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Srdce z Villmaru
Na pozvání našich přátel uspořádal i letos Partnerský 

spolek Králíky zájezd do našeho partnerského města Villmar. 
Na jubilejní 15. setkání přijelo z Králík do tohoto malého 
hesenského městečka 31 účastníků. Nově mezi nimi byla 
i skupina studentů z králického gymnázia.

Jako každé naše setkání bylo i toto vyplněno bohatým 
programem. Zajímavá byla celodenní návštěva Frankfurtu 
nad Mohanem s prohlídkou hlavního vlakového nádraží. 
V doprovodu našich hostitelů jsme vystoupali do dvousetme-
trové výše na mrakodrap Main Tower a z ptačí perspektivy si 
prohlédli toto živé velkoměsto. Romantickou projížďku lodí 
po Rýnu spojenou s přehlídkou hradů v okolí řeky doplnila 
procházka slavnou „Drozdí uličkou“ v turistickém centru 
města Rüdersheim. Tady jsme vzpomenuli i na naši před-
chozí návštěvu před 4 roky, kterou s námi ještě absolvoval 
i králický rodák, propagátor myšlenky usmíření Čechů a 
Němců, pan Günter Ahndorf. Jeho moudrý a laskavý pohled 
na svět kolem nás stále ještě postrádáme všichni, kdo jsme 
jej znali…

Naše čtyřdenní setkání bylo korunováno oficiálním part-
nerským večerem. Tradiční tahouni myšlenky partnerství 
na německé straně – farář Daum, předseda spolku Friedrich 
a starosta Hepp – předali české straně několik darů. Nej-
působivějším se stala pískovcová srdce z dílny kameníka 
Höhlera, označená jmény jednotlivých účastníků zájezdu. 
Naše paní starostka a pan místostarosta poté předali villmar-
ským keramickou skládačku s motivy obou měst. Tento dar 
sklidil u našich přátel velký úspěch. Jeho úspěšným složením 
prokázali své dokonalé (již patnáctileté!) znalosti našeho 
města. Za zhotovení tohoto daru děkujeme chlapcům z DVÚ 
v Králíkách pod vedením paní Mgr. Tóthové.

Králičtí účastníci setkání si s sebou domů odvezli mnoho 

příjemných zážitků. Hluboký dojem ve Villmaru zanechali 
i naši studenti, jejichž loučení s hostitelskými rodinami bylo 
opravdové a dojemné. Příští rok tedy uvítáme naše přátele 
u nás v Králíkách. Již teď se těšíme.

Mgr. Dušan Krabec
Partnerský spolek Králíky

MTB Challenge 2011
Ve dnech 25. a 26. 7. 2011 opět 

přivítáme v Králíkách účastníky me-
zinárodního etapového závodu dvojic 
a jednotlivců na horských kolech.

V letošním roce byl doplněn 
název závodu na SUDETY MTB CHALLENGE.

Jak popisují letošní ročník sami organizátoři?:
„Železnou zásadou Sudety MTB Challenge je každoroční obměna 

tras závodu. Rozhodli jsme se využít toho, co nám nabízí zdejší 
krajina, projedeme přes terény Národního parku Gór Stołowych, 
masív Sněžníku - druhého největšího horského pásma Polských 
Sudet, Góry Złote, Góry Sowie a Góry Suche. Navštívíme malá 
městečka, prosulé lázně, a tajemná místa se zajímavou minulostí. 
I přes poměrně krátkou historii si náš závod získal renomé origi-
nálního, ambiciózního a nadprůměrého závodu.

Nezapomenutelný je charakter zdejších tras, které nabízejí neome-
zené možnosti pro opravdové horské cyklisty. Každá z etap ukazuje 
tento region Evropy z jiné strany, přes bahnité cesty s hatěmi v oblasti 
Kudowy a Dusznik Zdroju, rychlé šotolky v okolí Kralik, výjezdy 
s výhledy v masívu Sněžníku, technické pasáže vedoucí do Stronia 
Śląskiego, těžká a náročná stoupání mezi Bardem a Głuszycí. Když 
k tomu přidáme již v standartu: noclehy v školách, zajištěnou stravu, 
zdravotní zajištění, kvalitně značenou trasu a zároveň specifickou 
mezinárodní atmosféru pravé horské cyklistiky, tak se ukáže, že Sudety 
MTB Challenge jsou výjimečným závodem, který stojí za to zkusit.

Náš závod není tak známý, jako jiné podobné, mnohem více 
(pokračování na straně 17)
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V sobotu 18. 6. 2011 se uskutečnila první část celoročního projektu 
připraveného městem Králíky. Sobotní odpoledne bylo věnováno 
sportovně-společenským hrám rodinných týmů, týmů seniorů a týmů 
handikapovaných sportovců. Oproti roku 2010 /projekt v loňském 
roce byl bez podpory EU/ jsme měli i přes mírnou nepřízeň počastí 
mnohonásobně vyšší účast soutěžících. 

Celkem bylo odměněno 5 týmů podle bodových výsledků a 
následně v individuálních hodnoceních bylo ohodnoceno 10 dosa-
žených výsledků.

Projekt pokračuje 29. 6. 2011  závodem na 5 km, další části pro-
jektu proběhnou v měsíci srpnu, září a říjnu (turnaj v malé kopané, 
cyklistická časovka na trekových kolech Králíky - Międzylesie a 
zpět, turnaj ve stolním tenisu).

Foto: J. Kosek a M. Neterdová.
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2011 Králíky
14. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 19. 8. 2011
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami 

v dobových uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov 
– Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 
Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–17.20 Generální nácvik akce  
     
18.10–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické 
pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky.

Sobota 20. 8. 2011 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ
08.00 – 09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na náměstí v Králíkách

10.00 – 10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna, seskoky výsadkářů

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

10.30 – 11.30 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, průlety letadel, vrtulníků, bojová ukázka, 
seskok výsadkářů, ukázka psovodů

HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
11.30 – 12.30 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace 1945“

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
12.30 – 13.00 dynamické ukázky IZS a záchranného praporu AČR

PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.00 – 13.30 dynamická ukázka s tématem 80. let minulého století

PREZENTACE KLUBU CELNÍKŮ ORLICKO
13.30 – 14.00 dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
14.00 – 15.00 ukázky prezentované techniky a exponátů

OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.00 – 16.00 ukázka historického boje – téma „Ostravská operace 1945“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.00 – 16.30

PO ROČNÍ PAUZE OPĚT DOJDE K VÝMĚNĚ PROSTORU HLEDIŠTĚ A PLOCHY BOJIŠTĚ. BOJOVÁ 
TECHNIKA DOSTALA V LETOŠNÍM ROCE VĚTŠÍ PROSTOR.

JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLU-
CHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH A HISTORICKÝCH UKÁZEK. NÁVŠTĚVNÍCI 
SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY SE NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO DÍVAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické 
pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou 
tvrz Bouda).
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2011 Králíky
Neděle 21. 8. 2011 – den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické 
pevnostní oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou 
tvrz Bouda)

Další důležité informace:

V pátek a sobotu budou v prostoru akce zřízeny dva ukázkové dobové tábory (sovětský a německý), 
ve kterém návštěvníci uvidí historickou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění. 
Dále bude možnost navštívit misijní kontejnerový tábor AČR.

„CIHELNA 2011“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vo-
jenské historie, současné techniky AČR, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 66. výročí „ukončení Druhé 
světové války“. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku, doporu-
čujeme účast na akci od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita 
ubytovacích a stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad 
Orlicí, Žamberk a okolní obce: http://www.kral-sneznik.cz/index.php?nid=5246&lid=CZ&oid=726472). 
Budete tak mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní 
prohlídku tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (www.bou-
damuseum.com), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního progra-
mu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému 
programu na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky, po jeho ukončení ještě stihnete návštěvu 
některého z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli 
pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příleži-
tosti akce „CIHELNA 2011“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace 
najdete na: www.kpo1938.com .

Znovu upozorňujeme, že hlavní program proběhne pouze v sobotu 20. 8. 2011!
Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.akcecihelna.com
Informace o Králické pevnostní oblasti a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravová-

ní…) jsou umístěny na adrese: www.kpo1938.com a na stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/main.
php?action=ubytovani&id=4 a jsou průběžně aktualizovány.

Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com
Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační centrum 

Městského muzea Králíky: info@muzeumkraliky.cz
Sedm dní před konáním akce je možné získat nejaktuálnější informace, nebo odpovědi na dotazy, na 

telefonním čísle 465 632 466 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 20. 8. 2011 zřízena záchytná parkoviště. Až na předváděcí 

plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které parkovací 
plochy.

Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
V pátek jednotné vstupné 80,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 80,- Kč, dospělí 120,- 

Kč, rodinná vstupenka 300,- Kč /2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na předváděcí 
ploše u pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea Králíky a 
pěchotního srubu K – S 14). 

Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé dle 
lokalit, pohybuje se od 10 do 70,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).

V sobotu a neděli bude zvláštní autobusová linka přepravovat zájemce na prohlídku dělostřelecké tvrze 
Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke vchodovému 
srubu tvrze.

Přímo z hlediště bude vyznačena pěší trasa ke vchodovému srubu tvrze Hůrka – nedávno zpřístupněnému 
pevnostnímu objektu, který 50 let sloužil jako armádní muniční sklad (cca 1500 m).

Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší míře 
i na dalších přístupných lokalitách.

Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, 
předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik.
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SOUo Králíky – vzpomínky absolventa
Učňovská škola zemědělská  v Králíkách 

obor traktorista - opravář začala tento obor učit 
v roce 1957. Náš ročník nastoupil do školy 
v roce 1958, v této době byl ve škole již 1. 
ročník tohoto oboru a 3. ročník mistrovského 
studia  - obor pravděpodobně rostlinná a 
živočišná výroba, ale nejsem si tím jist. Ve 
školním roce 1959-1960 nastoupil také mimo 
normálního učňovského ročníku traktorista 
opravář také speciální ročník, který ve škole 
probíral pouze teorii a praxi absolvoval ve 
svých domovských podnicích.

Podmínkou přijetí do školy bylo, aby žák 
dovršil v roce nástupu 15 roků. Každý uchazeč 
musel podstoupit přijímací pohovory. Týkalo 
se to i žáků, kteří absolvovali základní školu 
bez jediné trojky. Učilo se 6 dnů v týdnu, 
z toho 3 dny praxe a 3 dny teorie. Každý den 
se vyučovalo 7 hodin kromě soboty, kdy se 
učilo 6 hodin. Vyučovaly se předměty český 
jazyk, občanská výchova, matematika, fyzika, 
technologie, traktory, agrotechnika, technické 
kreslení, tělovýchova, civilní obrana, jazyk 
ruský a nauka o materiálu. 

Většina žáků bydlela na internátě. Prvním 
naším vychovatelem byl p. Josef Vancl. Byl 
to mladý, vysokoškolsky vzdělaný člověk a 
výchovu bral jako na vojně. Na rozcvičkách 
nám dával dosti zabrat, ale myslím si, že nám 
to nebylo na škodu.

Za přestupky v chování jsme vykonávali 
různé práce - vykládání uhlí, okopávání 
záhonů apod. Vycházky byly jen ve středu a 
v neděli za odměnu. Velkým koníčkem se pro 
nás stalo prolézání bunkrů, které bylo přísně 
zakázáno. Tam jsme se občas potkali se svým 
vychovatelem, který to na rozdíl od přísného 
školního řádu akceptoval. Dalším adrenalino-
vým sportem bylo přecházení polské hranice. 
V tomto případě při dopadení byly následky 
mnohem horší.

V říjnu 1958 k nám po vojně nastoupil pan 
učitel Petráněk. Učil matematiku a fyziku. 
Svým přístupem k žákům byl velmi oblíben. 
Nacvičil s námi divadlo, v roce 1960 s námi 
nacvičil také spartakiádní skladbu Svazarmu, 
se kterou jsme vystoupili i v Praze. V ná-
sledujícím roce založil na škole i dechovou 
kapelu. V roce 1958 také nastoupil mistr pan 
Šembera.

V roce 1959 se žáci naší školy zúčastnili 
soutěže technické tvořivosti mládeže, kde 
s exponátem, řez traktorem Škoda 30, obsadili 
1. místo v českých zemích. Výstava se konala 
v Hradci Králové - Kuklenách ve Střední 
ekonomické škole. Po tomto úspěchu jsme se 
s tímto exponátem zúčastnili celostátní soutěže, 

která se konala v Bratislavě - Bernerátovo. Ten-
to zájezd byl pro mne velkým zážitkem, proto 
ho podrobněji popíši. Exponát byl naložen na 
nákladní automobil Airo 15 a řídil ho p. Vávra. 
Jako vedoucí s námi jel pan mistr Kouba. My 3 
učni jsme seděli na korbě. Ze školy jsme odjeli 
ráno a do Bratislavy jsme přijeli až za tmy. 
Pan mistr Kouba nás vzal na večeři do hotelu 
Dunaj, tehdy to byl hotel 1. třídy.

Když jsme nakoukli do vstupní haly, byla 
tam obsluha ve fracích, hosté ve společen-
ských oděvech a dámy v dlouhých šatech. My 
jsme měli na sobě stříkaná saka, byla to tehdy 
velká móda. Přihrnul se k nám vrchní a snažil 
se nám návštěvu restaurace vymluvit. Vymlou-
val se na příjezd sovětské delegace atd.

Pan mistr si to však nenechal vymluvit, 
vrchní nás nakonec do restaurace uvedl. Pan 
Kouba objednal pro nás všechny večeři. Tu 
nám přinesli na stříbrných podnosech, na 
velké společné míse, ze které jsme si jídlo 
brali. Potají jsme sledovali, jak se s tím vy-
pořádává náš mistr a přizpůsobovali jsme 
se jeho způsobu stolování. Objednal si také 
plzeňské pivo, které k našemu údivu přivezli 
ve vozíčku s ledem. Vyvrcholením bylo, když 
si po večeři vytáhl „kombajn“, tak se totiž 
říkalo nástroji na balení cigaret a číšník mu 
přispěchal cigaretu zapálit. Když dokouřil, 
zaplatil za nás útratu a odjeli jsme spát na 
internát do Bernerákova.

Ve školním roce 1959 - 1960 jsme se také 
pokusili za internátem vybudovat kluziště. 
Pozemek jsme urovnali pomocí traktoru ATZ, 
který vlastnila škola. Moc jsme si však tento 
rok nezabruslili, protože nebyla dobrá zima.

V 1. ročníku jsme se v dílnách učili ruko-
dělné zámečnické práce, obrábění a práce v 
kovárně. Při obrábění jsme prováděli i pro-
duktivní práce a to frézování litinových elek-
trických rozvaděčů pro Energetické závody 
Vamberk. Výrobkem 1. ročníku bylo vratidlo 

na závitníky. Každý učeň 1. ročníku musel 
vyrobit jeden kus. Během praxe jsme také 
demontovali vstřikovací čerpadla a dynama 
z letadel Messerschmit, které k nám byly 
přivezeny z bývalé vojenské továrny. Třídili 
jsme to na ocel, hliník a elektron. Hliník se 
tavil v kovárně na výhni. Na konci 1. ročníku 
bylo 4 žákům doporučeno studium na střední 
škole. Dva z těchto žáků odešli studovat, 
další dva nedostali doporučení od okresního 
výboru, který se ke studiím vyjadřoval. Ve 
vyjádření bylo: studium není žádoucí. Jeden 
ze žáků, kteří odešli do Litomyšle, odešel ze 
školy v 1. ročníku, druhý školu dostudoval a 
později vystudoval i vysokou školu. 

Během prázdnin většina žáků pracovala 
jako pomocníci na kombajnech. Ve druhém 

ročníku jsme se učili svařovat a opravovali 
jsme stroje pro zemědělská družstva a státní 
statky. Opravovali jsme také stroje pro statek, 
který sídlil na klášteře, kde byli internováni 
kněží. Na začátku 2. ročníku k nám nastou-
pil po vojně nový mistr p. Andrle. V tomto 
ročníku jsme také absolvovali autoškolu a to 
s řidičským oprávněním na traktor a motorku. 
Cvičné jízdy jsme prováděli s traktory Zetor 
Super 35, Škoda 130, Zetor 25K a na pásových 
traktorech ATZ a DT 54. Pro cvičné jízdy bylo 
nejvíce využíváno dvoru školy a pro jízdy na 
pásových traktorech byly u fotbalového hřiště 
nahrnuty dvě kupy, na kterých se tyto jízdy 
prováděly. Jednou z podmínek pro řádné ab-
solvování autoškoly bylo „odcouvání“ okolo 
velké budovy s traktorem a dvoukolovým 
vlekem.

Součástí výuky byly také práce na techno-
logiích živočišné výroby, které byly prová-
děny v okolních JZD. Během roku jsme také 
absolvovali různé exkurze např. jsme se byli 
podívat v Červeném Potoku na meliorační 
stroj americké výroby, který sám hloubil 
drážku a pokládal automaticky kameninové 
trubky. Byl tažen traktorem John Deere, který 
měl rotační vstřikovací čerpadlo a servořízení. 
Toto u našich a ani německých traktorů v té 
době nebylo. 

Během tohoto ročníku jsme také absolvo-
vali taneční s dívkami z jedenáctiletky v Krá-
líkách. Taneční kurzy se konaly v Králíkách 
na Střelnici.

Ve třetím ročníku jsme pracovali ve smluv-
ních závodech a do školy jsme jezdili jen 3 dny 
v měsíci. Bydleli jsme na turistické ubytovně 
v Králíkách, která byla umístěna vedle restau-
race Beseda (dnes budova městského úřadu). 

Po skončení závěrečných zkoušek nám 
přišel do školy blahopřát předseda Národního 
výboru z Králík. Mezi jiným nám řekl slova, 
která jsem si celý život pamatoval a snažil 
se jimi řídit. Řekl nám: „Každý den, když si 
večer ulehnete do postele, tak si uvědomte, 
jestli jste si za ten den vydělali alespoň tolik, 
co jste snědli a vypili.“

Závěrem musím konstatovat, že mě tato 
škola mnohému naučila. Úroveň v porovnání 
s podobnými školami byla velmi vysoká. Měl 
jsem možnost toto zjistit později, když jsem 
se mezi žáky naší školy a ostatními jinými 
žáky pohyboval.

Učitelé, kteří nás učili: Ředitel - p. Bureš, 
jeho dcera - sl. Burešová, Ing. Novotná, Ing. 
Novotný, p. Luboš Petránek, p. Lohinský, p. 
Diblík, p. Štěpánek.

Mistři: p. Doleček, p. Kouba, p. Šembera, 
p. Andrle.

František Králíček

1960 - exkurze na Červeném Potoce.

1960 - část žáků 2.B po praxi.

1960 - spartakiáda.
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Ohlédnutí za nocí kostelů v klášteře na Hedeči
Letošní noc kostelů se konala v klášter-

ním kostele v pátek 27. května 2011. Akce 
„Noc kostelů“ nám dala šanci podívat se 
dovnitř do našeho poutního chrámu, který 
stojí jako dominanta nad městem a již 
pohled z dálky láká k návštěvě. Tentokrát 
nejen k návštěvě kostela ale i míst v sa-
motném kostele či uvnitř kláštera, které 
jsou v jinou dobu veřejnosti nedostupné. 
Tato akce se zde konala po prvé a i na-
vzdory nepřízni počasí se setkala s velkým 
ohlasem. Pro veřejnost byly připraveny 
tři samostatné okruhy, pro které se mohli 
návštěvníci rozhodnout.

Zahajovalo se v kostele v 16.00 hod 
mší svatou. Po mši sv. následoval výklad 
duchovního správce P. Zdeňka Šilhánka 
o historii a vzniku poutního místa na 
Hedeči. V samotném kostele byla připra-
vena ukázka veškerých předmětů, kalichů, 
rouch a mnoha dalších věcí, které se 
používají dnes při mši svaté, a dále tam 
byly k prohlédnutí i předměty a pomůcky 
které se používaly v dřívějších dobách. 
K zhlédnutí byla také výstavka kalichů a 
ciborií, některé i s věnováním, které byly 
věnovány tomuto poutnímu místu. Velký 
zájem byl také o praktickou ukázku při 
oblékání kněze v současné době k dnešní 
bohoslužbě, co se používá dnes a co se 
používalo v dřívějších  dobách, třeba před 
II. Vatikánským koncilem. Další program 
přímo v kostele obohatil koncertem místní 
pěvecký sbor “KRÁLÍČCI“ pod vedením 
p. Petry Fišerové. Zážitkem byla také sa-
motná prohlídka interiéru kostela včetně 
přístupu na kůr, za stálého preludování var-
han, kde hrál po celý večer p. Plánský.

Dalším okruhem byla prohlídka ambitů. 
Byl připravem pro návštěvníky písemný 
průvodce v českém, německém a polském 
jazyce. Ucelené a velké výpravy byly pro-
vázeny s průvodcem. Nevšedním zážitkem 
bylo zajisté noční osvětlení v prostorách 
ambitů, které působilo na návštěvníky 
zvlášť nezvykle a tajemně. Také způsob 
pohřbívání na klášteře v minulosti byl ke 
zhlédnutí v nově otevřené kryptě v minu-
lém roce 2010.

Třetím a zvláště očekávaným byla pro-
hlídka budovy kláštera. Zde se provázelo 
po skupinách v pravidelných časových 
termínech po jedné a čtvrt hodině s prů-
vodcem. Prohlídka začínala uvítáním a 
krátkým úvodem o historii založení a 
působení kláštera v čase. Potom násle-
dovala prohlídka druhého patra, kde žily 
a bydlely řádové sestry téměř 20 let. Na 
tuto část prohlídky bylo hodně dotazů a 
i vzpomínek lidí, kteří řádové sestry na-
vštěvovaly. Museli jsme hodně regulovat 
rozsah příspěvků a dotazů z časového 
hlediska. V prvním patře byla k prohlídce 
kaple, kterou řádové sestry používaly 
hlavně v době, kdy byl zavřen klášterní 
kostel a nesměl se k bohoslužbě používat. 
Na oltáři byly taktéž vystaveny oblečky 

pro Pražské jezulátko, které je umístěno 
na prvním oltáři vpravo při příchodu do 
kostela. Za kaplí, na oratoři, byla výstava 
sakrálních předmětů, praporů, korouhví ale 
také knih, např. latinský misál s překrásně 
zdobenou vazbou. Z oratoře je nezvyklý 
pohled do prostoru kostela.

Závěr prohlídky proběhl v refektáři, 
kde byl pro návštěvníky připraven asi 20ti 
minutový odpočinkový program, vystou-
pení žonglérů a tři svižné klavírní skladby. 
Poděkování za návštěvu a rozloučení.  

Ze strany or-
ganizá torů  se 
podílelo na pří-
pravě a násled-
né realizaci cca 
patnást lidí. Všem patří dík a poděkování. 
Akci „ Noc kostelů“ navštívilo na poutním 
místě na Hoře Matky Boží 150 lidí, kteří 
si prohlídli všechny tři okruhy. Ostatní 
si vybrali pouze část prohlídky, která je 
zajímala.

Správa kláštera v Králíkách

Vlaky patří do hor
TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

V poslední době se objevila celá řada 
článků, které upozorňují na omezování 
osobní vlakové dopravy v našem okrese.

Osobně považuji za poměrně alarmu-
jící skutečnost, že dochází k omezování 
osobní vlakové dopravy v úseku Králíky 
– Hanušovice! V této horské oblasti, kde 
je poměrně členitý terén, se přesunuje 
osobní vlaková přeprava na úzké silnice. 
To považuji zcela skandální. V zemích na 
západ od našich hranic je trend zcela opač-
ný. To ovšem plánovače z firmy OREDO 
vůbec nezajímá. Věcné argumenty nebyly 
v žádném případě vyslyšeny. Doprava po 
železnici je v této lokalitě bezpečnější, 
pohodlnější a spolehlivější. Jediným argu-
mentem pro zavedení autobusové dopravy 
je cena.

Podle mého názoru není možné základní 
dopravní obslužnost přepočítávat jenom na 
peníze. Tady musí nastoupit prvek solidari-
ty. Tento styl a přístup k občanům, kteří žijí 

v tomto regionu je velmi nezodpovědný. Po-
kud budeme všechno jenom přepočítávat na 
peníze, tak v pohraničí nebude nic, protože 
se to nevyplatí. Jeden z důvodů pro vznik 
krajů byl právě zajištění lepší dopravní 
obslužnosti území. Doprava nemůže končit 
na hranicích kraje, ale musí vytvářet ucele-
ný systém integrované dopravy v oblasti. 
Redukce vlakových spojů je nepochopení 
potřeb tohoto regionu.

Osobní vlaková doprava je určitou 
přidanou hodnotou území. A příspěvkem 
k rozvoji cestovního a turistického ruchu 
v dané oblasti. Králíky nejsou jenom cí-
lovou zastávkou, ale i určitým tranzitním 
územím směrem na Jeseníky. Je třeba 
hledat další cesty k rozvoji tohoto způsobu 
dopravy např. formou zákaznických slev, 
cyklo-vlaků, historických jízd atd.

Vlaky jedou, auta stojí. A to především 
v zimě!

Jan Králík

Obhájili jsme mezinárodní
titul Ekoškola!

Od roku 2008 je naše škola zapojena do 
mezinárodního programu Ekoškola. V roce 
2009 získala svůj 1. titul, dne 30. 5. při au-
ditorské návštěvě titul obhájila a získala jej 
podruhé. Slavnostního předání se zúčastnili 
dne 14. 6. v Praze zástupci ekotýmu.

