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Vážení spoluobčané,
léto roku 2011 pomalu končí a přestože počasí příliš neodpovídalo 

tomuto ročnímu období bylo určitě bohaté na události ve městě. 
V průběhu července a srpna proběhlo mnoho tradičních i nových 

akci pořádaných městem a jím zřizovanými organizace, sportovními 
kluby a zájmovými sdruženími. Díky organizátorům jsme mohli prožít 
příjemné chvíle na hudebních festivalech PASAT.KRALIKY.COM.
vol.9 a ARTEX 2011, povzbuzovat sportovce při turnajích, 24. ročníku 
Králického triatlonu, místních i mezinárodních cyklistických závodech 
a dalších akcích. K letnímu programu přispělo také městské muzeum 
novou výstavou na téma Králicko v Bavorsku a za účasti více než 20 
tis. návštěvníků proběhl 14. ročních akce „Cihelna 2011“.Ráda bych 
touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci malých 
i velkých akcí, které přispěli k tomu, že jsme léto 2011 v Králíkách 
prožili aktivně.

Nejen zábavou však žilo město Králíky v průběhu letních měsíců. 
Jistě jste zaznamenali, že v letošním roce probíhá několik menších 
investičních akcí. Na začátku prázdnin byla dokončena výstavba části 
hřbitovní zdi. Pokračování opravy bude záviset na finanční situaci 
města. Probíhají dokončovací práce na montáži bezdrátových rozhlasů 
v rámci projektu zaměřeného na zpracování digitálního povodňové-
ho plánu a varovného a vyrozumívacího systému, do kterého jsou 
zapojeny všechny obce spadající pod pověřený úřad Králíky a jehož 
hodnota je téměř 6,4 mil. Kč s 90% dotací z EU a státního rozpočtu. 
Před dokončení je i pro občany „neviditelný“ projekt v hodnotě více 
než 6 mil. Kč, rovněž spolufinancovaný z evropských fondů, na 
vybudování technologického centra pověřeného úřadu, který zajistí 
nahrazení zastaralé výpočetní techniky a softwaru. Byly zahájeny 
práce na vybudování nových přechodů pro chodce u čerpací stanice a 
zdravotního střediska. I tato akce je částečně financována z dotace ze 
státního rozpočtu a měla by přispět ke zpomalení provozu aut a zvýšení 
bezpečnosti chodců v nejvíce využívaných místech.

V průběhu léta pokračovala diskuse okolo připravované změny 
v organizaci osobní dopravy, konkrétně omezení a na některých 
úsecích našich regionálních tratí dokonce zrušení vlakových spojů 
a jejich nahrazení autobusy. Od února probíhala intenzivní jednání 
zástupců dotčených obcí včetně těch, které leží v Olomouckém kraji, 
tj. Štítů, Hanušovic a Malé Moravy, zástupců železničářů a odborníků 
v oblasti železniční dopravy se zástupci Pardubického kraje, ČD a 
firmou OREDO, který byla krajem pověřena k provedení optimalizace 
osobní dopravy na území kraje. Výsledkem tří jednání, která nebyla 
v žádném případě jednoduchá, byly tři varianty řešení předložené 
OREDO. V první bylo navrhováno ukončení všech vlakových spojů 
ve směru na Štíty v Králíkách, úplné zrušení osobní dopravy na trati 
Dolní Lipka - Hanušovice a nahrazení těchto spojů autobusy, druhá 
varianta počítala s ukončením vlakových spojů ve směru na Štíty 
v Moravském Karlově a třetí variantou mělo být zachování současného 
stavu s podmínkou, že se dotčené obce budou podílet na financování 
dopravy částkou cca 8 mil. ročně. Po vzájemné dohodě a s ohledem 
na to, že obce nemají finanční prostředky na úhradu těchto nákladů 
byla přijata druhá varianta, která zajišťuje pro občany Králíky a in-
tegrovaných obcí vlakovou dopravu do města Králíky a Dolní Lipky 
a ruší vlakové spojení do Červeného Potoka a Prostřední Lipky. 
Zrušené vlakové spoje budou nahrazeny autobusy, o který probíhá 

jednání v současné době. Současně s přijetím tohoto rozhodnutí byla 
na návrh zástupců obcí zaslána na Ministerstvo dopravy ČR společná 
žádost Pardubického kraje a Města Králíky o dokončení elektrifikace 
trati z Lichkova do Králík. 