Hlavním cílem programu je zapojení žáků 
do snížení ekologického dopadu školy a 
jejich jednání na životní prostředí a zlepšení 
prostředí ve škole i jejím okolí.

Do projektu se zapojila celá škola. Nejdří-
ve jsme sestavili ekotým složený ze zástupců 
tříd, učitelů i provozních zaměstnanců, který 
se scházel přibližně jednou za 14 dní a řešil 
aktuální úkoly (zpracování a vyhodnocení 
analýzy, sestavení a naplňování plánu čin-
nosti, …). Vytvořený akční plán se zaměřoval 
na oblast odpady, energie, voda a prostředí 
školy. Sestavili jsme si svůj ekokodex – pra-
vidla, jimiž se řídí všichni žáci i zaměstnanci 
školy. Mezi největší akce bezesporu patří 
zútulnění školních prostor – malování zdí, 

na němž se podíleli žáci v rámci pracovního 
vyučování, výtvarné výchovy. O potřebný 
materiál (barvy, štětce) si žáci napsali spon-
zorům, kteří jejich žádosti vyhověli.

Auditorská návštěva důsledně prozkou-
mala naplňování našeho akčního plánu, 
vyzpovídala zástupce ekotýmu, pana ředi-
tele a ostatní zaměstnance. Její verdikt byl 
pro všechny radostný – titul jsme obhájili. 
Získali jsme i sponzorský dárek od SIKO 
koupelny – osm pákových baterií, které 
nám pomohou naplňovat úsporná opatření 
v šetření vodou.

Ekotým ZŠ praktické a ZŠ speciální 
Králíky: 

K.  Skotáková ,  K. 
Muchová, M. Doubínko-
vá, E. Villímová, K. Me-
licharová, N. Martincová, 
L. Postl, M. Chaloupecká, 
A. Uhlíř, L. Honyisová, I. 
Nesvadbová



Králický zpravodaj 7-8/2011 - 9



Králický zpravodaj 7-8/2011 - 10

Prázdninové čtení – lidské osudy
Nedávno jsem měl možnost porovnávat 

znalosti žáků základních a středních škol 
z našeho regionu. Stačilo mi několik málo 
dotazů a mohl jsem si ověřit, že většině žáků 
chybí informace o naší nedávné historii. Že 
sice starší žáci vědí, že byly „nějaké“ procesy 
po roce 1949, ale konkrétní znalosti jim chybí. 
Získané vědomosti jsou spíše „celostátního 
rozsahu“, chybí povědomí o našem regionu. 
Proto s laskavým dovolením paní doc. PhDr. 
Marie Mackové, PhD., pana Mgr. Radima 
Duška  (autorů publikace Osudy politických 
vězňů okresu Ústí nad Orlicí 1948 – 1989) 
uvádíme některé životní příběhy našich 
spoluobčanů. Málokdo si z té dnešní ge-
nerace uvědomuje, že ta doba znamenala 
pro tyto občany totální pošlapání lidských 
práv, zasáhla celé rodiny (děti umístěné do 
výchovných ústavů, pronásledování členů 
rodiny včetně zákazu studia), ztrátu majetku, 
ztrátu zaměstnání atd. atd.

Pojďte si s námi připomenout některé lidské 
osudy. A pro tu mladší generaci pokud bude 
u jména povolání dělník, tak vězte, že někteří 
studovat nemohli – ne že by to neuměli, ale 
proto, že ke studiu nedostali povolení nebo je ze 
studia vyhodili. A pokud někteří svůj obor vystu-
dovali, vyučili se, tak toto povolání vykonávat 
nemohli – zbyly na ně jenom pomocné práce.

Doplnění redakce – v textu je zachováno au-
tentické znění – tak jak byl publikován, omluvte 
tedy gramatické a stylistické chyby. Děkujeme 
autorům za povolení otištění životních příběhů 
lidí, které jsme znali, potkávali a většinou ne-
věděli, jakými životními zkouškami prošli. Oni 
totiž o tom moc nemluvili.

Poznámka k vydání - publikace byla vydána 
v roce 1996 s tím, že se jedná o první díl. Druhý 
díl zatím nebyl vydán.

Bohumil PEŘINA
povolání: učitel
narozen: 28.října 

1914 - Letohrad, okres 
Ústí nad Orlicí

zemřel: 30.března 
1982 - Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí

odsouzen: Lidový 
soud Žamberk, 25. lis-
topadu 1953, Krajský 

soud Hradec Králové, 13. ledna 1954 
§80odst.l 
z.č. 86/1950 Sb. sdružování proti republice
- 18 měsíců odnětí svobody
- 500,- Kčs peněžitý trest
- ztráta čestných práv občanských na 5 let
rehabilitován: Okresní soud Ústí nad Orlicí 

- 6. března 1991
Na základě amnestie byl panu Bohumilu 

Peřinoví trest snížen na 6 měsíců. Trest si odpy-
kával v NVU Doly Vinaříce u Kladna.

Skupinový proces - II
Josef GROSKOPF, Ladislav KNOP, Jaromír 

PETRŮ, Bohumil VRAŠTIL

Bohumil VRAŠTIL
povoláni: hodinář - 

hodinář
narozen: 9. července 

1928 - Humenné, okres 
Humenné, Slovensko

odsouzen: Státní 
soud Praha 21. pro-
since 1949, Nejvyšší 
soud Praha 14. listo-

padu 1950
§ 1 odst.l písm.c), odst.3 písm.c) -z.č. 

231/1948 Sb. velezrada
- 25 let těžkého žaláře zostřený čtvtletně 

tvrdým ložem
- 10 000,- Kčs peněžitý trest
- konfiskace jmění
- propadnutí věci
- ztráta čestných práv občanských
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové 

- 28. června 1993
Prostředí, ze kterého vyšel, charakterizuje 

pan Vraštil takto: „Můj otec se vyučil řezníkem, 
ale po první světové válce přijal nabídku do 
státní služby a vybral si finanční stráž. Tím bylo 
dáno, že nebude sloužit na jednom místě, Proto 
jsem se narodil v Humenném. Ale moje první 
vzpomínky jsou až z malé příhraniční vísky 
Výškovce u Šáhů, kde jsem začal chodit do 
školy. Zakrátko jsme se přestěhovali do Sáhů a 
tam prožitá léta mám v paměti jako nejkrásnější 
období dětství.

Vztahy mezi lidmi byly opravdu přátelské 
bez rozdílu národnosti. A tak jsem si asi začal 
utvářet představu o společenství v demokra-
tickém státě. Například v době, kdy vážně 
onemocněl prezident Masaryk a rádio denně vy-
sílalo zprávy o jeho zdravotním stavu, scházelo 
se u našeho přijímače tolik lidí, že otec musel dát 
rádio do okna, aby všichni slyšeli. Když ohlásili 
prezidentovu smrt, uvědomil jsem si, ie odešel 
člověk oblíbený u všech lidí.

Zanedlouho se ovšem začali dít věci neuvě-
řitelné. Slováci volali, aby Čehůni táhli domů, 
bitky nás kluků byly na denním pořádku. Bylo 
nás sice vždycky dost, abychom se ubránili, ale 
jejich nadšení pro „osvobození“ hortyovskými 
armádami bylo den ode dne silnější. Když jsme 
opouštěli Šáhy v poslední den před okupací, 
bylo město vyzdobeno a připraveno na uvítání 
maďarského vojska. Přišel se s námi rozloučit 
Maďar - katolický farář Göder (byli jsme evan-
gelíci) a se slzami v očích nám daroval velký 
obraz prezidenta Masaryka ve zlaceném rámu. 
Byl u nás doma vyvěšen a je dodnes.

Začala pro nás strastiplná pouť, kterou jsme 
ukončili v Žamberku. Bydleli jsme provizorně, 
ale v běhu dalších událostí to nebylo tak rozho-
dující. Celá rodina jsme vydrželi pohromadě 
téměř do konce války. Starší bratr chodil do 
reálného gymnázia v Kostelci nad Orlicí. V ok-
távě byl povinně se všemi spolužáky nasazen 
na zákopové a odklízecí práce. V květnu 1945 
se ocitl v Roztokách u Prahy a nemohl jinak, 
než jet na pomoc povstalé Praze. Se skupinou 
z Roztok se jim podařilo zastavit a odzbrojit 
vojenský pancéřový vlak a tím dojet do stanice 
Bubeneč. 7. května večer bratr v Praze padl. 
Bylo mu 19 a půl roku.

Já se doučil v Žamberku hodinářem a ve 
volném čase chodil do Sokola a samozřejmě 
také do Junáka. S nadšení jsme vedli družiny 
a oddíly a v mezích tehdejších možností si 
pořizovali potřebnou výstroj. Velkého zklamání 
jsme se dočkali v roce 1946, kdy jsme se v den 
voleb vraceli z výletu a v Žamberku na náměstí 
na budově sekretariátu KSČ zářila rudá hvězda. 
Jako bychom tušili, že skauting brzy dopadne 
jako počátkem války.

Po únoru 1948 jsme si předsevzali, že se 
nemůžeme smířit se vším, co se děje, ale naše 
možnosti byly příliš prosté a malicherné proti 
násilí valícímu se den po dni. Začali jsme tisk-
nout a rozšiřovat letáky, popisovat volební hesla 
proti jednotné kandidátce. Snažili jsme se využít 
každou příležitost k tomu, abychom něčím dali 
najevo svou nesmiřitelnost.

V den Gottwaldových narozenin, 23. listopa-
du, mu v Žamberku na náměstí vysadili lipku. 
Stalo se tak za účasti všech škol, posádky a 
představitelů strany. Veřejně se všude hovořilo, 
že tam stromek dlouho nebude. Proto byla celou 
noc pečlivě hlídána příslušníky SNB. K ránu 
zmizela. A všechna sláva se znovu opakovala. 
Pachatel nebyl nikdy zjištěn i přes vypsání od-
měny. (Kousek sem si ponechal na památku).

V Nádražní ulici bylo takové malé náměs-
tíčko, dnes náměstí gen. Knopa, a stála tam 
budova, která prozatímně sloužila jako škola. 
Tehdy se mnohým nelíbilo, že obrazy TGM a 
dr. Beneše byly zaměněny za Gottwalda a Sta-
lina. Nedovedl jsem přenést přes srdce, abych 
něco neudělal. Jedné noci se mi podařilo bez 
poškození čehokoliv vniknout do této místnosti 
a po chvíli usilovné práce na zdi spočívali opět 
naši prezidenti. Druhý den z toho bylo velké 
pozdvižení. Přes usilovné vyšetřování StB nebyl 
pachatel zjištěn.

Po nějaké době se s námi seznámil pan Pá-
vek, o kterém jsme dobře věděli, že je stejného 
smýšlení. Když měl být zatčen, podařilo se mu 
uprchnout. Nějaký čas se skrýval u známých. 
Přes hranice však neprošel a na StB v Hradci 
Králové už věděli, jak z něj vytlouct vše, co 
potřebovali.

Zatčen jsem byl 3. září 1949 v Žamberku 
a první výslech jsem absolvoval na stanici 
StB ve vile v Nádražní ulici, zvané přiléhavě 
„Pečkárna“. Stál jsem uprostřed kruhu osmi 
příslušníků StB a otázky a rány sršely ze všech 
stran, jen odpovědi žádné. Když už jsem padl 
na zem pokračovali kopáním až do bezvědomí. 
Vzpamatoval jsem se nevím za jak dlouho, 
když mne omývali rýžovým kartáčem studenou 
vodou. Začalo vše znovu, uvědomoval jsem si, 
že nesmím říci žádné jméno a přemýšlel o všem 
možném, ale neposlouchal otázky. Zdálo se, že 
tomu nebude konce, čím více zuřili, tím jsem 
byl zatvrzelejší, ale spokojenější, že jsem nic 
neřekl. Asi bych těžko přežíval s vědomím, že 
jsem někoho dostal na tato místa. Po nějaké 
době přišel asi náčelník StB, všechny poslal 
pryč, sedl si proti mně a četl výpověď Jana 
Pávka. Tím vše končilo a rozhodl, že jedeme. 
Všichni jsme dostali na ruce pouta, naložili nás 
do připraveného starého antonu a odjeli jsme 
směr Hradec Králové.

Tato noc však ještě neskončila. Projeli jsme 
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Žamberkem a v zatáčkách za obcí Helvíkovice 
Jirka K. využil okamžik a vymrštil se, i s pouty 
a přes dva samopaly, docela malým okénkem 
v zadních dveřích a vrhnul se na silnici. V tu 
chvíli vedle sedící StB zařval: „Zastavte!“ 
a zadními dveřmi skočil za Jirkou a střílel. 
Další dva příslušníci SNB se samopaly rovněž 
vyběhli a v dávkách pálili do všeho, co bylo 
kolem nich. Vše se odehrávalo ve zlomcích 
vteřiny, až jsme slyšeli bolestný výkřik. Byli 
jsme přesvědčeni, že to Jirka dostal. Hned po 
té následovalo: „Soudruzi jsem raněn.“ Docela 
jsme si oddechli a přáli mu úspěch. Pro nikoho 
z nás se ovšem místo u dveří nenašlo. Zuřivost 
všech eskortujících vzrostla nad míru. V pravém 
slova smyslu nám hlavy natloukli mezi kolena, 
několik jich zůstalo u nás, pažbami pistolí 
nás mlátili po hlavách a ostatní se zúčastnili 
honu. Potom nás přemístili na jednu stranu, 
na protější uložili svého raněného soudruha a 
ostatní honili a stále stříleli do každého keříku. 
Teprve v roce 1991 jsem se od Jirky dozvěděl, 
že měl prostřelený baret. Ještě v roce 1949 se 
dostal přes hranice za pomoci skupiny z Králík. 
Vrátili jsme se s raněným zpět do Žamberka a 
po vyzuření se dalších příslušníků jsme pod 
neustálými ranami s hlavami mezi koleny jeli 
s doprovodem dalších dvou aut do Hradce 
Králové. Do věznice jsme dojeli v 6 hodin ráno. 
Byla to neuvěřitelně dlouhá noc.

První den ve vězení - neděle - překrásná 
modrá obloha a pohled úzkou štěrbinou zamří-
žovaného okna byl neuvěřitelně tísnivý. Měl 
jsem pocit volně poletujícího ptáčete, které se 
octlo v tísnivé malé klícce. Výslechy pokračo-
valy téměř denně. 

23. listopadu 1949 nás převezli k soudu 
na Pankrác. Tady nemohu nevzpomenout na 
„spolubydlícího“ pana podplukovníka Františka 
Přibyla, který už měl odsezeno pět a čtvrt roku 
za války a nyní byl právě v tyto dny souzen 
se skupinou důstojníků. Na pana Přibyla jsem 
velmi často vzpomínal, jako na jednoho z těch 
vzácných mužů, jejichž zkušenosti a opravdu 
prospěšné rady jsem mnohokráte během vazby 
ocenil.

Soud začal 16. prosince za předsednictví 
JUDr. Josefa Práska. Skautíci jsme bvli tři. 
Ladislav Knop, o kterém se také zmínil Pávek 
ve své výpovědi, protože se s námi zúčastnil 
mnoha akcí. Byl vyučen truhlářem a chodil 
v Praze do školy. Zachoval se znamenitě, pro-
tože nemohl tušit, co se událo v Žamberku, a 
přesto se nezmínil o ničem jiném, nežli o tom, 
co již věděli. Většinu lidí jsem viděl poprvé až 
u soudu. Obžaloba, kterou nám pouze přečetli, 
ale nedali, navrhovala čtyři tresty smrti. Byl 
to Pávek a my tři. Vyřknut byl jen jeden, ale 
ještě u soudu změněn na doživotí. Soud skončil 
21. prosince, všichni jsme si oddechli, a odvolali 
se. Za rok Nejvyšší soud shledal vše v pořádku 
a tak nám zůstaly původní tresty.

První Vánoce ve vězení se nikdo neubrání 
vzpomínkám na domov. Netušil jsem, že jich 
bude patnáct. Měl jsem však už ponaučení a 
dokonce na Štědrý den nám přišel přírůstek. 
Kouzelný děda, přes 70 roků, jednu protézu, 
ale veselou mysl. V obchodě udělal nevhodný 
posuněk k obrazu Klementa Gottwalda, to se 
nelíbilo sousedce a děda se octnul mezi námi. 
Marně se domáhal toho, že má doma hladové 
slepice, dva roky si musel odsedět. Nazval jsem 

ho kouzelným proto, že když jsme chystali 
slavnostní štědrou večeři, chtěl jsem se rozdělit 
o chleba a chystal se ho kousek ulomit. On mě 
zarazil a začal se rozepínat a šmátrat kdesi ve 
spodních kalhotách a vytáhl kudlu, ale jakou! To 
bylo na Pankráci v době, kdy se tam nepronesla 
ani sirka, ani kousek tužky. Jen ho mrzelo, že 
mu odebrali takové velké kapesní cibule. Tak 
jsme tam pohodlně krájeli pankrácký chlebíček 
(to byl určitě nejlepší chleba na světě, i když 
později nám byla vzácná každá okoralá kůrka, 
jen když byla).

29. prosince jsme opouštěli Prahu a na dva 
roky jsem byl přemístěn do Plzně, kde byl nápis: 
Trestnice pro muže - Bory. Draní peří, 60 dkg, 
potom více, trestní dávky (poloviční strava), 
stovky a stovky dřepů, facky, pendreky, korekce 
a neustále hlad. Běda tomu, koho si alkoholem 
posilnění dozorci z cely vytáhli a na centrále 
nebo v suterénu, kde byly korekce, dokázali 
zmlátit k nepoznání.

7. listopadu 1951 jsem s transportem opustil 
Bory a byl přemístěn do Příbrami na tábor Voj-
na. Bylo to pro nás neuvěřitelné. Muklové volně 
chodili po táboře a volně mezi sebou hovořili. 
Po Borech k neuvěření. Růžové to tam vsak 
také dlouho nebylo. Při prvním všeobecném 
nástupu na apelplace šest z našeho trasportu 
padlo vysílením nebo nezvyklostí na čerstvém 
vzduchu.

Bydlel jsem na baráku K, světnice č. 7. 
Měli jsme tam jednu opravdu smolnou postel. 
Kamarád se pokusil o útěk, až na hranicích byl 
zastřelen a dovezen zpět na tábor do bunkru. 
Další, který se na tuto postel přestěhoval byl 
na útěku zastřelen, ještě mezi ostnatými dráty, 
když se to opakovalo potřetí, tak jsme tu postel 
vyhodili. Tábor Vojna měl vymoženost zvanou 
bunkr. Vězni se tam ocitali z trestu. Nejprve na 
několik hodin, pak na delší dobu, nakonec až 
do úplného vysílení a vyhladovění. Dávali tam 
vězně živé i mrtvé, na útěku zastřelené.

V červenci 1955 proběhla i v tomto tábor, 
tzv. nudlová aféra. Je pravdou, že vše začalo 
u kuchyně při vydávám nudlí k večeři. Vězňo-
vé večeři odmítli, celý tábor se shromáždil na 
prostranství před baráky a jeden z nás vystoupil 
na schůdky u jednoho baráku a připomněl nám 
všem: Kamarádi, dnes je 4. července, to je den 
americké nezávislosti a na tuto počest si zazpí-
váme naši hymnu a celý tábor jako jeden muž 
zpíval Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýská. 
Byla to nejkrásněji znějící hymna, jakou |sem 
kdy slyšel. Pochopitelně, že nudlový problém 
byl v pozadí o vše dostalo jiný směr. Byla to 
vzpoura. Začal kolotoč stěhování. 8.července 
jsem byl odvezen do Ruzyně, za měsíc na to 
na Pankrác a 30. srpna do Leopoldova. Dojeli 
jsme do věznice téměř v noci, právě tam pro-
bíhala vzpoura, která pro mnohé dopadla dosti 
špatně. Mlácení a štěkot psů se rozléhal po 
celých samotách.

8. července 1956 jsem byl přemístěn na Já-
chymovsko na tábor Rovnost. O pestré chvíle 
také zde nebyla nouze. Např. za několik smr-
kových větviček na Štědrý den na světnici jsem 
stál několik hodin v tzv. ostřelovacím pásmu. To 
býval zvlášť v zimě oblíbený trest, často použí-
vaný. Kdo tam stál, tak musel stát, pokud by se 
pohnul o krok, stal by se živým terčem a byl by 
zastřelen na útěku. Z Rovnosti jsem byl v roce 
1961 převezen na první zdravotní prohlídku do 

vězeňské nemocnice, potom na tábor C, krátce 
na to na tábor Lubenec a v roce 1963 na Mírov. 
V březnu 1964 do Valdic u Jičína. 12. května 
1964 jsem byl, bez vlastní žádosti, propuštěn 
s podmínkou na 7 let.

Tyto vzpomínky jsou jen neucelené úryvky 
dlouhých 15 let. Byl jsem jedním z tisíců, kteří 
prožívali a mnohdy nepřežili. Snad jsem měl 
trochu štěstí - přežil jsem 5 365 dnů.“

Skupinový proces - XVIII
Bohumil DVOŘÁK, Miloslav JIREŠ, Ladi-

slav MATYÁŠ, Jaroslav SKALICKÝ, Václav 
VÁCLAVÍK

Bohumil DVOŘÁK
povolání: vedoucí 

prodejny - pomocný 
dělník

narozen: 14. března 
1921 - Heřmanův Měs-
tec okres Chrudim

zemřel: 22. listopadu 
1990, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí

odsouzen: Státní soud Praha, 18. června 
1952

§ 78 odst.l písm.c), odst.2 písm.a) -z.č. 
86/1950 Sb. velezrada

- 19 let odnětí svobody
- propadnutí celého jmění
- ztráta čestných práv občanských
- propadnutí věcí ve výroku soudu popsa-

ných
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 

11. července 1990
Na svého manžela a jeho zkušenost s komu-

nistickými represemi vzpomíná paní Ludmila 
Dvořáková: Můj manžel se narodil v Heřma-
nově Městci, kde vychodil školu. Do učení 
nastoupil v roce 1936 v Kyšperku, dnes Le-
tohrad, u pana Pavlišty, jako obchodní příručí. 
Za druhé světové války byl jeho ročník nasazen 
na práci do Německa, kde pracoval v dolech 
na dobývání mědi. Když se blížil konec války, 
využil zmatku po častých náletech a v roce 1945 
z Německa uprchl do protektorátu. S četnými 
útrapami prošel celou cestu zdárně až téměř 
do cíle. V Pardubicích už risknul, že dojede 
vlakem, ale náhodné kontrole neunikl a tak zby-
tek dnů války prožil v Praze – Ruzyni. V roce 
1945 se přestěhoval do Králík. Zde měl místo 
vedoucího prodejny železářství, měl i zbraně 
a střelivo. Ze své poválečné svobody se příliš 
neradoval. Únor zasáhl do jeho života stejně, 
jako do životů mnoha tisíců našich občanů.

Díky nezkrotné touze uchopit vládu pro 
sebe, komunistická strana začala s četnými 
represáliemi, zatýkáním nepohodlných lidí a 
hlavně začala mezi občany rozsévat nedůvěru 
a strach. Rodily se tak po celé republice menší 
i rozsáhlejší skupiny, které nesouhlasily s nastu-
pujícím režimem a stavěly se v mezích svých 
možností na odpor.

Byla to vlastenecká povinnost!
Králická skupina začala s rozšiřováním pro-

tikomunistických letáků, snažila se zásobovat 
vězněné potravinami, klášter Hedeč. Připra-
vovala ústupová střediska pro ukrývání osob 
žijících v ilegalitě a napomáhala k odchodu do 
zahraničí. Tato činnost se nakonec neutajila a 
7. prosince 1951 byli členové skupiny zatčeny 
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a po brutálních výsleších postaveni před státní 
soud. 

Soud musel splnit svůj účel, musel být pro 
ostatní občany odstrašující. Statní soud Praha 
určil místo procesu v Žamberku  v Divišově 
divadle.

Bylo to skutečné příznačné - divadlo v di-
vadle!

Byla provedena bezpečnostní opatření jaká 
Žamberk nepamatoval. Pozvánky byty pouze 
pro věrné soudruhy a l6. června 1952 před-
stavení mohlo za předsednictví dr. Ferdinanda 
Blechy a prokurátorů Lva Blocha a J. Parkána 
začít. V poslední den, 18. června 1952, byl 
výsledek následující - jedenkrát doživotí a 145 
a půl roku pro 12 „zrádců“.

V odůvodnění rozsudku „Jménem repub-
liky!“ se uvádí: „Dnes, když z úst každého 
poctivého člověka zaznívá volání po udržení 
míru, kdy země pokroku vedené velkým 
SSSR, pracovním úsilím dosahují nebýva-
lého hospodářského o kulturního rozmachu 
a upevnění tak míru na celém světě, tím 
strašlivěji se jeví šílenství, zrůdnost a hnus 
válečného běsnění Wall-streedských magnátů 
a jejich přisluhovačů v londýnské CITY. Tyto 
válečné cíle, které dnes tak neskrytě západní 
imperialisté ukazují, nejsou však známy u nás 
teprve nyní. Již po únoru 1948, když západní 
imperialisté seznali, že pracující lid zmařil 
jejich nekalé plány na obnovu kapitalismu 
u nás, na vysávání pracujících a ovládnutí 
naší vlasti, jako země polokoloniální, začali 
otevřený boj proti naší republice. Zbytky 
naší domácí reakce cítily podporu, narůstal 
jim hřebínek, sražený únorem 1948 a po-
čaly vytvářeti protistátní skupiny, aby i oni 
přispěly ke zvratu. Jsou to bývalí dělníci, 
po roce 1945 obchodníci, a národní správci, 
jimž vlastně teprve naše lidově demokratické 
zřízení zajistilo klidný a spokojený život 
v dostatku.“

A mohl se objevit novinový článek s propa-
gačním varováním: „Pracující lid v našem státě 
nedopustí, aby tyto zbytky buržoasie, která se 
nechce smířit s vítězstvím pracujícího lidu, byly 
pařeništěm úkladů proti státu. Proto pomáhá 
tyto bandity odhalovat a po zásluze potrestat. 
Republiku s nikým bourat nedáme!“

Paní Dvořáková pokračuje ve svém vy-
právění: „Soudem toto divadélko nekončilo. 
Následovala kalvárie přes Jáchomov, Bratrství 
– ústřední tábor Vykmanov I, jáchomovské 
doly Příbram Tábor, Vojna šachta III, Kamen-
ná, Lešetice. Manžel se žádné práci nevyhýbal, 
bývalo však období, že vedení šachty nebo 
velitelství dokázaly udělat takové opatření, 
že odsouzený nesplnil svou normu a byl 
trestán nižší dávkou stravy, pobytem na tzv. 
trestním baráku. To byly ubytovny, ze kterých 
se nesmělo volně vycházet a před i po práci 
na šachtě následovaly stálé brigády, obyčejně 
vylepšování oplocení z ostnatých drátů, vše 
pod dohledem automatů. Takto manželovi 
uplynulo celých osm let a sedm měsíců, ale 
vždy byl na táboře oblíben pro své přátelství, 
čestnost i obdivuhodnou schopnost vyprávění 
příběhů s humorem jemu vlastním, což doka-
zují kamarádi do současné doby.

Zemřel v listopadu 1990. Zůstává v mé 
paměti i v paměti dvou dcer.“

Miloslav JIREŠ
povolání: zubní den-

tista - zubní dentista
narozen: 31. prosin-

ce 1910 v Žamberku, 
okres Ústí nad Orlicí

zemřel: 28. března 
1964, Žamberk, okres 
Ústí nad Orlicí

odsouzen: Státní 
soud Praha, 18. června 1952

 § 78 odst.l písm.c), odst.2 písm.a)
-z.č. 86/1950 velezrada
- 20 let odnětí svobody
- propadnutí celého jmění
- ztráta čestných práv občanských
- propadnutí věcí ve výroku rozsudku po-

psaných
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 

11. července 1990
Na svého tatínka vzpomíná paní Miloslava 

Říhová: „Jedním z lidí, kteří za své politické 
a občanské přesvědčení byli komunistickým 
režimem tvrdě postiženi, byl i můj otec. Narodil 
se v roce 1910 ve známé žamberské rodině. 
Tatínkův otec, můj dědeček, byl živnostníkem, 
vlastnil ševcovskou dílnu, kde se šily a opra-
vovaly boty a krám, kde své výrobky prodával. 
Babička, otcova maminka, měla prodejnu 
s mlékem a starala se o domácnost a stravu pro 
dědečkovy zaměstnance.

Otec se vyučil zubním dentistou u pana Pod-
hajského v Žamberku. Na počátku války odešel 
do Prahy, kde se seznámil s mojí matkou Fran-
tiškou Haufenhupferovou, s níž uzavřel v roce 
1940 sňatek. Rodiče mojí maminky byli prostí 
lidé. Dědeček pracoval jako zámečník u firmy 
Rínghofer a babička chodila posluhovat.

Já jsem se narodila v roce 1942, bratr o dva 
roky později. Nejmladší sestra v roce 1949.

Do konce války pracoval otec v Praze, kde se 
aktivně zúčastnil květnového povstání. Potom 
odešel do Králík, kde měl svou zubařskou or-
dinaci. Politického života se aktivně účastnil i v 
Králíkách jako člen Národně socialistické strany 
a tato skutečnost zřejmě výrazně ovlivnila jeho 
pozdější zatčení a odsouzení. Nakonec se vrátil 
do svého rodného města, kde zdědil po svých 
rodičích dům na náměstí a kde jsme bydleli. 
Vyrůstali jsme v pěkném rodinném prostředí, 
vztah našich rodičů vytvářel milou a klidnou 
atmosféru domova.

Vzpomínám si, že po Únoru působil otec 
v hnutí odporu proti komunistické zvůli a podle 
vyprávění matky, která zemřela v roce 1983, 
připravoval odchod naší rodiny do emigrace. 
K tomu ale už nedošlo, neboť byl v prosinci 
1951 zatčen. K zatčení se váže jedna moje 
vzpomínka. Ten osudný den jsme s otcem a 
matkou šli na nákup do prodejny pana Langra 
na náměstí, před hotelem Panský dům, dnes 
Panský dvůr, k nám přistoupili muži v dlouhých 
kožených kabátech a kloboucích a otce odvedli. 
Následovala důkladná prohlídka domu. Ti, kteří 
ji prováděli, si počínali jako gestapáci, jak to 
známe z filmů a někteří i ze skutečnosti. Pa-
matuji se, že přeházeli i hromadu uhlí a bratrovi 
vysypali školní tašku.

Ve vyšetřovací vazbě byl otec v Žamberku 
a v Hradci Králové spolu s dalšími „nepo-
hodlnými“ a prožíval to, co tisíce dalších - 

muka vězení, trýznění vyšetřovatelů a obavy 
o osud rodiny. Souzen byl spolu s dalšími 
jedenácti obviněnými. Pokud si vzpomínám 
na vyprávění matky a ostatních známých a 
příbuzných, byli to: pan Matyáš, pan Dvořák 
V, pan Dvořák B., pan Zahálka, pan Gótz, 
pan Václavek, pan Ptáček, pan Skalický, pan 
Václavík, pan Černohous a pan Silný, pan 
Jireš, pan Růžička a pan Koláčný. Jednalo 
se o tzv. Králickou skupinu.

Soud se konal jako veřejný v budově Divi-
šova divadla v Žamberku, pro výstrahu těm, 
kteří by do budoucna nechtěli souhlasit s nasto-
leným režimem. Zde cituji petici zaměstnanců 
tehdejšího n.p. Orban Žamberk: „My, zaměst-
nanci n.p. Orban Žamberk, ostře odsuzujeme 
celou činnost tlupy, která se nachází zde před 
Státním soudem pro svoji velezrádnou činnost. 
Jak vysvítá z celého výslechu, obžalovaní, 
kteří dle vlastního doznání připravovali zvrat 
v našem státě, počítali s pomocí zahraniční 
intervence ze Západu. Jak vysvítá z celého 
výslechu, připravovali novou válku, vyvraž-
dění hlavně členů strany KSC. Účelem celé 
akce bylo pomoci buržoasii opět k moci a 
zotročit masy našich pracujících. Žádáme 
Státní soud, aby při vynášení rozsudků byl 
velmi přísný tak, aby odpadla chuť všem jejich 
následovníkům a pomahačům.“ Obdobně se 
vyjadřovali zaměstnanci Dětského domova 
v Králíkách a ředitelé národní školy, střední 
školy a gymnázia v Králíkách.

Pomatuji si, jak mi maminko vyprávěla, 
s jakým opovržením se k ní někteří z účastníků 
„představení“ chovali. Tehdy se našlo málo 
těch, kteří byli tak stateční o matce podali po-
mocnou ruku. Matka ve vyprávění jmenovala 
především paní Kulhánkovou a paní Chvátilo-
vou, otcovu sestřenici.

Otci byl ve zmíněném procesu navržen trest 
smrtí, který byl změněn no dvacet let vězení. 
Nám dětem bylo nepochopitelné, proč byl otec 
zavřený a matka nám na náš dotaz odpovídala, 
že neudělal nic špatného o že se nemáme za 
co stydět. Po odsouzení následovalo to, co 
v mnoha o mnoho dalších případech - kon-
fiskace majetku, v rámci níž byly na seznamu 
zabavených věcí i takové položky jako spodky. 
Samozřejmé, že mělo následovat i vystěhování 
z domu do pohraničí. Tehdy se vzepřela moje 
babička a na její zásah jsme v domě zůstali, 
ale přestěhovali jsme se do bývalé chodby, kde 
byla provizorní kuchyň. Matka po zatčení otce 
nastoupila do zaměstnání do ČSAD, odkud byla 
po krátké době propuštěna a potom se jí podařilo 
získal místo dělnice v n. p Vilko v Žamberku, 
dnešní Orlana.

Otec byl vězněn v několika táborech no Já-
chymovsku, Vzpomínám na návštěvy, na které 
maminka brala vždy jedno z nás dětí.

Na jednu z nich jsem otci vezla jako dárek 
jablíčko, které bachař, než ho předal otci, rozřízl, 
aby se podíval, zda v něm něco není Otec se vrá-
til na amnestii v roce 1960. Po návratu pracoval 
jako dentista na poliklinice v Žamberku. Dodnes 
jsou mezi občany města ti, kteří vzpomínají na 
jeho na jeho pečlivost a lidskost, s jakou ke 
svým pacientům přistupoval.

Zemřel na infarkt v roce 1964 tedy necelé 
čtyři roky po návratu z vězení a jeho předčasný 
odchod jisté poznamenaly útrapy věznění.
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Ladislav MATYÁŠ
povolání: výrobce 

šumivých nápojů - 
dělník

narozen: 1. května 
1910, Dlouhoňovice, 
okres Ústí nad Orlicí

odsouzen: Státní 
soud Praha, 18. června 
1952

§ 78 odst.2 písm.a), odst.l písm.c) -z.č. 
86/1950 Sb. velezrada

- 16 let odnětí svobody
- propadnutí celého jmění
- ztráta čestných práv občanských na 10 let
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 

24. září 1993
Podle rozsudku státního soudu se pan Ladi-

slav Matyáš dopustil trestného činu velezrady 
spolu s dalšími obviněnými tím, že v době od 
roku 1948 do začátku roku 1952 v Králíkách, 
Žamberku a jinde, jednak založili, jednak 
postupně se připojili k činnosti protistátní 
organizace, která připravovala odstranění 
lidově demokratického zřízení a která podle 
směrnic pro ilegální činnost plánovala zřízení 
ústupových středisek. Střediska měla sloužit 
k ukrývání osob žijících v ilegalitě.

Na nelehkou část svého života vzpomíná 
pan Ladislav Matyáš: „Narodil jsem se ještě za 
Rakouska-Uherska v Dlouhoňovicích, tehdy 
okres Žamberk. V roce 1914 se naše rodina 
přestěhovala do Žamberka. Můj otec měl truh-
lářskou dílnu a matka se starala o domácnost. 
Měl jsem dva starší bratry, v roce 1916 jsem 
začal chodit do obecné školy. Po pěti třídách 
obecné následovaly čtyři třídy měšťanské školy. 
V roce 1925 jsem nastoupil do učení na číšníka 
současně navštěvoval dvouletou školu živnos-
tenskou pokračovací. V oboru jsem pokračoval 
do roku 1931, kdy jsem nastoupil na 15 měsíců 
vojenskou službu. Po vojně jsem ve vyučeném 
povolání pokračoval. V roce 1938 jsem byl 
povolán do mobilizace, kde jsem byl dva měsíce 
a to na Slovensku na maďarských hranicích. 
Po návratu jsem opět pracoval ve svém oboru, 
a to do roku 1942. Tehdy jsem nastoupil do 
stavebního podniku svého bratra, Němci uvěz-
něného. Po skončení války a návratu bratra 
z nacistického vězení mě přítel Míla Jireš získal 
do Králík do podniku, který vyráběl sodovky a 
limonády. V témže roce, 1945, jsem se oženil 
a v roce 1950 se nám narodila dcera.

Po únoru 1948 kdy se komunisté zmocnili 
vlády, nastaly represálie a perzekuce, zatýkání 
a věznění jim nepohodlných lidí, tzv. třídních 
nepřátel. Ve věznicích byl nastolen proti těmto 
lidem teror, mučení a hlad. Několik občanů 
utvořilo v Králíkách skupinu, do které jsem byl 
zapojen i já. Po úvaze bylo rozhodnuto těmto 
lidem jejich situaci nějak ulehčit. Přítel Jireš se 
seznámil se zaměstnancem pardubické věznice 
a nabídl se, že by vězněným rozděloval potravi-
ny, které bychom my dodávali. Tehdy bylo vše 
na lístky a potraviny se těžko opatřovaly. Pro 
tuto akci se nabídl i přítel Václavík. Já jsem si 
vzal na starost financování a Václavík se snažil 
opatřovat potraviny. Tato naše činnost trvala do 
prosince 1951, kdy začalo zatýkání některých 
lidí naší skupiny. Zatčen byl i přítel Václavík.

Časně ráno, 28. prosince 1951, vtrhlo do bytu 
pět estébáků, kteří mě zatkli. Ohradil jsem se, že 

jsem po operaci, ale marně, musel jsem se strojit. 
Současně prováděli prohlídku bytu - přímo rabo-
vali. Než mi zavázali oči, stačil jsem zahlédnout, 
jak si jeden vzal ze zásuvky mou peněženku a 
vsunul do své kapsy. V peněžence bylo ještě 18 
tisíc na naši akci. Dali mi pouta a rychle strkali 
ven. Nemohl jsem se rozloučit ani s manželkou, 
ani s dítětem. Vstrčili mě do auta a odvezli ještě 
s dvěma do Žamberka na stanici StB. Tam jsme 
jako slepci v poutech stáli až do večera. Až když 
přivedli dalšího zatčeného, tak nás odvezli do 
věznice v Hradci Králové. Po převlečení mě 
dali do cely, kde byl jen slamník a tzv. turecký 
záchod i jako umyvadlo a jediný zdroj k napití. 
Musel jsem neustále chodit, to velice přísně 
kontrolovali. Asi po 14 dnech jsem byl, velice 
vyčerpán, předveden k výslechu. Byl jsem zbit 
a na cele jsem ležel na zemi. Až při kontrole 
dozorce zjistil, v jakém jsem stavu, tak mě 
s kolegou zatáhli k lékaři, který mě ošetřil, zjistil 
protržení břišnice a nařídil, abych byl dán na 
společnou celu, kde mě druhý vězeň obstará. Po 
týdnu jsem byl předveden k dalšímu výslechu, 
kde mě fackováním a dřepy nutili k přiznání, že 
jsem na šálek od jídla vyryl „Vyšínský je svině 
a Gottwald bude viset“ a hned jsem putoval to 
temnice. Chodil jsem až do upadnutí. Nevím, jak 
dlouho jsem tam bez jídla a v zimě byl. Koncem 
března mně ohlásili, že na mě prokurátor uvalil 
vazbu. Za šest měsíců jsem se nekoupal, nebyl 
na vycházce, neměl žádný styk s rodinou a 
ztratil jsem 24 kg. Před soudem jsem se musel 
naučit zpaměti jejich protokol a 16. až 18. červ-
na 1952 byl v Žamberku uspořádán v divadle 
monstrproces. Bylo nás před soudem 12 a dva 
soudili odděleně. Sál byl plný lidí ze závodů a 
ti vykřikovali požadavek nejvyšších trestů. Já 
jsem dostal 16 let nucených prací.

Po tomto soudním líčení nás přepravili na 
Pankrác, kde k nám přidali ještě další odsouzené 
a odvezli nás do Jáchymova do ústředního tábo-
ra Bratrství, kde jsme asi po týdnu byli rozděleni 
do několika dalších táborů. Mě převezli do 
tábora Vykmanov. Tam se měla naproti posta-
vit věznice a nemocnice. Na 500 vězňů tam 
chodilo kopat základy. Dozor nad námi dělal 
vrah, vězeň. Kriminální byli často používání 
jako udavači, často dělali „kápo“. Byl červenec, 
teplé dny a nás v soukených hadrech nenechal 
na pokoji, neustále byl mezi námi.

Brzy jsem byl přemístěn do tábora Vojna 
u Příbrami. Tam u hlavní brány nám lékař rozdal 
tabletky proti epidemii, která v táboře právě 
řádila. Současně nás přivítal osvěťák s tím, co 
se na táboře nesmí a co je zakázáno a abychom 
si byli vědomi toho, že jsme určeni k likvidaci. 
Byl jsem přidělen k pracovní skupině, která 
měla za úkol ve městě budovat sídliště. Po 
dvou měsících jsem nastoupil na šachtu 3 jako 
pomocník lamače a asi za měsíc do třídírny a 
úpravny uranové rudy - na tzv. OTK (oddělení 
technické kontroly). Rudu jsme tloukli na drob-
no a oddělovali jsme od ní hlušinu. Rudu jsme 
dávali do železných beden a byla odvážena na 
vykmanovský tábor „L“. Tam byla nakládána 
do vagónů a putovala do SSSR. Čtyřicet vagónů 
dvakrát za týden, 80 vagónů týdně.

V Příbrami byl tábor ještě po zajatcích z 2. 
světové války. Nejdříve tam byli ruští zajatci, 
pak němečtí, naši, co spolupracovali s Němci, 
a potom my.

V roce 1956 jsem z OTK šel dělat tesaře do 
šachty. Tam byla velká radioaktivita a po půl 
roce jsem byl znovu přemístěn do třídírny, kde 
jsem zůstal až do propuštění. Na OTK už bylo 
jiné zařízeni -  drtič - a ruda šla přes síta. Nic 
jsme netloukli, ruda se rozlišovala podle na-
měřených hodnot radioaktivity. Vedoucí mého 
pracoviště byl Rus Tirgulov, naddůlní byl taky 
Rus, hlídali si to.

Na táborech nás platily Jáchymovské doly. 
Výdělky byly různé, na třídírně rudy od 1 500,- 
do 2 500,- Kčs, z toho se 75% odevzdávalo 
táboru na ubytování a stravu, zbylých 25% se 
rozdělilo na úložné, rodině a kapesné. Úložné 
nám vyplatili při propuštění. Na šachtě praco-
vali i civilové, na OTK byl úředník, geolog, 
operatérka a operatér.

Na táborech bylo hodně těžké a nebezpečné 
práce a také hodně buzerace a řada různých 
trestů, bylo hodně pokusů o útěk, ale málo 
se jich však podařilo. Ve většině případů byli 
postříleni.

Ve všech případech byl zostřen režim a 
zákaz styku s rodinou pro všechny vězně na 
dobu 1 roku.

4. července 1955 byla zahájena stávka a hla-
dovka. Tento protest byl nemilosrdně potlačen. 
Hladovka je na celém světě uznávána jako po-
slední protest vězňů, jen v Československu v té 
době nebyla. Mnoho vězňů bylo přemístěno do 
věznic a k soudu, kde jim byl vyměřen vysoký 
trest. Osazenstvo tábora mělo zákaz styku s ro-
dinou a zákaz propuštění do odvolání. Každý 
den byly tři sčítací nástupy, které trvaly hodně 
dlouho a nebo se také několikrát opakovaly, 
neboť se dozorci nemohli dopočítat. Pokud byly 
povoleny návštěvy, byla to oběť rodinných pří-
slušníků, odbývaly se ve zvlášť obšancovaném 
baráku několik minuta ještě záleželo na dozorci, 
ten měl možnost návštěvu zastavit.

Často nás stěhovali, abychom se my vězňové 
zamíchali, vždy byl mezi námi někdo – „scha-
zovák“ - koho si koupili a kdo udával.

Moje rodina byla postižena více než já. 
Manželce nebylo lehce, byla vystavena šika-
nování a opovržení. Patřila mezi ty statečné 
ženy, které v té době statečně obstály a pevně 
věřily, jako my tam ve věznicích a za ostnatým 
drátem táborů, že to zlo jistě pomine, jako vždy 
a každé, které bylo postaveno na nečestných 
a hrůzných základech. Všechno, každou po-
nožku, kapesník, no prostě všechno, zabavili. 
Manželka musela vlastní věci splácet, aby jí 
něco nechali.

Po návratu domů jsem nesměl pracovat ve 
svém povolání. Těžko jsem sháněl i tu nejtěžší 
práci. Všude jsem byl, po sdělení odkud se 
vracím, odmítnut. Nakonec jsem dostal práci, na 
kterou se nikdo nehlásil – soustředěná vykládka 
a nakládka u ČSD.

Abych se mohl domů vůbec vrátit, musel 
jsem si půjčit modráky.

V Králíkách mi nechtěli dát byt, bydleli jsme 
skoro ve sklepě, proto jsem si od příbuzných 
koupil starou chalupu, bouračku, kterou jsem 
začal pomalu opravovat. Třikrát za mnou 
přišel tajemník s předsedou MNV, abych se 
neopovažoval dělat některé mnou navrhované, 
a potřebné, úpravy.

Když jednou vyhořel v Horní Lipce kravín, 
tak se nás samozřejmě „ptali“ také, měli pode-
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zření. My měli zjištěno, že to podpálil ten, který 
tam měl nějaké machinace. Tehdy to byla téměř 
běžná praxe.

Devadesát čtyři měsíců jsem jako galejník 
prožil v místech, které pokládám za kus oprav-
dového pekla na zemi, kde lidská důstojnost 
byla šlapána jako v nacistických koncentračních 
táborech, ale o to hůř, že všechna ta zvěrstva 
prováděli příslušníci vlastního národa.

Jaroslav SKALICKÝ
povoláni: majitel pa-

pírnictví - dělník
narozen: 17. dubna 

1920, Letohrad, okres 
Ústí nad Orlicí

odsouzen: Státní 
soud Praha, 18. června 
1952

§ 78 odst.l písm.c), 
odst.2 písm.a) --z.č. 86/1950 Sb. velezrada

- 10 let odnětí svobody
- propadnutí celého jmění
- ztráta čestných práv občanských
- propadnutí věcí ve výroku soudu popsa-

ných
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 

11. července 1990
Pan Jaroslav Skalický vzpomíná: „Jsem 

letohradským rodákem. Otec měl na podměstí 
kamnářství. Za války jsem musel na práce do 
Německa. Po válce a po odsunu Němců jsem 
se přestěhoval do Králík. Nebyl jsem sám, bylo 
nás několik, kteří převzali, jako národní správci, 
některé podniky. Já jsem měl papírnictví. Řídili 
jsme se Košickým vládním programem, kdy 
podniky s menším počtem zaměstnanců měly 
zůstat v soukromém vlastnictví. Pro poúnoro-
vou moc jsme však byli kapitalisty a nepřáteli 
režimu. Se svými názory jsme se neskrývali. 
Tehdy platilo heslo: „Kdo nejde s námi, jde 
proti nám.“

U pana Růžičky ve mlýně v Červeném 
Potoku se skrývali dva studenti z Brna. Zpro-
středkovali jsme jim odvoz na Šumavu, kde 
měl pan Novák otce. Vezl je pan Černohous. 
Oběma studentům se podařilo přejít hranice 
na Západ. Toto bylo příčinou mých pozdějších 
osudů a osudů přátel.

Zatčen jsem byl mezi Vánocemi o Novým 
rokem v roce 1951. Bylo mi 31 let. Kdybych byl 
starší tak bych asi všechno nevydržel.

Po zatčení mé odvezli do vyšetřovací vazby 
v Hradci Králové. Z počátku se nic nedělo, ale 
celý měsíc jsem byl na samotce.  Nevím, jestli 
si někdo dovede představit, jak mi bylo po psy-
chické stránce, a to ani nemluvím o fyzickém 
stavu. Stále jsem se ptal, proč tam vlastně jsem. 
Po více než měsíci mě začali vyšetřovat. Když 
mě vedli z cely, nejdříve mi zavázali oči černou 
páskou. Vedli mě neznámo kam.

Ve vyšetřovací vazbě jsem byl až do soudu. 
Celou tu dobu jsem byl sám. Byla to hrozná 
doba. Napadaly mě všelijaké myšlenky, nevy-
jímaje ani sebevraždu.

Soud se odehrával v Žamberku. Bylo nás 
souzeno asi 12 a diváky byli dělníci ze závodů. 
Vstup do soudní síně byl na vstupenky. Moje 
maminka, která v továrně nepracovala, se na 
proces nedostala. Proces byl v Divišově diva-
dle, musel být i odložen, neboť náš vedoucí 

pan Zahálka byl tak zmlácený, že ho nemohli 
předvést. Nejnižší trest 10 let. Ale byly i návrhy 
na 16 a 20 let, dva dokonce na trest smrti. Já 
dostal 10 let.

Po soudu jsme se vrátili do Hradce Králové, 
odkud nás hned odvezli do Jáchymova. Byl 
to tábor „Bratrství“. Umístili nás do tzv.¨úst-
řeďáku. Jméno jsem ztratil přidělením čísla 
A 05499. Za Gottwaldovy éry bylo v táboře 
úplné peklo.

Po celou dobu jsem v Jáchymově pracoval 
v dole, v podzemí. Pracovní podmínky byly 
otřesné. Rudu jsme nakládali na vozíky ručně, 
o nějakých ochranných pomůckách jsme si 
mohli nechat jen zdát. Bylo tam hodně známých 
osobností, např. hokejista Roziňák /na Rovnos-
ti/. Snad nejkrásnější bylo kamarádství. Všichni 
jsme byli na jedné lodi.

Po návratu ze šichty jsem míval velkou žízeň. 
Až později jsme si mohli zakoupit mléko.

V táboře nás byly téměř tři tisíce. Počítali nás 
obvykle třikrát denně - ráno, v poledne a večer. 
Esenbáci byli většinou úplně nevzdělaní. Díky 
počítání jsme stáli, mnohokrát za velké zimy, 
třeba i tři hodiny. Za dobu svého pobytu jsem 
zažil hodně útěků.   Pak jsme na place čekali 
tak dlouho, než ho chytili.

Pamatuji i hodně úrazů. Tábor nebyl přímo u 
dolu. Při nástupu do práce nás nacpali do auta. 
Hlídali nás dva se samopaly. Pracovali jsme na 
tři směny v počtu asi 400 lidí. Ráno se začínalo 
od 6 hod., vraceli jsme se asi v 16 hod.. Odpo-
lední směna končila ve 22 hod. a noční v 6 hod. 
ráno. Já jsem vystřídal několik táborů - Eliáš, 
Mariánská, Rovnost, Bratrství a další.

Zažil jsem také dvě stávky, ke kterým byla 
důvodem špatná strava. Myslím si ale, že byly 
vyprovokovány, aby mohl být zpřísněn režim. 
Denní program byl stále stejný.

Bydleli jsme po 30 v dřevených barácích, 
místo záchodu i kbelík. Na topení jsme dostali 
jednu lopatu uhlí a tak nám nezbylo nic jiného 
než si nosit tajně trochu dřeva ze šachty pod 
oblečením. Každý měl na přikrytí dvě deky, 
ale v zimě to bylo stejně málo. Trochu jsme si 
pomáhali půjčováním dek od těch, kteří byli 
na směně.

Manželku hned od počátku mého uvěz-
nění vyhazovali z bytu a chtěli ji přeložit 
ke státnímu statku. Naštěstí se za ni zaručil 
zaměstnavatel. Abych si zasloužil její návštěvu 
nebo dopis, musel jsem pořádně makat, nad 
100%. Když se nepodařilo, nebylo nic. Na 
jednu návštěvu v Jáchymově potřebovala dva 
dny. Celé setkání trvalo asi 10 minut. Jakmile 
se nedostavila přesně v určenou hodinu, už 
ji ke mně nepustili. Součástí rozsudku bylo 
i propadnutí majetku a ztráta občanských práv. 
Manželka měla po celá léta mého věznění těž-
ký život. Z mého propadlého majetku požádala 
o uvolnění obnošených šatů, z kterých chtěla 
přesít něco pro děti. Z krajské prokuratury jí 
přišlo písemné oznámení, že se propouští jeden 
šedý oblek, který byl na seznamu uvedený pod 
položkou 24.

V roce 1953 podala moje žena na minis-
terstvo spravedlnosti žádost o milost. Byla 
zamítnuta. Domů jsem se dostal v červenci 1958 
na podmínku, na zkušební dobu do 19. března 
1963. Odseděl jsem si pět let a 8 měsíců.

Z vězení jsem se vrátil nemocný. V nemocni-

ci v Červené Vodě mi zjistili úbytek červených 
krvinek. Nebylo se čemu divit, neboť jsme se 
prací s uranovou rudou vystavovali neustálému 
radiačnímu záření. Než jsem nastoupil k me-
lioracím, tam, kde mě jedině vzali, téměř rok 
jsem promarodil.

Později, v roce 1970, jsem se dostal k prodá-
vání v drogerii. Na celá léta se těžko vzpomíná. 
Už v prvním období po mém uvěznění to nemě-
la jednoduché moje žena. Mnozí lidé se ji obá-
vali potkat, promluvit s ní, nevyjímaje některých 
fotbalistů, z fotbalového oddílu v Králíkách, kde 
jsem před zatčením dělal předsedu. Podobné to 
bylo i po mém propuštění. Někdo třeba man-
želku potkal, třeba jí podal ruku a neprodleně 
se to projednávalo na komunistické schůzi, 
neprodleně bylo podrobeno kritice.“

Krajská správa Ministerstva vnitra, Sprá-
va veřejné bezpečnosti Hradec Králové 
v odůvodnění zamítnutí zkoušek na řidičský 
průkaz ze dne 17. prosince 1959 uvádí: „...Na 
podkladě uvedených skutečností Vás DI OVB 
Žamberk považuje právem za nespolehlivého 
k řízení motorových vozidel a za použití § 65 
odst.l, lit.a, vyhl. 145/56 Ú.L.MV o provozu 
na silnicích, Vás nepřipouští ke zkouškám k 
získání řidičského průkazu, neb z Vašeho jed-
nání lze právem usuzovat, že nemáte dostatek 
kázně a smyslu pro povinnost a odpovědnost 
ke společnosti. Tímto rozhodnutím se nezba-
vujete možnosti získání řidičského průkazu 
navždy, avšak svým bezvadným chováním 
v budoucnu musíte prokázat, že jste hoden 
státi se držitelem řidičského průkazu. Toto 
rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu 
odvolat.“

Pan Skalický ukončuje své vzpomínání: 
„V roce 1990 mě Krajský soud v Hradci 
Králové rehabilitoval. Myslel jsem si, že si 
moje prožitky vezmu do hrobu. Dnes jsem 
vsak hrozně rád, že jsme se dočkali svobody a 
demokracie, že už nikdy nebudou taková léta, 
jaká jsem musel prožít já a ostatní političtí, 
nespravedlivě odsouzení lidé.

Přál bych si, aby již nikdo nebyl nucen proží-
vat podobné hrůzy a aby se zrůdnost padesátých 
let nikdy neopakovala.“

Václav VÁCLAVÍK
povolání: zvěrolékař 

- dělník
narozen:  23. září 

1914, Slatina, okres Ústí 
nad Orlicí

zemřel: 8. července 
1967

odsouzen: Státní soud 
Praha, 18. června 1952

§ 78 odst.2 písm.a), odst.l  písm.c) -z.č. 
86/1950 Sb. velezrada

- 13 let odnětí svobody
- propadnutí celého jmění
- ztráta čestných práv občanských
- propadnutí věcí ve výroku soudu popsa-

ných
rehabilitován: Krajský soud Hradec Králové, 

11. července 1990
Poznámka redakce: K osobě pana Václavíka 

autoři v době zpracování publikace neměli do-
statek informací. Je to velká škoda, v tomto pří-
padě byly životní osudy rodiny velmi smutné.
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Skupinový proces - XXVI
Antonín HONZÁK, Bohumír STRNAD

Antonín HONZÁK
povolání: účetní - 

pomocný dělník
narozen: 19. pro-

since 1912, Žamberk, 
okres Ústí nad Orlicí

zemřel: 14. února 
1986, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí

odsouzen: Krajský 
soud Hradec Králové, 6. září 1954

§80 odst. l) - z.č. 86/1950 Sb. sdružování 
proti republice

- 3 1/2 roku odnětí svobody
- 1 000,- Kčs peněžitý trest
- ztráta čestných práv občanských
rehabilitován: Krajský soud Hradec Krá-

lové, 12. října 1990

Bohumír STRNAD
povolání: mzdo-

vý účetní - stavební 
dělník

narozen: 6. listo-
padu 1934, Jablonné 
nad Orlicí, okres Ústí 
nad Orlicí

odsouzen: Krajský 
soud Hradec Králové, 

6. září 1954
§80 odst. l) - z.č. 86/1950 Sb. sdružováni‘ 

proti republice
- 18 měsíců odnětí svobody
- ztráta čestných práv občanských na 4 

roky
rehabilitován: Krajský soud Hradec Krá-

lové, 12. října 1990
Pan Bohumír Strnad vzpomíná: Těsné 

přátelství s Antonínem Honzákem a spolu-
práce v ochotnickém divadle mě přivedla do 
jeho skautského oddílu, který působil již v 
době, kdy ho komunistický režim zakázal. 
Naše práce se omezovala na občasná setkání 
v chatě na Pastvinách, ještě s dalšími členy ze 
Žamberka a okolí.

Naším hlavním posláním bylo „vyrobit“ 
písemné materiály pro obnovenou skautskou 
činnost, až k tomu bude prostor, prostě až 
to „praskne“. Antonín Honzák, skautským 
jménem Ren, měl ze své dřívější činnosti 
a tábornické praxe množství knih, stovky 
her a soutěží, pomůcky pro ruční práce dětí 
od útlého věku až po návody pro rádce ve 
všech věkových a oborových stupních. Bylo 
nás asi dvanáct a ze dvou vojáků, záložáků, 
z Klášterce nad Orlicí jsme později vysto-
povali udavače naší skupiny. Nejdříve StB 
skřípla mě jako nejmladšího. Pod pohrůžkou 
uvěznění celé skupiny chtěla, abych donášel 
o naší další činnosti a přesvědčovala mě, že 
po čase přejdeme do protistátní ozbrojené 
formace, což prý se pravidelně stává. Po po-
radě s Reném jsme chtěli z našeho scházení 
vycouvat. Nejprve byli přeloženi dva vojáci 
z Klášterce, což nás přesvědčilo o tom, že to 
jsou udavači. Pracovníkům StB bylo jasné, 
že nejsem ten správný typ pro spolupráci. 
Nechali nás „odležet“ a 30. dubna 1954 nás 

zatkli. Sháněli se po zbraních, ale kromě kra-
bic písemných materiálů a medailí A.Honzáka 
za protifašistický odboj nenašli nic.

Z celé skupiny byli, kromě mě, ještě 
uvězněni:

Antonín Honzák - 3 1/2 roku - zemřel 14. 
února 1986

por. Míla Praus - 3 roky - zemřel asi před 
10 lety

Antonín Rous - 2 roky - žije v Třebecho-
vicích p.O. 

Kromě pár kopanců ve vyšetřovací vazbě 
a zkaženého života nevím,   jak u dobu ko-
mentovat. Pár facek sice přebolí, ale celý život 
dělat v nenáviděné stavařině a svou drahou 
muziku jen fušovat, to se vrátit nedá. Ale 
byli a jsou na tom bráškové – muklové hůř. 
Když vím, za co mám svou minulost obětovat, 
nehodí se fňukat. Poznal jsem alespoň, jak 
se fárá, jak se dělá důlní zedničina, že se dá 
v lágru hrát divadlo, operetní předehry, ba 
i Slovanské tance s orchestříkem GMČ (gdo 
má čas), se saxofonem a harmonikou, měly 
v daném prostředí také svůj půvab a přišly 
některé nedělní odpoledne muklům vhod.

Moje vzpomínky by byly neúplné bez 
souvislosti a bez informací o Antonínu Hon-
zákovi, který byl vůdčí postavou naší skupiny. 
Narodil se 19. prosince 1912 v Žamberku, kde 
v době jeho dospívání kvetlo ochotnické diva-
dlo. Jeho maminka, vynikající herečka, mu už 
od dětství dala přivonět k pomíjející slávě a 
prachu z prken jeviště. V Šumperku vystudo-
val obchodní školu. Po vojně pracoval u sta-
vební firmy Matoušek jako účetní na výstavbě 
opevnění v okolí Králík. Ve válce byl totálně 
nasazen na výstavbu dálnice na Benešovsku. 
Byl členem odbojové organizace „Generál 
Eliáš“, obdržel mnoho vyznamenání, nejvíce 
si však vážil francouzského kříže. Všechno mu 
v roce 1954 zabavili a už nevrátili

Z Jáchymova se vrátil po dvou letech. Na 
tehdejším ONV v Žamberku měl již vystavený 
dekret na místo pomocného dělníka u OSP 
Žamberk. Miloval přírodu a lidi.

Byl vzdělaný, měl velké znalosti svého 
regionu. Zemřel v roce 1986.“

Samostatný proces
Roman CIPRA
povolání: dělník - energetik
narozen: 25. června1934 Praha
odsouzen: Obvodní soud pro Prahu 1, 26. 

února 1960 §166 odst. l;2 - z.č. 86/1950 Sb. 
spolčení

- 3 roky odnětí svobody; Lidový soud pro 
Prahu 4, 2. září 1960 §166odst. l, 2 - z.č. 
86/1950 Sb. spolčení - 18 měsíců odnětí 
svobody

rehabilitován: Obvodní soud pro Prahu 
1, 25. září 1990, Obvodní soud pro Prahu 4, 
22. října 1990

Své postoje shrnuje pan Roman Cipra takto: 
„Prarodiče žili dlouhá léta ve Vídni, kde se jim 
narodilo 11 dětí, mezi nimi moje matka. Do 
Československa se přestěhovali v roce 1918. 
Já se narodil v Praze a žil tam do roku 1972. 
Jako žák základní školy jsem v roce 1946 
vstoupil do 104. oddílu skautské ho Svojsíkova 
stř. v Bubenči. Po jeho násilném rozpuštění 
jsem přešel do 11. oddílu skautského Jandova 

stř. v Dejvicích, kterému se podařilo přežít 
o rok déle. 

Navštěvoval jsem Americkou informační 
službu až do jejího zrušení. Mys lím, že před 
koncem činnosti této organizace byla většina 
návštěvníků regist rována StB.

V roce 1950 jsem navštěvoval výtvarnou 
školu na Vinohradech a v té době jsem 
kamarádovi půjčil knihu „Od carského orla 
k rudému praporu“. Další hoch, přítomný 
této půjčce, to řekl doma. Přes jeho rodiče se 
informace dostala na obvodní oddělení SNB 
v Dejvicích. Za tři dny byla u nás domovní 
prohlídka. Naštěstí jsme byli varováni, takže 
se při ní nic nenašlo. Pracoval jsem tři roky 
v ČKD Sokolovo.

Vojenskou presenční službu jsem nastoupil 
v Karlových Varech. Po 7 měsících jsem byl 
zatčen pro urážku velitele a neuposlechnutí 
rozkazu nepatrného významu. Tehdejší nižší 
vojenský prokurátor, který případ řešil, v tom 
viděl bezvýznamnou věc, ale velitel útvaru 
trval na potrestání.

V roce 1958 jsem byl zaměstnán jako řidič 
UV Československé myslivecké jednoty 
v Praze. Zde jsem byl neprověřen prověrkovou 
komisí dle vyhlášky z února 1958 pro všechny 
ministerské a centrální organizace. Tehdy jsem 
za rok vystřídal osm zaměstnavatelů.

V roce 1959 jsem byl zatčen uprostřed 
Prahy. Ve vyšetřovací vazbě jsem byl 9 měsíců 
pro údajný nedovolený styk s cizí velmocí, 
rozšiřování fašizace, rozšiřování zbraní a 
pokus o útěk přes hranice. Teprve u soudu se 
prokázalo, že zbraň byla majetkem policie, 
zůstal mi však § nedovoleného držení zbra-
ně. Nedovolený styk s cizinou byl spatřován 
v návštěvách na velvyslanectví USA v letech 
1956 - 1959 (šlo o filmová představení a 
výuku angličtiny).

Rozšiřování fašizace bylo udání mého 
posledního vedoucího v zaměstnání. Jeho 
inteligence byla na takové úrovni, že si spletl 
Spojené národy se Spojenými státy. Na to se 
přišlo, až když mi dal soud přečíst udání, na 
jehož zadní straně byla přišita brožura - vše-
obecná deklarace lidských práv - přetištěná 
již v Československu. Spolčit jsem se měl 
k trestnému činu přepadení a zbraň svého 
komplice jsem neodevzdal. Za to jsem byl 
odsouzen na tři roky.

Za pár týdnů po převezení do výkonu 
trestu na Pankrác jsem byl obviněn z pokusu 
o útěk z věznice. Bylo mi přidáno 18 měsíců. 
S označením útěkáře jsem byl převezen na 
Bory. I tam jsem dostával návštěvy rázných 
vyšetřovatelů, které končily poznámkou, že se  
mnou zatočí, že se z vězení nedostanu.

V roce 1972 jsem opustil Prahu, ale klid 
jsem neměl. Stále jsem měnil zaměstnání 
i bydliště. Patřil jsem mezi neposlušné a 
kritické vůči státu a jeho hospodaření. Ještě 
16. května 1989 jsem byl pozván před ko-
misi OV KSČ v Ústí nad Orlicí, která měla 
snahu, abych z tohoto jednání byl odveden 
v poutech.

Pracoval jsem řadu let na nápravách, ale 
bezvýsledně. Výsledek je ten, že čím víc toho 
vím, tím víc jsem nešťastný. Ne však za sebe, 
ale za ty, kterým nemohu pomoci. I proto jsem 
rozmýšlel, zda mám toto psát.
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Klub seniorů o.s. informuje
Měsíc červenec 2011 - Klub pro seniory bude otevřen 

v období od 24. 6. do 31. 7. pouze ve středu a to od 13.00 
do 17.00 hodin.

V této době je umožněn i šachistům pro jejich činnost.
Měsíc srpen 2011 - Klub bude otevřen ve stanovenou 

dobu a to pondělí, středa a pátek od 13.00 do 17.00 hodin. 
Pro šachisty je určeno úterý od 14.00 do 17.00 hodin.

4. 8. 2011 v 17.30 - Výbor Klubu - zhodnocení poznatků 
z pobytového zájezdu do Bibione, organizace a finanční 
vyrovnání s CK Český Šternberk.

25. 8. 2011 ve 14.00 - Přednáška - Aktivní stáří provede 
MUDr. Jiří Doleček, místo konání hotel Beseda Králíky. 
Zveme i nečleny Klubu.

Motto: Výbor Klubu seniorů se zabýval výroky někte-
rých občanů, kteří přesto, že nejsou členy Klubu, roznášejí 
po městě pomluvy rázu, že Klub je drbárna, nebo, že kvůli 
některým členům do Klubu nechodí. Výbor Klubu toto 
považuje za urážku všech těch, kteří Klub využívají a jsou 
s jeho činností spokojeni. Výbor je rozhodnut v případě, 
bude-li se toto opakovat, tyto lidi zveřejnit.

Josef Dobrohruška, předseda

HORSKÝ HOTEL MORAVA
Dolní Morava 28, 561 69 Králíky

www.morava.jeseniky.com
zve všechny děti a rodiče na 

VELKOU PRÁZDNINOVOU SHOW
s Jirkou Hadašem

(Profesionální kouzelník a iluzionista, který patří 
k české kouzelnické špičce)

Kdy?   30. 7. 2011
Kde?   Horský hotel Morava, Dolní Morava

V kolik?   15:00 hod
Na co se můžete těšit:

zábavné kouzlení, soutěže, hry, diskotéku
Balloon Twisting (zvířátka z balónků)

Kouzelná školka Jirky Hadaše
Grilování, opékání špekáčků…

Každý z malých návštěvníků
si od nás odnese malý dárek

Více na:
www.morava.jeseniky.com

10. ročník Králického trojboje v DDŠ Králíky je za námi
Po devítileté přestávce obnovili učitelé DDŠ Králíky třídenní 

akci pro zařízení stejného typu z celé republiky. Se snahou zabez-
pečit výpravám stabilnější počasí při hře venku souvisela změna 
termínu oproti ostatním ročníkům. Ta se však negativně promítla do 
počtu přihlášených týmů, neboť mnozí byli po týdenním klání na 
olympiádě DDŠ, někteří měli odjezdové dny k rodinám, někde se 
stejně tak jako naše zařízení potýkají s finančními problémy, jinde 
měli svoje akce spojené s koncem školního roku.

Proto se ve dnech 16. - 18. 6. 2011 na již 10. ročníku Králického 
trojboje sešlo 5. týmů: DŠ Veselíčko, DDŠ Těrlicko, DDŠ Kostelec 
nad Orlicí, DDŠ Vrchlabí a samozřejmě DDŠ Králíky. 

DDŠ Chrudim se celkem nesportovně odhlásila ve čtvrtek od-
poledne v době prezentace.

Turnaj byl zahájen v 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ Moravská. Za 
každé zařízení hráli 2 hráči systémem každý s každým. Aby si 
chlapci zahráli co nejvíce, zařadili jsme nakonec ještě vzájemnou 
čtyřhru. Druhý den dopoledne se hrál nohejbal, opět systémem 
každý s každým – na 3 vítězné sety a odpoledne stejným způsobem 
minifotbal (4 hráči + brankař) – již na hřištích DDŠ Králíky. 

Celý sportovní den jsme zakončili zapálením desetistupňové 
vatry, na jejímž ohni si všichni zúčastnění opekli vuřty. 

V sobotu ráno bylo celé klání zakončeno slavnostním nástupem 
s vyhodnocením výsledků. Odměněna byla všechna místa ve všech 
soutěžích + nejlepší tým z celkového pořadí, nejužitečnější hráč 

– Robin Halm (Kostelec nad Orli-
cí), nejlepší střelec – Josef Galba 
(Králíky). S níže uvedenými 
výsledky vzhledem k současné 
kázni a nechuti podřizovat se 
při tréninku stanoveným pravi-
dlům však nikdo z nás nepočítal. 
Všechny výpravy dostaly ještě 
jako cenu poukázku na shlédnutí 
Vojenského muzea Králíky.

Devizou celého třídenního 
klání je, že všechny soutěže 
proběhly v klidu, bez problémů, 
všem se u nás líbilo a přislíbili 
účast v příštím roce.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, neboť bez 
jejich štědrosti bychom nemohli být štědří ani my pořadatelé.

Výsledky:
Stolní tenis družstev: 1. Králíky, 2. Těrlicko, 3. Veselíčko, 4. 

Kostelec nad Orlicí, 5. Vrchlabí.
Stolní tenis – čtyřhra: 1. Těrlicko, 2. Králíky.
Nohejbal: 1. Králíky, 2. Kostelec nad Orlicí, 3. Veselíčko, 4. 

Těrlicko, 5. Vrchlabí.
Minifotbal: 1. Králíky, 2. Veselíčko, 3. Těrlicko, 4. Kostelec 

nad Orlicí, 5. Vrchlabí.
Celkové pořadí: 1. Králíky, 2. Veselíčko, 3. Těrlicko, 4. Kostelec 

nad Orlicí, 5. Vrchlabí.
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Na slovíčko
s básničkou
Od března letošního roku se naše základní 

škola, konkrétně 7. třídy, podílí na projektu 
nazvaném Vztah žáků základních a středních 
škol k poezii. Jedná se o dvouletý projekt, 
jehož patronem je Katedra českého jazyka 
a literatury Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Období staršího školního věku bývá často 
nazýváno jako apoetický věk, to znamená, že 
zatímco v předškolním a mladším školním 
věku provází děti poezie téměř na každém 
kroku, s přibývajícím věkem přestává poezie 
děti oslovovat a dítě dává přednost prozaické-
mu textu před textem básnickým. Cílem tohoto 
projektu je tedy zlepšení vztahu žáků k poezii. 
Naší snahou je také odbourat jakési bariéry 
mezi dítětem a básní a především ukázat, že je 
v hodinách literární výchovy možné pracovat 
s poezii nejrůznějšími způsoby a že to mnohdy 
může být i zábavné.

Celý projekt sestává z několika aktivit, které 
společně s dětmi plníme v rámci hodin literární 
výchovy a které se dají velmi dobře přizpůsobit 
tematickému plánu, takže nikterak nenarušují 
výuku. Mezi tyto aktivity patří například vy-
plňování dotazníku týkajícího se vztahu dítěte 
k poezii, posuzování rozmanitých básnických 
textů či doplňování chybějících slov v básni. 
Děti si vedou tzv. deníky, do kterých si zapisují 
své dojmy po splnění jednotlivých aktivit. Je 
zajímavé sledovat, jak se názory jednotlivých 
dětí liší a s potěšením musím konstatovat, že je 
tyto činnosti baví a že se postupně jejich vztah 
k poezii začíná proměňovat k lepšímu.

Jednou z částí tohoto projektu je i vlastní 

tvorba dětí. Tato aktivita nás oslovila natolik, 
že jsme se společně s dětmi rozhodli, že to 
celé pojmeme soutěživě. Každý z žáků obou 
sedmých tříd měl za úkol napsat během dvou 
týdnů báseň na libovolné téma. Podmínkou 
bylo, že se musí jednat alespoň o čtyřverší a že 
práce musí být odevzdaná bez uvedení jména, 
aby vzájemné sympatie žáků neovlivňovaly 
následné hodnocení. Po dvou týdnech děti 
všechny básničky hodnotily přidělováním 
bodů, což nebylo zrovna jednoduché, neboť 
v každé třídě se jich sešlo více než 35. Některé 
děti byly totiž tak pilné, že nenapsaly báseň 
pouze jednu, ale dokonce dvě nebo tři. A i 
když mohlo být drobnou cenou oceněno podle 
počtu přidělených bodů pouze prvních pět 
míst, je nutné dodat, že všechny děti si zaslouží 
obrovskou pochvalu, protože se opravdu velice 
snažily. Z mého pohledu, jako z pohledu dospě-
lého člověka, je zajímavé sledovat, jaké věci 
se dětem honí v hlavě a jak jsou schopny se o 
nich již v takto mladém věku obratně vyjádřit 
a to navíc ještě prostřednictvím poezie. Kdo ví, 
třeba mezi námi vyrůstá nějaký další Neruda či 
Mácha. Koneckonců posuďte sami a přečtěte 
si vítězné práce z obou sedmých tříd.

Závěrem bych ještě ráda popřála všem žá-
kům a také svým kolegům krásné prázdniny a 
hodně sil a elánu do příštího školního roku.

Mgr. Ivana Kalousová
Gymnázium a základní škola Králíky

Vzpomínka na Včerejšek
Sabina Cejnarová

Já vzpomínám na včerejšek
A v srdci mám bolest
Včera jsme spolu byli

A dnes?
Dnes jsi pryč

Zdáli tě ztrácím

Kde jsi?
Ozvi se

Neozýváš se, jsi němý?
A já doma v koutě tiše pláču

Jen když pomyslím,
že jsi jinde a ne sám

Každý den se vídáme
Ale jsme si tak cizí, neznámí

A proč? ptám se
Ale odpověď nikde

Velké slzy mi z tváře padají
Jen když pomyslím, že nejsi už sám

Obejmi mě prosím
A řekni mám tě rád.

škola Volá
Kateřina Pipková

Jako žáček první třídy
spolkl jsem dvě bílé křídy.

Jako žáček 2.C
spláchl jsem se do WC.
Když se brala holá věta,

spadla na mě mapa světa.
O schod v běhu poklusem
zakopl jsem s globusem.

Před sborovnou, když jsem upad,
začal po mně někdo dupat.

Poznámku jsem dostal znění:
Žák se válí po zvonění!

Samozřejmě byl jsem dítko,
upadl jsem na kružítko.

Připíchl jsem se na nástěnku,
špendlíky jsou už venku.

Ve 4. a 5. třídě
líbil jsem se jisté Lídě.

V 6. třídě mi ta dívka čilá
cvičkou pěkně nabančila.

V 8. třídě psal jsem na koleně
o hodině naší Zdeně.

Poznámku jsem dostal novou:
Obtěžuje Novákovou!

prestižní a populární etapové závody. Máme zde ale obrovské 
možnosti a budeme postupně využívat sílu a moc zdejšího terénu a 
krajiny k vytýčení tras ideálních pro bikery prahnoucí po skutečné 
horské cyklistice.

O vyjímečnosti našeho závodu svědčí fakt, že doposud zde star-
tovali účastníci z 4 kontimentů, 29 zemí, amatéři i profesionálové. 
Jeden z nich, kanadský biker, napsal o Sudety MTB Challenge : Tento 
závod spojuje v sobě všechno to, co jsem zažil účastí na Cape Epic, 
Trans Rockies, La Ruta de los Conquistadores, nebo Trans Alpu. 
Tento závod je kombinací všech etapových závodů světa!?“

Bližší informace o tomto náročném etapovém závodu naleznete 
na www.mtbchallenge.pl, startovní listina je k nahlédnutí (případně 
i k přihlášení) na http://www.sportchallenge.cz/cz/startovka?id_za-
vod=1113

Kromě již „tradičních“ závodníků z Estonska, Belgie se letos ve 
větším počtu objevili na startovní listině závodníci ze Španělska. 
Za město Králíky opět startují David Vostrčil (1991) a Jakub Fabián 
(1991). V letošním roce závodníci nejedou jako tým, ale zvolili si 
individuální bodování.  Dalšími závodníky z našeho města jsou Filip 
Kysilko (1985) a Michal Hudetz (1973).

Organizace závodu u nás:
Většina závodníků bude opět ubytována v ZŠ Moravská, zde 

bude pro závodníky připravena i „mycí linka“ na kola. Stravování 
závodníků zajistí Školní jídelna Králíky. Ubytování doprovodných 
týmů organizátoři nezajišťují.

MTB Challenge 2011
(pokračování ze strany 1)

Nevyhnutelným „zlem“ je dopravní uzávěra náměstí a některých 
komunikací. Velké náměstí bude uzavřeno od 08:00 hod. dne 25. 7. 
2009 (výstavba dojezdové měříci techniky) do 12:00 hod. následující-
ho dne. Prosíme všechny podnikatele na Velkém náměstí, aby si zajis-
tili zásobování buď z ulice V Bytovkách, případně si dohodli dodávky 
zboží (PPL a jiné dodavatelské firmy) náhradním způsobem, případně 
podle pokynů organizátorů tak, aby nedošlo k ohrožení dojíždějících 
závodníků. Pro zásobování obchodů v části Velkého náměstí bude 25. 
7. 2011 povolen vjezd automobilů na náměstí v protisměru (příjezd 
ulicí Valdštejnova – vjezd na náměstí – průjezd parkovištěm – vjezd 
k obchodu ovoce-zelenina v protisměru).

Ukončení 1. etapy závodu je v pondělí 25. 7. na Velkém náměstí 
v Králíkách, závodníci budou dojíždět v průběhu celého odpoledne. 
Vyhodnocení etapy proběhne na náměstí v 18:00 hod. Pro návštěvníky 
a závodníky opět připravujeme kulturní večer – hraje skupina Protektor 
Malá Morava, občerstvení zajistí hokejový oddíl při TJ Jiskra Králíky, 
o.s.. V letošním roce je připraveno vystoupení našich žen z ASPV.

Start 2. etapy závodu je v úterý 26. 7. v 09:00 hod. na Velkém 
náměstí. Provoz na „neuzavřených“ komunikacích a na určených 
křižovatkách bude před startem a bezprostředně po odstartování 
regulován jak ze strany organizátorů, tak ze strany Policie ČR. 
Závodníci jsou na startu rozděleni do výkonnostních kategorií 
(podle výsledků z předchozího dne). Start této etapy provede paní 
starostka Jana Ponocná. Přijďte i tento den podpořit závodníky na 
startu této etapy závodu.

Vážení občané, věříme, že pochopíte plánovaná dopravní opatření 
spojená s bezpečností jak závodníků, tak i přihlížejících fandů.

Mapové podklady a další instrukce naleznete na webových strán-
kách závodu: www.bikechallenge.pl
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(Nejen) Vědomostní úspěchy žáků gymnázia
Jako v minulých letech, tak i v průběhu 

tohoto školního roku se žáci králického gym-
názia účastnili různých vědomostních soutěží 
a sportovních akcí.

Zeměpisná olympiáda – školního kola se 
zúčastnilo celkem 8 žáků. Vítězem se stal Denis 
Petránek, druhé místo obsadil Jakub Fabián 
(oba oktáva). Oba postoupili do okresního 
kola, které se konalo 16. března v Libchavách. 
V okresním kole soutěžilo celkem 7 zástupců 
středních škol - Denis obsadil 4. a Jakub 6. 
místo.

Biologická olympiáda - žáci soutěžili pouze 
v nejvyšší kategorii A. Celkem se jich zúčastnilo 
deset. Do krajského kola byli nominováni prv-
ní dva ze školního kola: Barbora Kožnarová 
a Dagmar Ulrichová (obě septima). Krajské 
kolo proběhlo 8. dubna 2011 ve Svitavách za 
účasti třiceti nejúspěšnějších soutěžících ze 
školních kol. V této konkurenci obsadila Bar-
bora 22. místo a Dáša 26. místo.

Eurorebus - po dvou korespondenčních 
kolech, která proběhla koncem loňského roku, 
jsme čekali, zda bude získaný počet bodů 
dostačující pro nominaci do kola krajského. 
Podařilo se, a tak jsme v plné sestavě čtyř týmů 
vyrazili do Hradce Králové vstříc soutěžním 
úkolům krajského kola soutěže školních tříd. 
Krajské kolo proběhlo 17. dubna 2011. Každou 
třídu mohla zastupovat trojice žáků, nicméně 
některé třídy měly pouze dva reprezentanty. Za 
1. A soutěžili Roman Prause, Jakub Dušek a 
Miloš Mikula. Sextu reprezentovala dvojice 
Aneta Novotná a Martin Rek. Septimu Jiří 
Liška s Filipem Glazarem a oktáva měla 
zastoupení Denis Petránek, Jakub Fabián 
a Václav Pospíšil. V krajském kole se nejvíce 
dařilo ostříleným účastníkům této soutěže okta-
vánům, kteří obsadili 8. místo a septimánům, 
kteří skončili na 10. místě. Celkově zde byli 
reprezentanti 34 školních tříd z Pardubického 
a Královéhradeckého kraje.

Mineralogická olympiáda - proběhla 18. 
května 2011 v České Třebové. Pořádá ji Mine-
ralogický klub Česká Třebová o.s. a ZO ČSOP 
Zlatá studánka za podpory Odboru životního 
prostředí Pardubického kraje. Dárky pro všech-
ny soutěžící letos přispěla i Univerzita Pardubi-
ce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – A (do 16 
let) a B (nad 16 let). V Kategorii B se za gym-
názium zúčastnili 3 žáci: Dagmar Ulrichová, 
Barbora Kožnarová a Petr Pohanka. Celkem 
se zde sešlo 9 žáků z gymnázií Česká Třebová, 
Chrudim a Králíky. Mezi nimi se nejlépe dařilo 
našim. Dagmar zvítězila, Barbora obsadila 
druhé místo a Petr skončil sedmý.

Nejenom vědomostními soutěžemi živ je člo-
věk, a tak i něco málo ze sportovních akcí. Již 
podruhé jsme se zúčastnili akce 10 dní florbalu 
v České Třebové, která má mezi školami stále 
větší popularitu. Do turnaje středních škol bylo 
přihlášeno naše družstvo ve složení: M. Matouš 
(brankař), P. Pohanka, V. Nosek, M. Mach, P. 
Strnad, L. Babic, M. Opravil, F. Glazar, P. 
Krejčí a J. Opravil (celkem bylo přihlášeno 10 
družstev chlapců a 3 družstva dívek). Chlapecká 
družstva byla rozdělena do dvou skupin po 
pěti. Oproti loňskému roku se nám však moc 

nedařilo. Boje ve skupině jsme zahájili prohrou 
a následné tři remízy stačily bohužel pouze 
na dělené 7. místo. Poprvé jsme nastoupili v 
nových modrých dresech a zrovna takhle... 
Ale i tak družstvo předvedlo obstojný výkon, i 
když střelecky méně plodný, nezanevřeli jsme, 
a za rok, pokud to půjde, tak se zase do Třebové 
vypravíme.

Čerstvým zážitkem je Florbalmánie 2011, 
která probíhala v Hradci Králové od 13. do 
17. června. Do turnaje středních škol jsme 
za gymnázium nominovali družstvo chlapců 
ve složení: M. Matouš, M. Mach, L. Babic, 
M. Opravil, F. Glazar, P. Krejčí, J. Liška, 
J. Bittner, tuto sestavu doplnil žák základní 
školy J. Málek. Turnaj proběhl v pátek 17. 6. 

a vůbec se nám nedařilo. Hráli jsme ve skupině 
C, ze které se nám nepodařilo postoupit, pro-
tože jsme prohráli všechny zápasy. Asi ty nové 
dresy… Ale jednou to přijde! I tak je tato akce 
pro nás důstojným sportovním vyvrcholením 
školního roku.

Informace o dění na gymnáziu jsou také 
dostupné na internetových stránkách školy: 
www.gazskraliky.cz. Tento přehled aktivit 
žáků gymnázia zakončím velkým poděkováním 
za reprezentaci školy, ať už ve vědomostních, 
tak ve sportovních soutěžích. Děkuji, protože 
díky vám je stále ještě králické gymnázium 
v povědomí ostatních škol a jsme, v dobrém, 
respektovanými soupeři.

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele

Absolventi králického gymnázia 2011.

Gymnázium a nová maturita 2011
Ve školním roce 2010/2011 se poprvé ma-

turovalo „po novu“. Ani králické gymnázium 
nebylo žádnou výjimkou a tak se 17 žáků 
oktávy podrobilo zkouškám v nové podobě 
maturit. Původní předpoklad, že u maturit 
neuspěje v České republice pětina maturantů, 
se na gymnáziu nenaplnil. K maturitě byli 
připuštěni všichni a u samotných maturit také 
nikdo nezaváhal. Všichni žáci tak obdrželi 
20. června při slavnostním předání maturitní 
vysvědčení, a stali se tak absolventy gymná-
zia, a mohou se plně věnovat další přípravě 
ke vstupu na vysoké školy.

Nicméně si neodpustím malé ohlédnutí 
za výsledky maturit. Jak již bylo uvedeno, 
maturovalo 17 žáků třídy oktávy. Koncem 
května absolvovali ústní část maturit a 
začátkem června potom písemné zkoušky. 
V jednotlivých povinných předmětech 
společné (státní) části byla úspěšnost 
následující: z českého jazyka a literatury 
maturovali všichni žáci v základní úrovni 
obtížnosti, nikdo nebyl klasifikován horší 
známkou než trojkou a celkový průměr u této 
zkoušky byl 2,0. Několik žáků si zvolilo češ-
tinu ve vyšší úrovni obtížnosti a také uspěli 
s celkovým průměrem 2,0. Z anglického 
jazyka maturovalo povinně celkem 11 žáků, 
kteří měli celkový průměrný prospěch 1,6. 

I z angličtiny maturovalo několik žáků ve 
vyšší úrovni a dosáhli celkového průměru 
1,4, přičemž nejhorší známkou byla dvojka. 
U německého jazyka byl celkový průměrný 
prospěch 3,0, tento jazyk si zvolili celkem 
tři žáci. „Nejhůře“ dopadli maturanti z před-
mětu matematika. Jako povinný předmět si 
jej zvolilo pět žáků, kteří dosáhli celkového 
průměru 2,4, ale jako nepovinnou zkoušku 
si jej zvolili další čtyři (ve vyšší úrovni 
obtížnosti), kteří „snížili“ průměr na celko-
vých 3,1. Tyto výsledky vcelku odpovídají 
celorepublikovému průměru za gymnázia. 
Výsledky profilové (školní) části odpovídají 
obvyklému standardu gymnázia.

Ještě musím dodat, že až na pár výjimek 
si všichni maturanti přihlásili i několik ne-
povinných zkoušek, takže maturovali z pěti 
i více předmětů, resp. vykonali pět a více 
zkoušek (extrémně až 8!) a u všech prospěli. 
Pouze čtyři žáci se omluvili z konání některé 
z nepovinných zkoušek.

Závěrem bych chtěl poděkovat žákům za 
to, že nepodcenili přípravu a uspěli v nové 
podobě maturit. V neposlední řadě i kolegům 
za přípravu žáků a za hladký průběh samot-
ných maturit, který byl bez komplikací, jak 
v ústní, tak v písemné části. Děkuji,

Mgr. Martin Tyč, zástupce ředitele
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25. 5.
Město Králíky jako vlastník sousedních 

pozemků p.p.č. 3504, 3508 a 3510 vše 
v k.ú. Králíky souhlasí s umístěním staveb 
- RD NOVA 101/38 na p.p.č. 3505, RD 
SOLO LINE 105/38 na p.p.č. 3506 a RD 
NOVA 101/38 na p.p.č. 3507 vše v k.ú. 
Králíky formou uzavření veřejnoprávní 
smlouvy dle § 78 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona. 

RM schvaluje pronájem části pozemků 
p.p.č. 187/1 a 187/3 v k.ú. Králíky man-
želům Mlynářovým, Králíky za účelem 
údržby pozemků za roční nájemné 40 Kč.

RM bere na vědomí stanoviska jednot-
livých odborů a společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., která pozemky udržuje, a 
ukládá MO vyzvat paní Kempfovou, Krá-
líky, aby pozemky p.p.č. 1046/1 a 1046/6 
v k.ú. Králíky uvedla do původního stavu, 
tj. odstranila vysazené smrky, věšáky na 
prádlo a ohniště, a to nejpozději do 30. 
6. 2011. 

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 1046/57 v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
se stavebním záměrem - „nástavba RD 
čp. 724 na st.p.č. 962 v k.ú. Králíky“ paní 
Suchomelové, Králíky. 

Město Králíky jako účastník územního 
řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem - „nástavba RD čp. 
724 na st.p.č. 962 v k.ú. Králíky“ paní 
Suchomelové, Králíky. 

RM schvaluje dohodu o vstupu na po-
zemky ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2, 
563/1 a 577 GP v k.ú. Prostřední Lipka mezi 
městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o. 
Prostřední Lipka, a to na dobu určitou od 
1. 8. 2011 do 31. 8. 2011. 

RM doporučuje neschválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 82/1 a schválit záměr pro-
deje pozemků p.p.č. 485/2, 836/4 a 1272/2 
v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje po-
zemků. Zároveň RM ukládá MO po schvá-
lení záměru prodeje pozemků informovat 
o záměru prodeje vlastníka pozemku st.p.č. 
31 v k.ú. Heřmanice u Králík.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10.000,- Kč občanskému 
sdružení Amalthea Chrudim na sociálně 
aktivizační služby pro ohrožené rodiny 
s dětmi. Příspěvek bude poskytnut formou 
přímého příspěvku z finančních prostředků 
určených na financování Dotačního progra-
mu města Králíky pro r. 2011. Příspěvek 
bude poskytnut na podkladě smlouvy. RM 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o po-
skytnutí jednorázového příspěvku.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 12.000,- Kč Občanské-
mu sdružení CEMA, Žamberk, na provoz 
zařízení sociálních služeb - Domova pro 
matky s dětmi v tísni, a to formou přímého 

příspěvku z finančních prostředků urče-
ných na financování Dotačního programu 
města Králíky pro r. 2011. Příspěvek bude 
poskytnut formou smlouvy. RM pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o poskytnutí 
jednorázového příspěvku.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku neziskové organizaci Český klub 
nedoslýchavých HELP - Poradenské stře-
disko v Ústí nad Orlicí, a to formou přímého 
příspěvku z finančních prostředků určených 
na financování Dotačního programu města 
Králíky pro r. 2011. Příspěvek bude po-
skytnut formou smlouvy, a to po obdržení 
vyčíslení nákladů na cestovní náhrady ze 
strany žadatele v maximální výši 3.000,- 
Kč, z toho max. 1.000,- Kč na jeden termín 
uskutečněné akce ve městě Králíky. 

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na provoz 
Občanské poradny Oblastní charity v Ústí 
nad Orlicí v Králíkách. Příspěvek bude 
poskytnut formou přímého příspěvku 
z finančních prostředků určených na finan-
cování Dotačního programu města Králíky 
pro r. 2011. Příspěvek bude poskytnut na 
podkladě smlouvy. RM pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o poskytnutí jednorá-
zového příspěvku.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 1.000,- Kč Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých, 
oblastní pobočka Česká Třebová, a to 
formou přímého příspěvku z finančních 
prostředků určených na financování Dotač-
ního programu města Králíky pro r. 2011. 
Příspěvek bude poskytnut formou smlouvy. 
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o poskytnutí jednorázového příspěvku.

RM bere na vědomí informaci o podání 
podnětu na MŠT k novele školského zákona 
(úhrada neinvestičních nákladů v předškol-
ních zařízeních) a souhlasí s přijetím dětí 
uvedených v žádosti, pouze na školní rok 
2011/2012.

RM bere na vědomí základní informaci 
o digitalizaci kin v České republice a ukládá 
řediteli PO Klub Na Střelnici připravit ve 
spolupráci s odbory VTS, finanční, ŠTK, 
stavební návrh řešení.

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení 
a vyhodnocení cenových nabídek veřejné 
zakázky „Zvýšení turistické atraktivity 
Králické pevnostní oblasti – revitalizace 
tvrze Hůrka“ a stanovila jako vítěze soutěže 
firmu Agile, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí. 

RM schvaluje smlouvu č. 4120683056 
mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín a městem 
Králíky o připojení odběrného zařízení 
k distribuční soustavě NN a zároveň pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.

RM schvaluje smlouvu č. 4120680851 
mezi ČEZ Distribuce a.s., Děčín a měs-
tem Králíky o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení stavby 16 garáží v lokalitě Na 
Mokřinách, Králíky k distribuční soustavě 
NN. Zároveň RM pověřuje starostku pod-

pisem této smlouvy. 
RM vzala na vědomí zprávu o posouzení 

a vyhodnocení cenových nabídek a jako 
vítěze veřejné zakázky „Úprava přechodů 
pro chodce na průtahu sil. I/43, Králíky“ 
stanovila firmu STRABAG, a. s., Praha 5.

1. 6.
RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 480/1 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku – sekání trávy za roční 
nájemné ve výši 246 Kč Společenství 
vlastníků domu čp. 109, ulice Hedečská, 
Králíky. Současně RM ukládá MO ošetřit 
v nájemní smlouvě bezesmluvní užívání 
části nemovitosti za poslední 3 roky, výše 
náhrady za bezesmluvní užívání činí částku 
738 Kč. 

RM neschvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky za 
účelem údržby pozemku a zajištění přístupu 
na pozemek p.p.č. 318/11 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje uzavření nové smlouvy 
o nájmu nebytových prostor mezi městem 
Králíky a Základní školou praktickou Krá-
líky, Nábřežní čp. 130, Králíky v předlože-
ném znění a pověřuje starostku podpisem. 

RM schvaluje výpůjčku nemovitosti čp. 
369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky sdružení TJ Jiskra Králíky 
o.s., Nádražní čp. 488, Králíky, a to na dobu 
určitou od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2021 za níže 
uvedených podmínek:

zabezpečování pravidelných a příslušný-
mi předpisy stanovených revizí a technic-
kých prohlídek na náklady vypůjčitele

zajišťování veškerých oprav a údržby na 
náklady vypůjčitele

veškeré stavební opravy, úpravy a re-
konstrukce podléhají souhlasu půjčitele a 
provádí je vypůjčitel na vlastní náklady (v 
souladu s usnesením RM/2003/19/289 ze 
dne 20. 5. 2003)

veškeré provozní náklady bude hradit 
vypůjčitel  

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
na pozemcích p.p.č. 506 a 511/4 v k.ú. 
Králíky spočívající v uložení vodovodní 
přípojky a práva vstupu na pozemek za úče-
lem oprav a údržby zařízení pro vlastníka 
nemovitosti čp. 73, tj. manžele Volákovi, 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a v tomto případě bezúplatně. 
Zároveň RM doporučuje schválit nový 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM ukládá 
MO předložit na jednání ZM nový záměr 
prodeje.

RM schvaluje uzavření nových pojist-
ných smluv na uvedená vozidla:
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1755 
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1765 
- Traktor JOHN DEERE SPZ E00 9565 
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 1E7 8383 
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 3E3 2300 
- ŠKODA Fabia Combi SPZ 1E8 7222 
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u České podnikatelské pojišťovny, a.s., a 

to formou nových pojistných smluv.
Zároveň RM souhlasí s tím, aby původní 

pojistné smlouvy byly na výše uvedená 
vozidla vypovězeny ke konci pojistného 
období.

RM schvaluje požádat o bezúplatný 
převod nepotřebného movitého majetku 
od ČR – Ministerstva obrany, PSČ 160 01 
Praha 6 na město Králíky, a to ve veřejném 
zájmu – pro účely kulturní a vzdělávací, 
expozice ve Vojenském muzeu Králíky. 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky pro rok 
2011.

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 
podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok 2011. 

RM bere na vědomí informaci o stavu 
financí města Králíky k 31. 5. 2011 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva. 

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo 
s Ing. Ulmannovou, Libchavy za zpracová-
ní žádosti o poskytnutí dotace z prostředků 
OPŽP – prioritní osy 6.3 Obnova krajin-
ných struktur na realizaci akce „Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky 
Boží v Králíkách“ za maximální celkovou 
cenu 24.000,- Kč včetně DPH a pověřuje 
starostku města k jejímu podpisu.

RM bere na vědomí návrh „Jednacího 
řádu Zastupitelstva města Králíky“ a ukládá 
předložit tento návrh na zasedání ZM dne 
13. 6. 2011.

RM schvaluje mandátní smlouvu uzavře-
nou mezi městem Králíky a V. Tajovským, 
Chrudim, kde předmětem smlouvy je 
zajištění inženýrské činnosti a technické-
ho dozoru investora při realizaci stavby: 
„Zvýšení turistické atraktivity Kralické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůr-
ka“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

RM opravuje usnesení č. RM/2011/23/300 
ze dne 18. 5. 2011 tak, že schvaluje v sou-
vislosti s  pořádáním sportovní akce: 
„Moped Cup 2011“ úplnou uzavírku silnice 
III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy 
Vydrus s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. 
Jana Opletala na den 25. 6. 2011 v době od 
13:00 do 17:00 hod.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
13. 6. 2011. 

RM se seznámila se záměrem využití 1 
bytové jednotky v DPS Na Křižovatce, čp. 
193 pro organizační složku města Sociální 
služby Králicka a pověřuje ředitele SSK 
dalším jednáním v této věci.

8. 6.
RM schvaluje výpůjčku nebytových pro-

storů v přízemí v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách, a to za účelem zajišťování zá-
jmových aktivit pro rodiny s malými dětmi 
Mateřskému centru EMMA, občanskému 
sdružení, Králíky – Prostřední Lipka, vý-
půjčka se uzavírá na dobu určitou 7 let.

RM ukládá MO objednat u společnosti 
Služby města Králíky s.r.o., Růžová čp. 
462, 561 69 Králíky vyklizení neoprávněně 
skladovaného materiálu z pozemku p.p.č. 
59 v k.ú. Králíky. Zároveň ukládá MO 
vzniklé náklady požadovat po vlastníkovi 
tohoto materiálu panu Michaličkovi, bytem 
Králíky. V případě nedobrovolného plnění 
ukládá RM vymáhat vzniklé náklady soudní 
cestou. 

Město Králíky jako účastník územního 
řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem - „výstavba bazénu 
na pozemku žadatele p.p.č. 759/7 v k.ú. 
Králíky, částečně zapuštěný o průměru 3,6 
m, včetně dřevěného zastřešení“ manželů 
Skalových, bytem Králíky. 

Město Králíky jako účastník územního 
řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 
odst. 3 písm. e) stavebního zákona se sta-
vebním záměrem - „nová přípojka ze sítě 
NN domu čp. 599 v Králíkách, přípojka 
řešená svodem ze stávajícího sloupu do 
pilířku (součást oplocení) a napojení v zemi 
do domu, sloup i pilířek na pozemku p.p.č. 
651/22 v k.ú. Králíky ve vlastnictví staveb-
níka, řešeno bez zásahu do veřejné komuni-
kace“ Mgr. Pelikána, bytem Praha. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10013 a 10020 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubické-
ho kraje a resortních ministerstev, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 882.000 Kč.

RM schvaluje účastnickou smlouvy č. 
3903932988 o poskytování veřejně dostup-
ných služeb el. komunikací a rámcovou 
dohodu č. VS/312791 o podmínkách posky-
tování mobilních služeb el. komunikací se 
společností Telefónica Czech Republic, a.s. 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje plán oprav pro rok 2011 
od správce bytového fondu – SMK s.r.o. 
Králíky na objektech ve vlastnictví města 
Králíky.

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

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

RM schvaluje investiční akci: celková re-
konstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 3 
v čp. 658/1, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
STRABAG, a. s., Praha 5, název díla: 

„Úprava přechodů pro chodce na průtahu 
sil. I/43, Králíky“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM schvaluje přílohu č. 1 Smlouvy o po-
skytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko 
na rok 2011.

RM bere na vědomí záměr projektu ob-
čanského sdružení Mlýn z Prostřední Lipky 
a souhlasí s jeho realizací.

15. 6.
Město Králíky jako účastník územního 

řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem - „stavba dřevěného 
plotu s kamennou podezdívkou o výšce 1,5 
m, dřevěné pergoly lichoběžníkového tvaru 
o rozměrech 5,5 x 6,5 x 3,5 m. Opěrné zídky 
o výšce 0,5 m a délce 6 m na pozemcích 
st.p.č. 77, p.p.č. 84 a 83/4 v k.ú. Králíky“ 
pana Skalického, Králíky. 

Město Králíky jako účastník územního 
řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem - „výměna stávajícího 
plotu za nový na st.p.č. 664 v k.ú. Králíky, 
vepředu betonová podezdívka, kovové 
sloupky, kovové okrasné díly, vzadu a 
z boku kovové sloupky, betonová pode-
zdívka, oplastované pletivo, výška plotu 
130 cm“ pana Beneše a paní Suché, oba 
bytem Králíky.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 680/9 v k.ú. Prostřední 
Lipka souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „novostavba 
RD na p.p.č. 688 v k.ú. Prostřední Lipka“ 
manželů A. Zatloukala a A. Zatloukalové, 
bytem Brno. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 2072/27 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
Zároveň RM schvaluje na pozemku p.p.č. 
2072/27 v k.ú. Králíky zřízení věcného 
břemene spočívající v uložení podzemní 
liniové stavby kanalizace a práva vstupu 
na pozemek za účelem oprav a údržby za-
řízení pro oprávněné město Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.

RM měn í  a  dop lňu je  u snesen í 
RM/2011/25/330 ze dne 1. 6. 2011 takto: 
RM schvaluje výpůjčku nemovitosti čp. 
369 na st.p.č. 496, st.p.č. 496 a p.p.č. 3756 
v k.ú. Králíky sdružení TJ Jiskra Králíky 
o.s., a to na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 
30. 6. 2021 za níže uvedených podmínek:

zabezpečování pravidelných a příslušný-
mi předpisy stanovených revizí a technic-
kých prohlídek na náklady vypůjčitele

zajišťování veškerých oprav a údržby na 
náklady vypůjčitele

veškeré stavební opravy, úpravy a re-
konstrukce podléhají souhlasu půjčitele a 
provádí je vypůjčitel na vlastní náklady 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
(v souladu s usnesením RM/2003/19/289 
ze dne 20. 5. 2003)

veškeré provozní náklady bude hradit 
vypůjčitel 

pokud charakter provozované činnosti 
vypůjčitelem bude vyžadovat příslušné 
povolení orgánu státní správy, je povinen 
si ho zajistit na vlastní náklady

půjčitel souhlasí s krátkodobým pod-
nájmem nemovitostí třetím osobám za 
účelem individuální rekreace, a to na dobu 
kratší než 30 dnů, takto získané prostředky 
se vyjůjčitel zavazuje prokazatelně použít 
na údržbu nemovitostí

R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 
RM/2011/25/334 ze dne 1. 6. 2011 bere 
na vědomí snížení pojistného z důvodu 
bonusové slevy u vozidel:
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1755 
- ŠKODA Fabia SPZ 2E5 1765 
- Traktor JOHN DEERE SPZ E00 9565.

RM schvaluje vydání nařízení Města 
Králíky o vyhlášení záměru zadat zpra-
cování lesních hospodářských osnov pro 
LHC Ruda nad Moravou na území působ-
nosti obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností. 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o užití, implementaci a provozní podpoře 
informačního systému FENIX č. F-10-
01075 se společností Asseco Solutions, a.s. 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

RM bere na vědomí záměr projektu 
občanského sdružení Mateřské centrum 
Emma Králíky a souhlasí s jeho realizací.

RM schvaluje odměny ředitelkám škol a 
vedoucímu školní jídelny dle přílohy číslo 
1 k tomuto zápisu.

RM bere na vědomí žádost školy a uklá-
dá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s vedoucí finančního odboru zajistit přesun 
částky 100.000,- ze schváleného rozpočtu 
MŠ Pivovarská Králíky do rozpočtu pří-
spěvkové organizace Gymnázium a zá-
kladní škola Králíky jako účelové mzdové 
prostředky.

RM bere na vědomí informaci o provede-
ném vyhodnocení došlých nabídek včetně 
provedeného výběru a ukládá administráto-
rovi projektu zajistit realizaci projektu dle 
schváleného harmonogramu. 

RM schvaluje vyvložkování komíno-
vých průduchů v bytě č. 11, Příční 352, 
Králíky. 

RM schvaluje znění výzvy k předložení 
cenových nabídek na vypracování projek-
tové dokumentace na propojení vodovodů 
v obcích Dolní Hedeč a Červený Potok. 
Dále RM schvaluje seznam firem, kterým 
bude výše uvedená výzva zaslána: Vodo-
vody a kanalizace a.s. Jablonné nad Orlicí, 
VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí, 
OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí záměr projektu 
„Stavební úpravy pastevního areálu v Dolní 
Lipce“ společnosti ZEOS, s.r.o., se sídlem 

Prostřední Lipka 126, Králíky a souhlasí 
s jeho realizací.

22. 6.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

části pozemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje po-
zemků. Zároveň RM schvaluje na této části 
pozemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
zřízení věcného břemene spočívající v ulo-
žení podzemní liniové stavby kanalizace a 
práva vstupu na pozemek za účelem oprav 
a údržby zařízení pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

RM doporučuje schválit směnu pozem-
ku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice ve 
vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 
518 a st.p.č. 67/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví pana Kalianka, Dolní Bo-
říkovice, s tím, že hodnota směňovaných 
pozemků je stejná. 

Zároveň RM doporučuje schválit souhlas 
s umístěním a realizací stavby rodinného 
domu na pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní 
Boříkovice pro územní a stavební řízení pro 
pana Kalianka, bytem Dolní Boříkovice, 
Králíky.

RM nedoporučuje schválit záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 986/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, a to do doby majetkoprávního 
vypořádání vlastnictví staveb na pozemcích 
st.p.č. 309 a 310 v k.ú. Dolní Boříkovice 
(dle GP č. 160-810/2003), tj. do doby určení 
vlastníka obou staveb.

RM schvaluje záměr výpůjčky areálu 
hřiště a pozemků p.p.č. 97/1 a 97/2 v k.ú. 
Červený Potok za účelem vybudování 
multifunkčního hřiště na volejbal, nohejbal 
a další sporty, a to na dobu určitou 6 let a 
ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. RM 
bere na vědomí záměr projektu Sportovní 
sdružení Červený Potok a souhlasí s jeho 
realizací.

RM bere na vědomí rozhodnutí MC 
EMMA neuzavřít smlouvu o výpůjčce ne-
bytových prostorů v čp. 354 na st.p.č. 214 
na Velkém náměstí v Králíkách.

RM schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostorů v čp. 354 na st.p.č. 214 na 
Velkém náměstí v Králíkách za minimální 
nájemné ve výši 652 Kč/m2/rok, ostatní 
podmínky budou v souladu s Pravidly pro 
pronajímání nebytových prostorů ve vlast-
nictví města Králíky, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 3456 v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
se stavebním záměrem „stavba srubového 
domu na p.p.č. 3466 a 3467, zpevnění 
přístupové komunikace na p.p.č. 3469 
v k.ú. Králíky“ manželů P. Daniela a K. 
Danielové, Králíky. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 01:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Nočního turnaje v hokejbale“, 
který se koná v prostorách sportovního 
areálu v Králíkách, dne 24. 6. 2011, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje zapojení města do projektu 
Sběratelské karty KČT a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy o dílo. Zároveň 
rada města ukládá vedoucímu OŠKT zajistit 
technické podmínky pro vydání karty včet-
ně grafického návrhu lícové strany.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 080/2011 
mezi městem Králíky a firmou Agile spol. 
s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní ob-
lasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 279/2011 
s firmou TRIDO, s. r. o., BLANSKO a po-
věřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů a byto-
vého jádra v bytě č. 24 v čp. 658/3, ulice 
V Bytovkách, Králíky.

RM vyhodnotila soutěž na zhotovitele 
PD na stavbu:“Propojení vodovodů v ob-
cích Č. Potok a D. Hedeč“ a jako vítěze 
stanovila firmu Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. Dále pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o dílo s ví-
těznou firmou. 

RM souhlasí se skácením 1 ks olše na 
p.p.č. 529/1 v k.ú. Prostřední Lipka a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem Hrnčířem, bytem Prostřední Lip-
ka, s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí ža-
datele, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s postupem a obsahem 
umístění veřejných zakázek jejichž hodnota 
přesahuje částku 50.000,- Kč bez DPH na 
webu města a ukládá jednotlivým odborům 
a příspěvkovým organizacím připravit 
podklady pro jejich zveřejnění na webu 
města - termín  do 12. 7. 2011. 

RM/2011/28/401: RM ukládá vedoucímu 
odboru vnitřních věcí vypracovat směrnice 
k zadávání veřejných zakázek – termín do 
12. 7. 2011.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného dne 13. června 2011

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná - sta-
rostka, Antonín Vyšohlíd – místostarosta, Vladimír Hejtmanský, 
JUDr. Milan Ježek,  Arnošt Juránek, Ing. Roman Kosuk, Mgr. 
Dušan Krabec, Ladislav Křivohlávek, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Pavel Morong, Iva Musilová, Mgr. Zdeněk Nesvadba, Ing. Pavel 
Strnad, Ing. Ladislav Tóth.

Z jednání omluven: Jan Mlynář.
Z části jednání omluveni: Arnošt Juránek, Ing. Roman Kosuk, 

Pavel Morong.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Jitka Prausová, Ing. Věra 

Kubíčková, Mgr. Markéta Mlynářová, Miroslav Macháček, BA 
(Hons), Marie Pecháčková, Bc. Jan Divíšek.

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

4.1. Změna jednacího řádu
4.2. Změna usnesení zastupitelstva města v provádění

a schvalování rozpočtových opatření
4.3. Vyhrazení pravomocí zastupitelstva města 

v samostatné působnosti obce
4.4. Majetkové operace
4.5. Závěrečný účet města Králíky za rok 2010
4.6. Informace o čerpání rozpočtu a finanční situaci
4.7. Schválení předsedy kontrolního výboru

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. - 2. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů zápisu
Jednání zahájila starostka města Jana Ponocná přivítáním 

přítomných členů a občanů. Bezprostředně po zahájení předalo 
vedení města společně se zástupci TJ Jiskra Králíky panu Vladi-
míru Hejtmanskému u příležitosti významného životního jubilea 
věcný dar. Pan Hejtmanskému předali zástupci tělovýchovné 
jednoty pamětní medaili ČSTV. Po této slavnostní události po-
kračovalo zasedání zastupitelstva. Starostka města konstatovala, 
že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je 
usnášení schopné.

JUDr. Ježek navrhl doplnit program jednání o bod 4.2 a 4.3. 
Program jednání byl doplněn a schválen s navrženými změnami.

ZM schválilo program jednání ZM č. 04 s navrženými 
změnami.

(Ing. Kosuk a pan Morong se neúčastnili jednání)
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni paní Iva 

Musilová a Ing. Ladislav Tóth.
(Ing. Kosuk a pan Morong se neúčastnil jednání)

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

pan Antonín Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. Do jednacího 
sálu se dostavili Ing. Kosuk a pan Morong.

4. Hlavní jednání
4.1. Změna jednacího řádu
JUDr. Ježek přednesl protinávrh na doplnění jednacího řádu.
ZM schvaluje pozměňovací návrh k jednacímu řádu ZM: Článek 

3 odstavec 6) zní takto: Podklady v elektronické nebo písemné 
podobě předkládá navrhovatel prostřednictvím městského úřadu 
tak, aby mohly být doručeny nejpozději 3 pracovní dny přede 

dnem zasedání ZM jeho členům. Za doručení podkladů zodpovídá 
městský úřad.

Toto navržené usnesení nebylo schváleno
Paní starostka dala hlasovat o původním návrhu jednacího 

řádu.
ZM schválilo Jednací řád Zastupitelstva města Králíky 

v předloženém znění.

4.2. Změna usnesení zastupitelstva města v provádění a 
schvalování rozpočtových opatření

JUDr. Ježek přednesl návrh na usnesení.
ZM/2011/04/073: Zastupitelstvo města Králíky I. revokuje 

usnesení zastupitelstva města ZM/2005/03/037 ze dne 8. 3. 2005 
s účinností od 14. 6. 2011: ZM svěřuje radě města pravomoc 
provádět a schvalovat rozpočtová opatření v plném rozsahu II. 
revokuje usnesení zastupitelstva města ZM/2010/02/037 ze dne 
8. 3. 2010 ze dne s účinností od 14. 6. 2011 v části usnesení: 
zastupitelstvo města Králíky svěřuje a) radě města schvalování 
změn rozpočtu, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, 
jimiž se mění výše rozpočtových paragrafů (§§), položek a finan-
cování v rozpočtu města nebo závazné finanční vztahy rozpočtu 
města k příspěvkovým organizacím, a to v rámci schváleného 
objemu rozpočtu, respektive rozpočtu po změnách b) radě města 
schvalování změn rozpočtu, v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jimiž dochází ke změně příjmů a výdajů rozpočtu 
města, financování nebo závazných finančních vztahů rozpočtu 
města k příspěvkovým organizacím proti schválenému objemu 
rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách, v případech poskytnutí 
účelových dotací ze státního rozpočtu, rozpočtů ministerstev, 
státních fondů, státních finančních aktiv, Národního fondu a Ev-
ropských fondů, úprav vztahů z finančního vypořádání, nařízení 
a snížení odvodů PO a převodu plnění již schválených závazků 
u víceletých schválených projektů EU do následujícího roku a 
převodu nevyužitých investičních prostředků z rozpočtu roku 2009 
do roku 2010 v případech, kdy realizace investiční akce započala 
v roce 2009 a dříve a termín dokončení realizace byl stanoven do 
konce roku 2010, v případech let dalších. III. ukládá radě města 
předkládat veškeré změny rozpočtu a veškerá rozpočtová opatření 
přesahující objemem finančních prostředků částku 20 000,- Kč ke 
schválení zastupitelstvu města.

Toto usnesení nebylo schváleno.

4.3. Vyhrazení pravomocí zastupitelstva města v samostatné 
působnosti obce

JUDr. Ježek stáhl bod z programu jednání.

4.4. Majetkové operace
4.4.1. Prodej pozemku p.p.č. 628/64 v k.ú. Králíky
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 628/64 v k.ú. Králíky man-

želům Š., Králíky za kupní cenu 14.950 Kč.

4.4.2. Prodej pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky 
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 223/1 v k.ú. Králíky, a to 

ideální 1/2 panu O. N., Králíky  za kupní cenu 157.784 Kč a ideální 
1/2 slečně L. M., Březná,  za kupní cenu 157.784 Kč.

4.4.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1067/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka 

ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 1067/2 v k.ú. Pro-
střední Lipka za kupní cenu 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
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4.4.4. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 1509 a p.p.č. 453/4, 
453/6 v k.ú. Králíky ZM/2011/02/028

ZM potvrdilo usnesení ZM/2011/02/028 ze dne 14.03.2011, 
tj. schválilo záměr prodeje pozemků st.p.č. 1509 a p.p.č. 453/4 a 
453/6 v k.ú. Králíky za kupní cenu u st.p. 130 Kč/m2 a u p.p. 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem + bezdůvodné obohacení 
za užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 1.035 Kč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

4.4.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 222/3 v k.ú. Králíky 
ZM schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 222/3 v k.ú. Králíky 

za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

4.4.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 82/1, 485/2, 836/4 a 
1272/2 v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 485/2, 836/4 a 
1272/2 v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

ZM neschválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. Heř-
manice u Králík.

4.4.7. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 46, 47/1 a 47/2 v k.ú. 
Dolní Lipka 

Pan Juránek přednesl protinávrh, tento protinávrh byl schválen. 
Pan Juránek opustil jednací sál.

ZM schválilo záměr prodeje pozemků p.p.č. 46, 47/2 a 47/1 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 záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ZM 
doporučuje radě města zřídit věcné břemeno spočívající v právu 
vstupu na pozemek p.p.č. 47/1 v k. ú. Dolní Lipka za účelem údržby 
nemovitosti pro oprávněné město Králíky.

4.4.8. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. Králíky 
ZM schválilo záměr prodeje pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. Králíky 

za kupní cenu 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + bezdů-
vodné obohacení za užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 
615 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

4.4.9. Záměr směny pozemků v k.ú. Králíky za pozemky 
v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM neschválilo záměr směny pozemků p.p.č. 470/3, 488/4, 495, 
část 537/3, část 1496, 1508/1, 1508/2 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (1508) GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 
města Králíky za pozemky p.p.č. 3403, 3404, 3405, 3408, 3409 a 
3410 v k.ú. Králíky ve vlastnictví paní Anny Dostálkové, Dolní Bo-
říkovice čp. 26, a to za ceny stanovené dle znaleckých posudků.

4.4.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky 
ZM/2011/02/029

ZM schválilo revokaci usnesení ZM/2011/02/029 ze dne 14. 3. 
2011 a schválilo záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

4.4.11. Bezúplatný převod pozemků od PF ČR – plocha 
bydlení

ZM schválilo 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) zákona č. 95/1999 Sb., 
v platném znění.

4.4.12. Dohoda o splácení dluhu – Martina Brůnová
ZM schválilo dohodu o splácení dluhu mezi městem Králíky a 

slečnou Martinou Brůnovou, bytem Králíky, Příční čp. 352, a to 
pravidelnými minimálními měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč 

pod ztrátou výhody splátek v předloženém znění.
4.4.13. Zveřejnění pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ 

ZM/2011/03/058
ZM bere na vědomí informace o zveřejnění záměru prodeje 

pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ na úřední desce, měsíčníku 
Králicko, v okolních obcích a placenou inzercí v extra vydání 
Orlického deníku. ZM současně uložilo MO předložit na příštím 
jednání ZM návrh na úpravu ceny pozemků.

4.5. Závěrečný účet města Králíky za rok 2010
Vedoucí finančního odboru pí Pecháčková předkládá zastupitel-

stvu města k projednání a schválení návrh závěrečného účtu města 
Králíky  za rok  2010.

ZM schvaluje celoroční hospodaření města Králíky a závě-
rečný účet města za rok 2010 včetně zprávy krajského úřadu 
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 bez 
výhrad.

Ing. Strnad přednesl protinávrh:
ZM/2011/04/088: ZM schvaluje závěrečný účet města Králíky 

za rok 2010 včetně zprávy krajského úřadu o výsledku přezkou-
mání hospodaření města za rok 2010 bez výhrad.

Tento návrh byl schválen.

4.6. Informace o čerpání rozpočtu a finanční situaci
ZM vzalo na vědomí informaci vedoucí finančního odboru 

o čerpání rozpočtu k 30. 4. 2011 a stavu financí města Králíky 
k 13. 6. 2011.

4.4. Schválení předsedy kontrolního výboru
Dále probíhala volba předsedy kontrolního výboru. Nebyl na-

vržen žádný kandidát. Předseda kontrolního výboru bude volen na 
příštím jednání zastupitelstva. Nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Místostarosta města p. Vyšohlíd navrhl usnesení:
ZM odvolává paní Janu Ponocnou z funkce člena správní rady 

společnosti Králický Sněžník, o.p.s. jako zástupce města Králíky 
ke dni 24. 6. 2011 a současně schvaluje pana Mgr. Dušana Krabce 
do funkce člena správní rady společnosti Králický Sněžník, o.p.s. 
jako zástupce města Králíky ke stejnému dni.

Tento návrh byl schválen.

Starostka ukončila jednání ve 23.10 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor v čp. 354
Číslo popisné: 354 - na Velkém náměstí
Katastrální území: Králíky
Bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v čp. 
354 na st.p.č. 214 o celkové výměře 92 m2

Minimální výše nájemného: 652,- Kč/m2/rok
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby 
měsíčně dopředu, vždy nejpozději do 5. dne příslušného 
měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 8. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 27. 7. 2011.
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-

mání nebytových prostorů v majetku města Králíky.
Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 

dobu vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 27. 7. 2011) se 

vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.
Článek 4 - Podmínky pro podání žádosti o pronájem

1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 
může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který 
je veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání 
žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 

2. Žádost o pronájem nebytového prostoru se nepodává 
na předepsaném formuláři.

3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsa-
hovat:

a) identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), 
podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (IČ a sídlo 
podnikání)

b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky
c) předmět a účel nájmu, předmět podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné 

nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM)
g) souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním 

osobních údajů (platí pouze pro fyzické osoby)
4. Je-li zájemců o nájem nebytového prostoru více, bude 

zájemce, s nímž bude uzavřena nájemní smlouva, vybrán 
na jednání RM s přihlédnutím k nabízené výši nájemného a 
k předmětu a účelu nájmu.

5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek proná-
jmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový odbor 
věc k rozhodnutí RM, a to společně s předcházejícím vyjá-
dřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li nebytový prostor 
v MPZ tak také odbor ŠKT, a správce bytového fondu.

„Šance“ po půl roce
Nový projekt Oblastní charity Ústí nad Orlicí „Šance pro rodinu“ má 

za sebou šest měsíců svého trvání.  Podstatou této aktivity je prevence 
v rodinách, ohrožených odebráním dítěte do ústavní výchovy. Sociální 
pracovníci Charity docházejí k lidem, kterým pomáhají vytvořit v rodině 
takové prostředí, aby v ní děti mohly bezpečně vyrůstat.  Snaží se učit 
rodiče, kteří mnohdy sami pocházejí ze sociálně slabých poměrů, jak 
pečovat o děti a domácnost.

Je jasné, že ve sféře rodinných vztahů je půl roku příliš krátká doba 
na to, abychom cokoliv hodnotili. Přesto se za tu dobu leccos událo - 
služeb sociálních pracovníků „Šance“ využívá již osm rodin  na území 
orlickoústecka, stále se prohlubuje spolupráce s odbory sociálně právní 
ochrany dětí, byl zaznamenán zájem médií atd.

Na podrobnosti jsme se zeptali vedoucí projektu, Daniely Dorčin-
cové:

S kolika OSPODy spolupracujete?
K dnešnímu dni jsme navázali kontakty s odbory sociálně právní 

ochrany dětí (OSPOD) v Žamberku, Ústí nad Orlicí, České Třebové, 
Lanškrouně a Králíkách.  Spolupráce a komunikace s nimi je velmi 
dobrá - průběžně si předáváme informace a případy konzultujeme. Je to 
velmi důležité, protože právě OSPODy nám doporučují rodiny, vhodné 
do našeho projektu.

kolik pracovníků tento projekt v rámci oblastní charity zajišťuje?
Zatím jsme dva a máme na starosti osm rodin. Aby naše práce byla 

efektivní, museli jsme přijmout další zaměstnance, takže během léta 
budeme čtyři.

můžete nám říci, s jakými problémy obecně přicházíte v rodinách 
do kontaktu?

V několika případech řešíme potíže s financemi a dluhy, ze kterých 
často vyplývá nedobrý psychický stav u rodičů, a následně porušené 
vztahy s dětmi. S finančními potížemi často souvisí neplacení výživ-
ného, nezaměstnanost atd. Dále řešíme třeba agresivitu dětí ve škole, 
hyperaktivitu, toulání se po ulicích atd. V mnoha případech se setkáváme 
s tím, že si rodiče neumí zorganizovat čas, neumí si naplánovat den, mají 
problém s běžnými činnostmi jako uvařit nebo uklidit, a pak nemají sílu 
na výchovu dětí.

Dá se říci, že problémy dětí vycházejí z nepříznivého rodinného 

prostředí?
Určitě ano, jenže rodiče si to často neuvědomují. Proto se snažíme 

dovést je k tomu, aby si tento fakt připustili, aby na sobě začali pracovat 
a dokázali udělat sebemenší změnu k lepšímu. Často to je pouze otázka 
komunikace.  Docházíme třeba do rodiny, ve které maminka neumí jednat 
se svou dcerou. Její komunikace je omezená pouze na příkazy, na které 
dcera nereaguje, a maminka to pak umí řešit pouze křikem, vyhrožová-
ním nebo nářezem.  V tomto případě se snažíme mamince vysvětlovat, 
jakým způsobem má s dcerou mluvit, jak ji může motivovat, aby něco 
udělala, a komunikaci mezi nimi se snažíme přímo korigovat.

Tato práce musí být někdy vyčerpávající, jak to snášíte?
Je to hodně náročné a často to je jako na houpačce.  Jsou okamžiky, 

kdy si říkáme, že se věci daří, že je dobře nakročeno k pozitivní změně, a 
pak zas přijde nějaký pád, pocit marnosti a beznaděje… V týmu o všem 
hodně mluvíme, abychom se z těchto pocitů vypovídali a našli motivaci 
pro další práci s rodinou.

Co se vám za půl roku podařilo a jak vás vnímají rodiny, do kterých 
chodíte?

Dvě rodiny jsme navázali na psycholožku, ke které rodiče s dětmi 
docházejí. Podařilo se nám přimět několik lidí k tomu, aby si zašli vyřídit 
své odkládané záležitosti na úřady nebo vyřešit dlouhodobý problém se 
zapojením elektřiny. V těchto případech stačilo naše klienty do institucí 
pouze doprovodit, protože se báli tam jít sami.

Všechny rodiny nás berou jako pomoc, máme u nich důvěru a mohou 
se na nás kdykoli obrátit. Občas to od lidí i slyšíme – že jsou rádi, že na 
to nejsou sami, a že jsme pro ně psychickou oporou.

Tento projekt můžete podpořit dárcovskou SmS:
jednorázově ve tvaru:
DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
roční podpora:
DMS ROK SANCEPRORODINU na 

číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita 

Ústí n. O. obdrží 27 Kč. Při roční podpoře 
vám bude automaticky odečítána částka 
30 Kč každý měsíc. Více na www.darcov-
skasms.cz

Děkujeme.
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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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Prodejní výstava
„Panenka“ ve škole

Prší, prší, jen se leje, mohli jsme si v pátek 27. 5. 2011 v podvečer 
zpívat, když jsme s napětím čekali, zda se někomu bude chtít vyrazit do 
nečasu, který venku panoval. Naštěstí naše obavy byly liché a našlo se 
dost jedinců, kteří neváhali pro dobrou věc vyrazit k nám do základní 
školy, aby se zúčastnili 2. prodejní výstavy výtvarných prací žáků II. 
stupně ZŠ v Červené Vodě. 

Děti malovaly svá dílka v rámci projektu „Panenka“ dětského fondu 
UNICEF. Cílem tohoto projektu je získat dostatečné množství finančních 
prostředků na očkování děti v rozvojových zemích proti šesti hlavním 
smrtelným dětským chorobám. V rámci této akce se daří ročně zachránit 
3 miliony dětí do 5 let věku. Každý má možnost adoptovat si panenku 
za určitou částku, a tím pomůže jednomu dítěti. Díky štědrosti návštěv-
níků výstavy naše škola letos zachrání 5 dětských životů. Naše školní 
Galerie panenek se s pěti novými přírůstky rozroste na celkový počet 
deseti panenek.

Je třeba také poděkovat všem, kteří přispěli svými pracemi na výstavu: 
žákům II. stupně ZŠ v Červené Vodě, žákům školního klubu, maminkám 
z Klubu maminek Dráček, panu Jaroslavu Burešovi a také žákyni 9. třídy 
Lucii Liepoldové, která do výstavy přispěla větším počtem svých prací.

Monika Polanská
Děkuji kolegyni Ivě Dolečkové za celoroční práci na přípravě výtvar-

né části výstavy a skupině děvčat z 8. A, 7. a 6. třídy za jejich ochotu a 
vynikající spolupráci při realizaci prodejní výstavy.

Audiovizuální záznam z 2. prodejní výstavy „Panenka“ je zveřejněn 
na webových stránkách naší školy www.cvvoda.cz v části Ekologická 
výchova / Videa.

Eva Veselá, organizátor výstavy
AV záznam na Internetu: http://www.youtube.com/watch?v=HP8IoIlnClI

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

RALLYE
POHODA

V sobotu 3. září 2011 se 
jede už 7. ročník RALLYE 
POHODA, což je celo-
denní nenáročná soutěž 
se zábavou a výletem pro 
rodiny s dětmi do 15 let. 
Startovné 90 Kč. Závazné 
přihlášky od 4. července 
do 26. srpna 2011 u paní 
Beranové ve Zlatnictví.

Kontakt 736 160 380.
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V projektu „Ukliďme si svět!“jsme úspěšní již počtvrté!
„Ukliďme si svět!“ je projekt společnosti Elektrowin a.s. za-

měřený na podporu ekologické výchovy  na základních a středních 
školách v celé republice. Smyslem tohoto projektu je zpětný odběr 
vysloužilých elektrospotřebičů ve škole. 

V naší ZŠ v Červené Vodě se od 1. ročníku tohoto projektu 
vyhlášeného v roce 2007 daří díky spolupráci s rodiči i ostatními 
občany hlavní myšlenku projektu stále naplňovat. 

V letošním ročníku byl pro nás projekt náročnější než ročníky 
předchozí. Samotný odběr vysloužilých elektrospotřebičů byl totiž 
obohacen o sedm doprovodných soutěží. Pořizovali jsme např. 
fotodokumentaci s vtipným komentářem, skládali recyklační báseň, 
vyráběli makety elektrospotřebičů, natáčeli film o zpětném odběru. 
Zúčastnili jsme se všech soutěží, v šesti z nich. se nám podařilo 
zabodovat. Po celý školní rok to byla práce Ekoláků, skupiny žáků 
ze šestky, sedmičky a 8. A., s některými úkoly jim vypomohli žáci 
4. a 5. třídy. 

4. ročník projektu byl ukončen v polovině května. Dobrá věc se 
podařila a již známe výsledky: obsadili jsme v celkovém množství 

odevzdaných elektrospotřebičů 3. místo. Na prvních dvou místech 
jsou naši každoroční rivalové ze ZŠ Křivoklát a ZŠ Dašice. Odmě-
nou nám je tentokrát pro všechny úspěšné školy společný výlet do 
westernového městečka Šiklův Mlýn. Z naší školy se ho 23. června 
zúčastní 30 nejlepších sběračů. Čeká nás slavnostní vyhlášení vý-
sledků, vzájemná výměna zkušeností a spousta soutěží a nevšedních 
zážitků ve westernovém  prostředí.

85 žáků naší školy a někteří zaměstnanci nashromáždili 
celkem 1734 ks elektrospotřebičů různých velikostí od hodinek 
až po chladničky a pračky. Celková hmotnost odevzdaných 
spotřebičů i se získanými kily v soutěžích je 8 140 kg.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, rodičům i kolegům, 
kteří nám svým přispěním pomohli „vyčistit obec“ od nepotřebných 
spotřebičů a úspěšně reprezentovat naši školu v soutěži. Největší dík 
však patří Ekolákům za jejich nadšení pro věc a pracovní nasazení 
po celou dobu konání projektu. Těší mě, že v naší škole jsou děti, 
které svůj volný čas umí využít pro dobrou věc. 

Eva Veselá, koordinátor EVVO, ZŠ Červená Voda

Výherní zájezd do Draxmooru
a Westernového městečka Šiklův Mlýn

Ve středu 25. 5. 2011 se malá skupinka bývalých i současných 
Ekoláků zúčastnila jednodenního zájezdu do strašidelného zámku 
DraXmoor v Dolní Rožínce a Westernového městečka Šiklův Mlýn. 
Zájezd se uskutečnil za odměnu v soutěži Zelený ParDoubek 2010, 
v níž jsme se svým filmem obsadili v žákovské části soutěže 2. 
místo v kraji. Odměnu v podobě zájezdu jsme získali od Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje.

Na výlet jsme se těšili od podzimu. Z Červené Vody jsme vyjíž-
děli ráno v 6:45. Samozřejmě nám to ale nikomu nevadilo, jelikož 
jsme si toho chtěli prohlédnout co nejvíce. Naší první zastávkou se 
stal již zmiňovaný strašidelný zámek. Po promítání 3D uvítacího 
filmu jsme se vydali prozkoumat všechna jeho zákoutí. Cestou jsme 
potkávali všelijaká strašidla, někdy i živá a svezli se ve strašidelném 
výtahu. Občas byl slyšet nějaký ten křik, ale nakonec jsme všichni 
vyvázli bez jakýchkoli potíží.

Jen pár kilometrů nás dělilo od Westernového městečka. Za 
chvilku jsme se tedy již kochali krásnou přírodní krajinou taměj-
šího městečka. Hned na začátku nás čekal malý test o kovbojském 
životě a divokém západě, který jsme společnými silami zvládli. Pak 
následovala prohlídka indiánské vesnice. Provázel nás „Indián“ a 
vyprávěl nám o životě Indiánů. Vrátili jsme se zpět do westernového 
městečka a prožili jsme tam krásný zbytek dopoledne i odpoledne. 
Všichni jsme se společně svezli vláčkem, někteří si vyzkoušeli, jak 
se jede na koni ve westernovém sedle. Zde pro nás byl také připraven 
v Saloonu vynikající oběd.

Hned po něm jsme se vypravili zpět do ulic divokého západu. 
Někteří se také zapojili do soutěže „Western hledá talent“, přesněji 

čtyři bývalí Ekoláci se odvážně pustili do zpěvu. Ostatní jim fan-
dili. Ve 14 hodin byl připraven pro všechny návštěvníky program 
s přehlídkou zvířat divokého západu, divadelním představením a 
soubojem mezi zeleným a červeným týmem. Tyto týmy se vytvořily 
z diváků sedících na tribuně. Každá barva měla svého jezdce na 
koni, který plnil úkoly. Jelikož jsme tvořili součást červených, není 
divu, že Henry, jezdec za červené, zvítězil. Tímto vystoupením jsme 
zakončili návštěvu Šiklova Mlýna.

Popáleni od sluníčka jsme došli k minibusu, kde jsme se občer-
stvili a vyrazili zpátky domů. Při cestě jsme se však ještě zastavili 
ve „Smetanově“ Litomyšli, kde jsme si s radostí zašli do tamější 
cukrárny. S úsměvem na tváři se po menší zastávce pokračovalo 
až do Červené Vody.

Závěrem bychom chtěli dodat, že se nám celý výlet moc líbil. 
Jsme rádi, že nám vyšlo i krásné počasí. Umíme si to zkrátka 
naplánovat.

Karin Stejskalová a Jana Dolečková
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Unikátní projekt vás může
dostat na zahraniční univerzitu

Iniciátorem projektu „Pojďte dělat vědu s námi“ je hol-
ding 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 milionů 
korun mohou vybraní nejlepší studenti pod odborným ve-
dením provádět vlastní výzkum.

Semináře probíhají v tématicky odlišených blocích. Po-
sluchači mají možnost za den stihnout tři různé přednášky 
z až šesti nabízených. 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: kme-
nové buňky, tkáňové inženýrství a regenerativní medicína, 
GMO organismy v laboratorní medicíně, nanočástice, 
nanovlákna a další.

Právě končící první ročník ukázal, že tato forma spolu-
práce 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 vě-
deckých 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 sou-
těže 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 kon-
kurenci 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 vědo-
mosti 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 farma-
ceutické produkty firmy. Své aktivity v oblasti výzkumu a 
vývoje zaměřuje holding kromě hojení ran také na tkáňové 
inženýrství, genovou terapii a cílenou distribuci léků.

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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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.

Další poškození ozvěte se!
KRÁLICKO – záhadné opravy auto-

mobilů
Orlickoústečtí kriminalisté se od loňské-

ho roku zabývají případem podvodu.
Jeden muž z Králicka přišel policistům 

oznámit, že v loňském roce si měl dát do 
opravny automobilů svůj vůz. Údajně za-
platil zálohu v řádech deseti tisíců korun. 
Když si ovšem auto překontroloval, mělo 
být v takovém stavu, jako před tím. O měsíc 
později se na policii obrátil další poškozený. 

Policisté se domnívají, že poškozených lidí, 
kteří zaplatili zálohu za opravu automobilu, 
a služby jim nebyly učiněny, může být na 
Králicku, ale i v Jablonném nad Orlicí více. 
Údajný opravář měl také žádat občany 
o  půjčky v dosud neupřesněnýchčástkách.

Žádáme všechny, kterým se stalo v našem 
regionu něco obdobného, aby volali poli-
cistům na telefonní číslo 465 631 333. Za 
případné informace předem děkujeme.

por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí

Z jezírka zmizely rybičky
KRÁLICKO – chybí jich sedmdesát
Včera už došla trpělivost jednomu muži 

na Králicku, který se s prosbou o pomoc 
obrátil na policisty.

Čtyřiapadesátiletému majiteli chaty 
v obci na Králicku měly už před měsícem 
zmizet z jezírka rybičky asi 10 až 15 cm 
velké. Nejprve nad tím mávl rukou, ale 
když zjistil, že se mu z jezírka ,,vypařily“ 
z neděle na pondělí i ryby větší velikosti, a 
celkový počet se vyšplhal okolo sedmdesáti 
ryb, zavolal na policii.

Škoda byla předběžně vyčíslena na tři 
tisíce korun a muži zákona po pachateli 
pátrají. V případě, že bude nenechavec 
dopaden, hrozí mu za přestupek proti ma-
jetku pokuta. 

V dnešní době se krade opravdu všechno. 
Kolegyně nprap. Anna Štegnerová včera 
informovala, že na Svitavsku zmizely ja-
hody. Na Orlickoústecku zas někdo ukradl 
slepice.

15. června 2011
por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí

Auto odjelo bez řidiče
KRÁLICKO – oznámil krádež  
Dnes ve čtvrt na devět ráno se na linku 158 s prosbou o po-

moc obrátil čtyřiapadesátiletý muž. Oznámil, že mu někdo 
před obchodem v obci nedaleko Králík ukradl jeho vozidlo 
zn. Škoda Fábia.

Na místo tedy vyráželi policisté z obvodního oddělení v Krá-
líkách. Než ale stihli dojet na místo, muž volal na linku tísňo-
vého volání znovu. Tentokrát proto, že své vozidlo už našel.

Kde vozidlo skončilo, a jak k tomu vůbec došlo?
Řidič měl údajně na mírném kopci zastavit vozidlo u prodej-

ny a aniž by ho uzamkl, nebo zabrzdil, zřejmě šel nakupovat. 
Když se zanedlouho vrátil, auto bylo pryč. Nabyl tedy dojmu, 
že mu ho někdo ukradl. Poté, co se ale porozhlédl po okolí, 
zjistil, že mu vozidlo sjelo do tamějšího potoka. Naštěstí z něho 
nevytekly žádné kapaliny. Muži zákona řidiče podrobili decho-
vé zkoušce, která byla negativní. Přestupek proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích policisté 
vyřešili domluvou.

Řidič by si měl uvědomit svou chybu a dodržovat Zákon 
o silničním provozu č. 361/2000 Sb., který v § 26 odst. 2 říká, 

Pátrání po 9leté holčičce
KRÁLICKO – skončilo dobře
Krátce po půl jedenácté v pátek večer na 

lince tísňového volání 158 žádal o pomoc 
policisty při pátrání po jejich vnučce jeden 
manželský pár na Králicku.

Babička s dědečkem vyrazili na víken-
dový pobyt na chalupu do jedné obce na 
Králicku. Po malé slečně pátrali od sedmi 
hodin od večera. Naposledy ji viděli, jak 
si hrála s kamarádkami venku. Když už si 
nevěděli rady, obrátili se s prosbou o po-
moc na policisty. Do pátrání po dívence 
se zapojili policisté z obvodního oddělení, 

dopravní policisté, muži zákona z oddělení 
hlídkové služby i policejní psovod. Napětí 
na místě se dalo krájet. Všichni zúčastnění 
prohledávali okolí, ale nikdo nemohl dívku 
najít. Případ měl ale ,,happy end“. Slečna 
spala v chalupě. Byla unavená a tak si šla 
lehnout. Háček byl ale v tom, že o tom 
nikomu neřekla a další v tom, že si lehla ji-
nam, než obvykle, kde ji nikdo nehledal.

Prarodičům i policistům po necelé hodi-
ně pátrání spadl kámen ze srdce.

20. června 2011
por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí

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.

že: ,,Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže 
v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková 
opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít 
jiná osoba.“

20. června 2011
por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí
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„ČTENÍ POMÁHÁ“ VŠEM
8. dubna 2011 byl v České republice 

zahájen nový projekt s názvem ČTENÍ 
POMÁHÁ.

Jeho iniciátorovi a donátorovi Martinu 
Romanovi se podařilo spojit podporu dět-
ského čtenářství a charitativní činnost.

Cílem projektu je podněcovat děti k četbě 
a při tom jim přiblížit charitativní činnost.

Každý žák, který se zaregistruje na webu 
www.ctenipomaha.cz a přečte některou 
z doporučených knih a úspěšně projde 
krátkým testem potvrzujícím znalost této 
knihy, získá kredit 50 korun. 

Nezíská je pro sebe, ale prostřednictvím 
internetu je věnuje na některou z konkrétních 
nabídnutých charitativních akcí - např. slepec-
ký pes pro Janu, invalidní vozík pro Lukáše, 

nový počítač pro dětský domov, polohovací 
postele do domova důchodců apod.

Jednotlivé charitativní počiny budou 
navrhovat vybrané dobročinné organizace 
a partneři projektu. Svůj námět bude ale 
moci nominovat i každý aktivní dětský 
čtenář zapojený do projektu. Měsíčně se 
na webu www.ctenipomaha.cz bude hla-
sovat o nejlepší charitu z okruhu projektů 
nominovaných dětmi. Charita s nejvyšším 
počtem hlasů v daném měsíci bude zařazena 
mezi schválené akce projektu a čtenáři jim 
budou moci posílat své odměny.

V každém okamžiku bude v projektu 
k dispozici pro hlasování minimálně 
12 charitativních akcí. Tím bude zajištěno, 
že peníze se k potřebným dostanou dříve. 

V okamžiku, kdy budou získány všechny 
peníze na příslušný projekt, doplní se se-
znam o další.

Projekt ČTENÍ POMÁHÁ je důmyslný, 
protože spojuje pobídku ke čtení s pobídkou 
k dobrým skutkům formou hravé soutěže a 
využívá při tom počítačovou gramotnost 
dětí. 

Důkazem toho, že i dnešní internetové 
děti mají v duši místo pro pomoc postiže-
ným nebo starým je, že během necelých čtyř 
dnů od spuštění projektu se na webových 
stránkách zaregistrovalo 2.759 žáků a na 
charitativní projekty rozdělili už 198 100 
korun.

Každý rok se tímto způsobem různým 
nadacím rozdělí 10 miliónů korun.

Knihy zařazené do projektu byly vybírá-
ny v celorepublikové anketě o nejlepší dět-
skou knihu. V odborné porotě, která knihy 
navrhovala, zasedli např. Zdeněk Svěrák, 
Marek Eben, Alena Ježková.

Více o projektu a kompletní seznamy 
knih pro tři věkové kategorie se můžete 
dočíst na webové stránce projektu www.
ctenipomaha.cz a na Facebooku: http://
www.facebook.com/ctenipomaha.

Protože jsme přesvědčeny o tom, že je 
třeba pomáhat všemu, co pomáhá, připra-
vujeme na začátek příštího školního roku 
propagaci akce ČTENÍ POMÁHÁ. Formou 
besed seznámíme s projektem a nabízenými 
knihami přímo v knihovně všechny žáky a 
učitele králické školy.

Jsme přesvědčeny, že by se nám společně 
mohlo podařit skloubit dohromady podporu 
dětského čtenářství a podporu potřebných.

Už dnes se pilní čtenáři můžou do pro-
jektu zapojit sami. Když budou potřebovat, 
v  knihovně jim rády poradíme, jak na to!

Ivana Marečková

Jak jsme běželi
1. mezinárodní čtenářský maraton

V pátek 3. června se dětské oddělení 
Městské knihovny v Králíkách proměnilo 
v běžeckou dráhu – běžel se tady 1. meziná-
rodní čtenářský maraton.

Na své běžecké úseky postupně „vyběhlo“ 
41 děvčat a chlapců a 12 dospělých - z toho 
byly 

3 paní učitelky – Mgr. Bajtová, Kalousová 
a Strnadová.

První úseky patřily 70 letým spolužákům 
– Vladimíru Hejtmanskému a Aleši Klohno-
vi, kteří než vyběhli si hezky popovídali a 
zavzpomínali na svá školní léta v Králíkách. 
Četli z knihy, kterou většina z dětí zná z fil-
mového zpracování, ale málokdo ji četl – 
Poláčkovo Bylo nás pět. Každý účastník četl 
asi 3 minuty a čas jim odměřovaly přesýpací 
hodiny.

Milým zpestřením byla četba pohádek 
v originále. Mezi děti přišly paní Janina Mau-
rerová z Červeného Potoka a paní Martina 
Mrklovská. Paní Maurerová přečetla polsky 
pohádku o Sněhurce a paní Mrklovská ve slo-
venštině pohádku Maťko a Kubko. Ukázalo 
se, že děti přečtenému zhruba rozuměly, ale 
doslovný překlad byl obtížný. Někteří odváž-
ní si zkusili polsky a slovensky kousek přečíst 
a musím přiznat, že jim to šlo docela dobře. 

Každý běžec byl za svou snahu odměněn 
– na doplnění energie dostal něco pro mlsný 
jazýček a na památku malou drobnost. Do-
spělým jsme poděkovali pěknou záložkou 
s obrázkem připomínajícím Mezinárodní 
týden čtení dětem, který probíhal od 1. do 7. 
června v České a Polské republice.

A nakonec jedno zajímavé číslo: během 4 
hodin a 15 minut, kdy se maraton běžel, jsme 
„učetli“ 16926 cm textu.

Za rok poběžíme 2. ročník. Doporuču-
jeme trénovat čtení každý den! Je to prima 
zábava.

Ve FOTOGALERII na webu knihovny se 
můžete podívat a poslechnout si, jak to na 
„běžecké dráze“ v knihovně při maratonu 
vypadalo.

Ivana Marečková

Jak budeme půjčovat o prázdninách
v červenci a srpnu

Odd. pro dospělé Odd. pro mládež Čítárna
pondělí 13:30 - 17:30 --- 13:30 - 17:30
úterý --- 8:00 - 12:00 ---
středa --- --- ---

čtvrtek 9:00 - 12:00
a 13:30 - 17:30 --- 9:00 - 12:00

a 13:30 - 17:30
pátek --- --- ---

Od 25. července do 7. srpna bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání DOVOLENÉ.
V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy můžete 

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

knihu!
Ivana Marečková
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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!!!

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
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
09. 07. So MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
10. 07. Ne MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
16. 07. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
17. 07. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
23. 07. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
24. 07. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
30. 07. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
31. 07. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
06. 08. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
07. 08. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
13. 08. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
14. 08. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
20. 08. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
21. 08. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
27. 08. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
28. 08. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
03. 09. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
04. 09. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
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

MANŽELSTVÍ             „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Martin Macan – Iva Valentová
Pavel Šverák – Alice Kyznárová

Roman Chládek – Jana Jurenková
Petr Habivský – Michaela Pourová
František Čech – Monika Kůtová

Ludvík Kulhánek - Lenka Koryťáková
Adam Panchartek - Radka Mikulášová

K o u p í m  z e m ě d ě l s k é 
pozemky, min. 5 ha, na 
králicku. Tel: 602 308 774.

Sháním rodinný dům na 
pěkném místě v okolí 
Králik. Nejlépe do 15 km. 
Tel: 777 114 004.

U  nás  tanku je te 
výhodně, víkendové 
slevy 2 Kč/1l. Pouze při 
platbě v hotovosti.
ATA C  O I L  s . r. o . 
č e r p a c í  s t a n i c e 
Červená Voda.
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Program na ČERVENEC
pátek   1.   MEDVÍDEK PÚ   zač. v 17:00 hod
Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí 

velice hladový a nemá doma žádný med. A navíc musí s Tygrem, 
Králíčkem, Prasátkem a Sovou najít Ijáčkovi nový ocas. Nový 
animovaný rodinný snímek s oblíbeným hrdinou má opět vtip a 
roztomilou atmosféru.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 70 min.

pátek   8.   ZKUS MĚ ROZESMÁT   zač. ve 20:00 hod
Úspěšný komik Adam San-

dler natočil spolu s Jennifer 
Anistonovou a Nicole Kid-
manovou variaci na známé 
téma. Mladý muž po špatných 
zkušenostech s prvním man-
želstvím zjistí, že plačtivá 
historka o zlé manželce mu 
otevírá cestu k ženským srd-
cím, čehož hojně využívá až 
do okamžiku, kdy se opravdu 

zamiluje do atraktivní, ale velice zásadové mladé ženy.
Vstupné 55,-; přístupný; titulky; 110 min.

úterý   12.   RYCHLE A ZBĚSILE 5   zač. ve 20:00 hod
Mohlo by se zdát, že pátý díl bude z nastavované kaše, ale opak 

je pravdou! Nejlepší díl série se změnil z tuningové přehlídky v pl-
nokrevnou akční podívanou. Vina Diesela tentokrát doplňuje akční 
hvězda první velikosti Dwayne Johnson. Jak napsal jeden slovenský 
recenzent: “Drvivá nálož akcie. Nielen káry, ale aj brokovnice a 
sapíky! Perfektný letný brainless popcorn!

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

pátek   15.   ÚTĚK ZE SIBIŘE   zač. ve 20:00 hod
Výpravný historický koprodukční snímek o dobrodružném 

útěku ze sibiřského gulagu a o obtížném šest a půl tisíce kilometrů 
dlouhém putování za svobodou. Skupina mužů se po útěku ze zajetí 
v roce 1940 vydává přes poušť Gobi, Himaláj a Tibet do Indie, 
opravdový návrat ale protagonisté zažívají až s pádem komunismu 
ve Východní Evropě.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; 130 min; ŠUP.

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH TAJEMNA
úterý   19.   zač. v 17:00 hod
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Spar-

rowa v akčním příběhu plném pravdy a zrady. Když se Jack setká 
se ženou ze své minulosti (Penelope Cruz), není si vůbec jistý, zda 
jde o lásku - nebo zda tato žena jen „hraje na city“ a využívá ho, 
aby našla legendární Pramen mládí.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 130 min; ŠUP.

20. 7. – 8. 8. KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ

Program na SRPEN
ČERTOVA NEVĚSTA
úterý 9. zač. v 17:00 hod
Královna marně čeká na 

miminko a zlobí se na krá-
le, který jezdí jen na lov. A 
tak se královna obrátí na 
čerta a zakrátko se narodí 
holčička. Jenže když prin-
cezna Štěpánka vyroste, 
má zaplatit za maminčinu 
netrpělivost svatbou se sa-
motným Luciperem. Nová 
česká pohádka Zdeňka 
Trošky.

Vstupné 55,-; přístupný; 
100 min; ŠUP.
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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 dosažení věku 
15ti let a společenský oděv! Přihlášky se přijímají 
na emailové adrese strelnice@strelnice.cz nebo 
telefonicky na č. 603 849 460.

LIDICE
pátek 12. zač. ve 20:00 hod
Rok 1942 – nacistická pro-

paganda úzkostlivě tají ge-
nocidu páchanou na civilním 
obyvatelstvu. Po atentátu na 
druhého muže třetí říše Rein-
harda Heydricha však udělá 
výjimku. Vojáci vypálí malou 
českou vesnici Lidice, pozabíjí 
všechny muže, odvlečou ženy a 
děti do koncentračních táborů, 

zbourají zbytky staveb, odkloní potok... a vše vyhlásí do světa. 
Jako záminka k vyhlazení Lidic stačí jeden milostný dopis. Dru-
hou linii příběhu tvoří osud Františka Šímy, který nešťastnou 
náhodou zavraždí svého syna a zmizení rodné vsi přežije nic 
netušíc ve vězení.

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

úterý   16.   PAUL   zač. ve 20:00 hod
Dobrodružná komedie o dvou kamarádech na dovolené, během 

níž chtěli procestovat všechna místa proslulá údajným výskytem 
UFO. Cesta probíhá podle plánu, dokud nenarazí na titulního hrdinu. 
Byť jako všichni správní ufologové v existenci mimozemšťanů 
bezmezně věřili, Paul je poněkud zaskočil. Přestože vypadá jako 
typický „emzák“, chová se jako zastydlý puberťák. A navíc po něm 
jdou vládní agenti!

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

úterý   23.   PRINC A PRUĎAS   zač. ve 20:00 hod
Princové Thadeous a Fabious na hrdinské výpravě za záchranou 

krásné princezny. Problém je ovšem v tom, že princové jsou na 
takové výpravě poprvé a tak trochu proti své vůli. Opravdu hodně 
nekorektní a značným množstvím vulgárních hlášek opepřená 
parodie na historické a fantasy filmy.

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

V PEŘINĚ
pátek  23.  zač. v 17:00 hod
Dědeček z čistírny nedávno 

objevil skrytý svět snů v pe-
řinách a umí z nich zlé sny 
odfiltrovat. Vykladačka snů 
je díky tomu bez práce. Všem 
v okolí se zdají samé pěkné sny 
a s těmi se pro radu nechodí. 
Rodinný pohádkový muzikál s 
Lucií Bílou, Karlem Rodenem 
a Jiřím Mádlem v hlavních 
rolích.

Vstupné 55,-; přístupný; 100 
min.

KUNG-FU PANDA 2
úterý  30.  zač. v 17:00 hod
Úspěšný první díl animované 

komedie si samozřejmě vyžádal 
pokračování a tak i ve druhém 
díle je s pandím chlapíkem Po 
a jeho spolubojovníky spoustu 
legrace, i když musí všichni 
opět bojovat proti padouchovi 
v převleku za bílého páva, který 
chce zničit celou Čínu. A také 

stále zůstávají otázky: jak to, že má panda tátu housera?
Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 85 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2011

sobota   2.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod
Devátý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté 

ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují Günter Capital, Mi-
FoBand, DJ Subsist, BroumBand, dlb, Climax, iSing, Estrádní 
orchestr P.M. Vstupné dobrovolné.

sobota   16.   ARTEX 2011   zač. v 16:30 hod
Festival na králickém náměstí představí několik neprofesionál-

ních skupin (Last Ninjas, MiFoBand, Dolly Bus Band), kapely 
již etablované (ZNOUZECNOST, Mother´s Angels), vycházející 
hvězdu (DEBBI) a jako vrchol večera naprostou legendu (VLA-
DIMÍR MIŠÍK & Etc...). Doprovodný program: malování obrazů, 
bike exhibice, fireshow. Časový harmonogram na www.strelnice.
cz. 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
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Kulturní program Jablonné n. O. červenec - srpen 2011
Odbor kultury pořádá výstavu: Obrazy – Chlupáčová Jaroslava
Neděle 26. června 2011, vernisáž v 18 hodin v Kulturním a 

informačním centru, č.p. 30
V programu vernisáže zahraje na akordeon Josef Moravec, student 

konzervatoře v Pardubicích. Výstava potrvá do 28.8. 2011

Odbor kultury zve na: Letní koncert
Pátek 19.srpna 2011  od 20,30 hodin areál koupaliště
V programu rockového koncertu vystoupí skupiny: Petrovar, Tři 

sestry Banditos

Město Jablonné nad Orlicí zve na: Jablonskou pouť
Pátek 26.srpna – neděle 28. srpna
Tradiční pouťové atrakce na náměstí a u autobusového nádraží, 

bohaté občerstvení, stánky

program širokoúhlého kina - červenec  2011
pondělí 11. července v 18,00 hodin –  Medvídek PÚ – USA
Ve filmu se podíváme do Stokorcového lesa, kde žije Medvídek Pú 

a jeho přátelé – Tygr, Prasátko, Klokanice, Klokánek, Králíček, Sova, 
Ijáček a další. Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se 
probouzí velice hladový a nemá doma žádný med. Takže se vydává ho 
sehnat, ale jeho pouť posléze nabere zcela jiný směr. Velice záhy se totiž 
všichni v napínavém dobrodružství snaží zachránit Kryštůfka Robina 
před zdánlivým nebezpečím. Jak se ukazuje, medvěd, který původně 
toužil jen po trošce medíku, má před sebou náročný den. 70  min.; 
vstupné: 69 + 1 Kč; přístupný.

čtvrtek 14. července v 19,30 hodin – Rychle a zběsile 5 – USA
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té 

druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou pro-
stě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra Justina Lina, jenž 
si vydobyl ostruhy na předchozích dvou dílech slavné akčně závodní 
série, se potkávají všichni staří známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jor-
dana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční hvězda první velikosti 
Dwayne Johnson. Česká policie může zůstat v klidu, veškeré silniční 
běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. 130  
min.; vstupné: 64  + 1 Kč; přístupný od 12 let.

čtvrtek 21. července 19,30 hodin – Western story – ČR
Představení z divokého západu na novou sezónu připravuje i wes-

ternové město v Boskovicích, hlavní hvězda, švihák a frajer Presley, 
si ale během zkoušky zlomí hned obě ruce. Zaskočit musí populární 
herec z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, že házet tomahavk v plné jízdě 
není taková legrace jako v televizi a že celý soubor a obyvatelé města 
western nehrají, ale že ho žijí. A také, že z úsměvu místní krásky se může 
zamotat hlava. 96 min.; vstupné: ??  + 1 Kč; přístupný.

pondělí 25. července 18,00 hodin – Kung Fu Panda 2 – USA
Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, 

který společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí 
a Opičákem, hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší 
zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu 
mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung fu. Po společně s Pěti 
postrachy vyráží na strastiplnou pouť napříč Čínou, na jejímž konci 
čeká mocný nepřítel. Jak ale mohou přeborníci kung fu zničit zbraň, 
která je odolná vůči tomu, co ovládají nejlépe? Po musí zapátrat 
v minulosti a ve svých kořenech, na které úspěšně zapomněl. Jedině 
tak může získat schopnosti, které mu dají šanci na vítězství. 91 min.; 
vstupné: ??  + 1 Kč; přístupný.

čtvrtek 25. července 20,00 hodin – Piráti z Karibiku: Na vlnách 
podivna – USA

Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa 
ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete 
tajemná Angelica (Penelope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, nebo 
zda se jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby 
nalezla legendární Pramen mládí. Když ho přinutí vstoupit na palubu lodi 
Queen Anne‘s Revenge, které velí slavný a obávaný pirát Černovous, 
ocitá se Jack na neočekávaném dobrodružství, během kterého nemá 
tak docela jasno v tom, kdo je pro něj větší hrozbou: zda Černovous či 
Angelica, se kterou sdílí tajuplnou minulost. 137 min.; vstupné: 69  + 
1 Kč; přístupný.

program širokoúhlého kina - srpen 2011
čtvrtek 4. srpna v 19,30 hodin –  Lidice – ČR
Ne každý ví, že událost, jež otřásla celým světem, začala jako příběh 

obyčejného sukničkáře. Václav Fiala se zamiluje do Aničky ze Sudet, doma 
ho však čeká těhotná žena. Dopis, ve kterém Aničku lživě informuje, že 
„něco“ podnikl a musí do ústraní, poslouží krátce po atentátu na Rein-
harda Heydricha jako záminka k vyhlazení Lidic. Skutečnou událostí je 
inspirovaný také příběh druhého hrdiny Františka Šímy, který nešťastnou 
náhodou při opilecké rvačce zabije svého syna. Vyhlazení Lidic tedy 
přežije nic netušíc ve vězení a po válce se vrací domů, kde ho čeká holá 
pláň. Stane se tak paradoxně jediným lidickým mužem, který přežil tuto 
tragédii. S cejchem vraha není však žádoucí. 126 min., vstupné: ?? + 1 
Kč; přístupný od 12 let.

čtvrtek 11. srpna  v 19,30hodin – X-Men – první třída - USA
První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine 

a odehrává se v polovině minulého století. V době, kdy mladý Charles 
Xavier (James McAvoy) a Erik Lensherr (Michael Fassbender) byli velmi 
blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné schopnosti. V době studené 
války, kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou 
kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších přátel stali nepřátelé 
na život a na smrt? Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal 
Profesor X a z Erika Magneto? Válka mezi X-Meny a Bratrstvem začíná! 
132 min.; vstupné: ?? + 1 Kč; přístupný od 12 let.

pondělí 15. srpna v 19,30 hodin –  Princ a pruďas – USA
Princ Honimír (McBride) se ze všeho nejlíp umí povalovat a závidět 

bratrovi, princi Slavomírovi (Franco) jeho proslulost a sličnou dívku Bella-
donnu (Zooey Deschanel), kterou si přivezl z poslední výpravy, aby ji pojal 
za manželku. Než se svatební zvony stačí pořádně rozeznít, objeví se na 
scéně čaroděj Lůzer (Justin Theroux), jenž se Belladonny zmocní a unese ji 
na svůj hrad. Aby žalem zlomený ženich nebyl na její záchranu sám, vnutí 
mu otec král jako doprovod mladšího bratra. Jenže Honimír ještě nikdy v  
životě na žádné hrdinské výpravě nebyl, a tak neví, jak se například jedná 
s kouzelníkem pod vlivem, vícehlavou saní nebo krásnou, leč permanentně 
naštvanou a nebezpečnou lučištnicí Isabel (Portman). Navzdory mnoha 
nebezpečenstvím a život ohrožujícím situacím princové krok za krokem 
postupují vstříc Belladonnině záchraně. A divák, místo toho aby jim zuřivě 
držel pěsti, se baví nad jejich i na středověk velmi nekorektním slovníkem 
a absurdními situacemi, do kterých se snad ještě žádní filmoví rytíři nikdy 
nedostali. 102 min.; vstupné: ?? + 1 Kč; přístupný od 15 let.

čtvrtek 18 . srpna v 19,30 hodin –  V peřině – ČR
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází 

čistírna peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi 
vládne nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil 
skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů 
je díky tomu bez práce. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se 
pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí 
si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení pod čistírnou. 
Ale jednoho dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká 
dobrodružství, o kterém se nikomu ani nezdálo. Boj s paní Hildou a boj 
o sny a se samotnými sny vyvrcholí v magickém polštářovém světě přímo 
v peřinách. 103 min.; vstupné: ?? + 1 Kč; přístupný.

čtvrtek 25. srpna v 19,30 hodin –  Paul – VB
Graeme (Pegg) a Clive (Frost) přijeli do Ameriky na dovolenou, 

během níž chtěli procestovat všechna místa proslulá údajným výskytem 
UFO. Cesta probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního hrdinu. 
Byť jako všichni správní ufologové v existenci mimozemšťanů bez-
mezně věřili, Paul je poněkud zaskočil. Přestože vypadá jako typický 
„emzák“, chová se jako zastydlý puberťák, tedy úplně stejně jako Grae-
me a Clive, jen s kapkou americké suverénnosti navíc. Po počátečním 
oťukávání zjistí, že si navzájem docela rozumějí, takže Graeme a Clive 
Paulovi nabídnou, že ho odvezou na místo „kdesi mezi lesy“, kam si 
pro něj přiletí jeho soukmenovci. Kamarádskou idylu bohužel vážně 
narušují dvě externí hrozby. Když vám zdrhne mimozemšťan, tak se 
ho snažíte dostat za každou cenu, což je úkolem agenta tajné vládní 
agentury (Jason Bateman), který má k ruce dva neschopné poskoky 
a zpruzenou šéfku na telefonu. Nebezpečí číslo dvě pak představuje 
nerudný náboženský fanatik, jemuž naše trojka nedopatřením unesla 
celkem rajcovní dceru (Kristen Wiig), a on se ji snaží získat zpět 
s pomocí nabité kulovnice. 104 min.; přístupný od 12 let.



Králický zpravodaj 7-8/2011 - 35

IV. 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.

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)

Využijte nabídky
Cyklopůjčoven
Českých drah
Stejně jako 

ve vašem měs-
tě, lze službu 
Cyklopůjčovny ČD výhodně využít i na 
patnácti dalších místech Pardubického 
kraje. 

Naplánujte si výlet s rodinou, či přá-
teli 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, Svi-
tavy, 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. 

II. ročník nočního turnaje v bendy hokeji
„Králičák cup 2011“

V pátek 24. června v 18,00 hodin odstartoval šestihodinový 
maraton nočního turnaje v bendy hokeji s názvem „Králičák cup 
2011“.

Od rána počasí moc nepřálo, během dne přešly přes Králíky tři 
bouřky a pořadatelé zvažovali turnaj přesunout na jiný termín. Risk 
se však vyplatil a v 18,00 hodin bylo hřiště suché a připraveno na 
úvodní hvizd rozhodčích, kteří ve složení Hlava Jiří st. a Zdeněk 
Zezulka odpískali všech jedenáct zápasů.

Hned v úvodním zápase poznal obhájce prvenství tým z Rejchartic, 
že obhájci to mají vždy těžké, na úvod prohráli s domácím týmem 0:2. 
Druhé utkání skončilo nerozhodně 1:1 mezi Drafans Šumperk a HC 
Těchonín. Ve třetím utkání večera se střetli odvěcí rivalové z ledové 
plochy, domácí si s HC Dlouhoňovicemi poradili 2:1 a vyhráli skupinu 
A. Zamotanější byla skupina B, kde i druhé utkání skončilo nerozhodně, 

Drafans Šumperk - Kapři Dlouhoňovice 1:1. Ve skupině A si o druhé 
postupové místo zahrály Rejchartice a HC Dlouhoňovice. Postup si 
zajistili HC po remíze 1:1 a obhájce z Rejchartic si zahrál pouze utkání 
útěchy. Poslední utkání ve skupinách obstarali Kapři Dlouhoňovice a 
HC Těchonín, Těchonín vyhrál 2:1 a vyhrál skupinu B. 

V prvním semifinále nedali domácí žádnou šanci Drafans a 
výhrou 4:1 se těšil na soupeře ve finále, druhým finalistou se po 
remíze 0:0 stal po nájezd tým HC Dlouhoňovice a loňský finalista 
z Těchonína si zahrál pouze o třetí místo.

Zápasy o umístění začal zápas o 5.-6. místo, v něm Kapři porazili 
Rejchartice 1:0 a loňský vítěz se letos objevil na úplně jiném konci 
závěrečné tabulky.

V zápase o třetí místo nedal HC Těchonín žádnou šanci Drafans 
a po vítězství 3:0 získal třetí místo.

Finále obstarala domácí Jiskra Králíky a HC Dlouhoňovice. 
I když bylo půl hodiny před půlnocí, utkání sledovalo mnoho diváků 
a zápas měl tím nádhernou atmosféru. Pohár nakonec zůstal doma, 

v dramatickém utkání vyhráli domácí 2:1. 
Dobrý turnaj dělá hlavně počasí a také dobří lidé. 

Těch se v Králíkách večer sešlo asi 120 a po celý 
večer se náramně bavili jak na hřišti, tak i u stánku se 
spoustou místních specialit.

Semifinále
Králíky : Drafans Šumperk 4 : 1 (1:1)
HC Těchonín : HC Dlouhoňovice 0 : 1 po nájez-

dech
O 5 – 6. místo
Rejchartice : Kapři Dlouhoňovice 0 : 1 (0:0)
O 3. místo
Drafans Šumperk : HC Těchonín 0 : 3 (0:1)
FINÁLE
TJ Jiskra Králíky : HC Dlouhoňovice 2 : 1 (1:0)

(fotografie k článku na straně 38)

A. skupina

Rejchartice Králíky HC
Dlouhoňovice Skóre Body Pořadí

Rejchartice XXX 0:2  1:1 1:3 1 3
Králíky 2:0 XXX 2:1 4:1 6 1
HC
Dlouhoňovice 1:1 1:2 XXX 2:3 1 2 

B. skupina
Drafans
Šumperk

HC 
Těchonín

Kapři
Dlouhoňovice Skóre Body Pořadí

Drafans
Šumperk XXX 1:1 1:1 2:2 2 2 

HC 
Těchonín  1:1  XXX 2:1 3:2 4 1 

Kapři
Dlouhoňovice 1:1 1:2 XXX 2:3 1 3 
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ÚSPĚCH MLADÝCH KRÁLICKÝCH RYBÁŘŮ
Ve dnech 27.- 29. května 2011 jsme se 

zúčastnili územního kola soutěže Zlatá udice 
2011. Jednalo se o nominační závody na ná-
rodní kolo v rybářském sportu. Pořadatelem 
územního kola byl Východočeský rybářský 
svaz, hostitelem a spolupořadatelem Míst-
ní organizace Českého rybářského svazu 
Trutnov.

Do překrásného prostředí areálu Dolce 
u Trutnova se sjelo celkem 9 týmů po 6-ti 
závodnících ze všech koutů východních 
Čech. Své zastoupení zde měli Hradec Krá-
lové, Trutnov, Kopidlno, Košťálov, Běstvina, 
Třebechovice pod Orebem, Opočno, Vysoké 
Mýto a Králíky. 

Samotná soutěž se skládala z několika dis-
ciplín, ve kterých jsme dokazovali, nejen jak 
umíme lovit ryby, ale především jak jsme na 
tom s rybářskými znalostmi. Závody byly vy-
psané pro tři kategorie: žáci – reprezentovali 
nás Pinkasová Kristýna, Pinkas Jan, Illichman 
Petr, Illichman Ondřej, žákyně - Boková Ivana 
a dorostenci - Brzák Daniel, náhradníkem byl 
Šimon Halbrštát. 

První disciplínou byly Rybářské znalosti, 
během nichž jsme museli absolvovat rybářský 
test obsahující 50 otázek z oborů: přírodo-
vědné znalosti, chov ryb, zákon o rybářství 
a stanovy ČRS, závodní řád RT (rybolovná 
technika) a LRU (lov ryb udicí), dále jsme 
měli poznat 20 ryb, 15 rostlin a 15 živočichů. 
Naše umístění v jednotlivcích: kategorie žáci 
- Pinkas Jan 5. místo, Pinkasová Kristýna 
14., Illichman Petr 25., Illichman Ondřej 31, 
žákyně – Boková Ivana 4., dorostenci – Br-
zák Daniel 7. Jako tým jsme po prvním dnu 
skončili na 6. místě.

Druhý den, tedy v sobotu, byl na řadě lov ryb 
udicí na plavanou. Ten se konal na rybářském 
revíru Pilníkovský potok 3. Závod byl rozdě-
len na dvě kola po 180-ti minutách.  Umístili 
jsme se: kategorie žáci - Pinkas Jan 11. místo, 
Pinkasová Kristýna 28., Illichman Petr 15., 
Illichman Ondřej 30, žákyně – Boková Ivana 
4., dorostenci – Brzák Daniel 7. Jako tým jsme 
opět skončili na 6. místě. Revír byl dostatečně 
zarybněn o čemž svědčí váha nachytaných ryb 
– více než 400 kg. Nejčastěji ulovenou rybou 

byl Perlín ostrobřichý a Kapr obecný. 
Třetí, závěrečný den byla na pořadu 

rybolovná technika sestávající z pěti disci-
plín - muška na cíl (skish), muška do dálky 
(jednoruč), zátěž na přesnost (arenberg), 
zátěž na cíl (terče), zátěž do dálky (jednoruč). 
Vzhledem ke skromné výbavě je pro nás RT 
nejhorší disciplínou. Většina závodníků pou-
žívá náčiní v hodnotě několika tisíc Kč, jež je 
jim stavěno na zakázku. I přes tento handicap 
jsme se snažili předvádět co možná nejlepší 
výkony. Umístění jednotlivců: kategorie žáci 
- Illichman Ondřej 15. místo, Pinkas Jan 16., 
Illichman Petr 18., Pinkasová Kristýna 19., 
žákyně – Boková Ivana 4., dorostenci – Brzák 
Daniel 7. Jako tým jsme skončili, jako již 
tradičně, na 6. místě.

Po součtu všech umístění v jednotlivých 
disciplínách, jsme skončili celkově na 7. 
místě. V jednotlivcích: kategorie žáci - 
Pinkas Jan 7. místo, Illichman Petr 19., 
Pinkasová Kristýna 20., Illichman Ondřej 
27, mezi žákyněmi – Boková Ivana 4., a 
mezi dorostenci – Brzák Daniel 7. Podrobné 
výsledky naleznete na www.crskraliky.sweb.
cz. Vzhledem k tomu, že jsme se takovýchto 
závodů účastnili poprvé a především našemu 
skromnému zázemí, oproti ostatním druž-
stvům, jsme s výsledkem spokojeni. Při zá-
věrečném nástupu zazněla slova chvály, z úst 
zástupců Českého rybářského svazu, na adresu 
našeho kroužku. Nikdo od nás takové umístění 
nečekal, ostatní týmy jsou pravidelnými účast-
níky již několik let. Naším prvořadým cílem 
bylo především nasbírání zkušeností. Již teď 
se těšíme na příští Zlatou udici.

Tímto, bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podíleli na naší přípravě, nejenom na 
tyto závody. Především výkonnému výboru 
MO ČRS Králíky, jmenovitě pak panu Ivu 
Kellnerovi – vedoucímu kroužku mladých 
rybářů, za jeho nelehkou práci, kterou pro nás 
již několik let vykonává. 

P.s.: Pokud máte kdokoliv zájem začlenit 
se mezi nás a je vám více jak 6 let, nevá-
hejte a volejte pro více informací na tel.č.: 
725 721 794. Rybářem se může stát opravdu 
každý!

Kroužek mladých rybářů Králíky
(fotografie k článku na straně 38)

2. ročník Holba Moped Cupu Králíky
V sobotu 25. 6. 2011 se u restaurace For-

manka uskutečnil v pořadí druhý Králický 
Moped Cup. Závod malých motocyklů 
– mopedů zn. Jawa Stadion (Kozí dech). 
Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 36 
závodníku z nejrůznějších koutů republiky 
(Tlumačov, Buk, Radvanice, Býškovice, 
Veselíčko, Uherské Hradiště, Hroška, Rad-
slavice, Štíty, Luisin Dvůr,…). Závod se jel 
na 12 kol. Start byl u restaurace Formanka, 
dále závodníci projížděli přes Skalku, kolem 
TIRu a zpět na Formanku Pivovarskou ulicí. 
Trať měřila 35 km. Soutěžilo se v kategori-
ích originálů a speciálů. V originálech bylo 
pořadí následující: 1. místo závodník MT 

Králíky – Látal David, 2. místo Matulík 
Lukáš – Tlumačov a na 3. místě skončil 
další domácí závodník Řehák Michal. 
V kategorii speciálů zvítězil Beneš Ivan 
z Hradiště, 2. místo obsadil Chlápek Jiří 
z Radvanic a 3. místo získal Bureš Ondřej 
z Radvanic. V letošním závodě samozřejmě 
nechyběly ženy. Cílovou páskou nejrychleji 
projela Tóthová Stanislava (MT Králíky), 
2. skončila Řeháková Milena, která také 
závodila za MT Králíky, a 3. místo získala 
Andrisová Lenka z Býškovic. I když počasí 
vypadalo z počátku špatně, nakonec slu-
níčko přemohlo mraky a všichni závodníci 
mohli absolvovat celou trať ve slunečném 

počasí. Moped Team Králíky děkuje všem 
příznivcům těchto závodů za vytvoření 
skvělé atmosféry a již se těšíme na příští 
rok, kdy se uskuteční 3. ročník.

za MT Králíky Vinický Roman
(fotografie k článku na straně 39)

Králický TRIATLON – 24. ročník
13. 8. 2011

Veřejný závod: běh - 5 km, plavání - 400 m, cyklistika 20 km.
Prezentace od 08:30 hod. v tělocvičně (Nádražní ul. 488), start 
v 10:00 hod. na králickém rybníku.
Kontakt: Pan Pavel Vacek, Vančurova 703, 561 69 Králíky, 
tel.: +420 732 874 160 nebo +420 465 631 553, e-mail: vacek.
tope@worldonline.cz , www.kraliky.eu.

Králická cyklistická časovka – 9.ročník
28. 8. 2011

Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru.
Kontakt: Jiří Kalousek, Leoše Janáčka 812, 561 69 Králíky,
tel.: +420 721 698 023, www.sk-mp.cz.
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Fotografie z www.shora.cz - autor: Libor Jenka
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Fotografie k článku „2. ročník Holba Moped Cupu Králíky“ na straně 36.
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