Stále ještě se snažíme vyjednat takové podmínky, které budou 
pro nás jako občany nejodlehlejšího území Pardubického kraje co 
nejvýhodnější. Zda nové schéma osobní dopravy zajistí všechny naše 
potřeby ukáže až čas. Nikdo z nás většinou není rád, když se mění 
věci které fungují a je naším právem svůj názor vyjádřit. Proto také 
vznikly dvě občanské iniciativy, které se snažily upozornit na možné 
důsledky prováděných změn. První byla petice organizovaná zástupci 
železničářů, která byla podepsána cca 4.5 tis. občanů a byla předána od-
povědným zástupcům Pardubického kraje. Druhou akcí byl občanský 
protest proti omezování osobní železniční dopravy na králicku, který 
proběhl 19. srpna v Králíkách. Omezováním automobilové dopravy 
chtěl organizátor akce upozornit na problémy, které přesun osobní 
dopravy ze železnice na silnici může přinést. S myšlenkou protestu 
nelze než souhlasit, bohužel však místo konání tohoto protestu mělo být 
před krajským úřadem Pardubického kraje, který jediný o této změně 
rozhodl a který také osobní dopravu v regionech financuje.

S přáním krásného a teplého podzimu
Jana Ponocná, starostka

Hvězda letošního Artexu Vladimír Mišík

Letošnímu ročníku hudebního a výtvarného 
festivalu ARTEX konečně přálo počasí. Klub Na 
Střelnici děkuje všem štědrým sponzorům a také 
divákům za krásnou atmosféru na Velkém náměstí.
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CIHELNA 2011
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CIHELNA 2011

KRÁLICKÁ ČASOVKA 2011
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24. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU

MTB SUDETY CHALLENGE 2011

V letošním ročníku se mezi závodnickou špičkou neztratil mladý nadějný závodník 
David Vostrčil, tým Giant Králíky - na snímku vlevo. Letošní ročník přivítal závodní-
ky z 18 zemí, ze závodnické špičky se zůčastnili např. Bart Brentjens (olympijský vítěz 
Atlanta 1996) - foto vlevo nahoře, Ivonne Kraft  (několinásobná mistrně světa). Na 
snímcích dále: Tomáš Vokrouhlík, Martin Horák tým BMC Savo - foto nad textem. 
Celkové výsledky etapového závodu naleznete na http://www.mtbchallenge.pl
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Josef Mašín daroval do Česka pozoruhodné exponáty
V neděli 17. 7. 2011 v deset hodin proběhla v centru Mnichova 

netradiční schůzka. Do svého někdejšího působiště zavítal Josef Ma-
šín, který zde konal službu pod vlajkou USA v 50. letech minulého 
století v tzv. západní zóně. Bratři Mašínové, kteří za dramatických 
okolností opustili komunistické Československo a doslova se pro-
stříleli v 50. letech na západ inspiroval k napsání nejedné publikace 
a nadále dělí českou veřejnost na několik táborů, zastánců i odpůrců. 
Příběh bratrů Mašínových láká historiky dlouhodobě i s ohledem 
na historii celé rodiny, neboť jejich otec, hrdina, generál, i.m. 
Josef Mašín, popravený nacisty za odbojovou činnost, patřil mezi 
nevýznamnější postavy čs. protinacistické rezistence.

V roce 2010 uzavřela rodina Mašinových společné memorandum 
s nestátním Muzeem čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotním srubem 

K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, které se zabývá problematikou I., 
II. a III. čs. odboje. Při muzeu funguje rovněž muzejní knihovna 
„generála Mašína“. Josef Mašín se rozhodl neziskovou aktivitu 
v Česku podpořit a věnoval do sbírek předměty, které se váží k jeho 
vojenské službě v armádě USA. V budoucnu tak budou moci spatřit 
návštěvníci pevnosti v Králíkách na výstavách jeho osobní výsad-
kářský baret, jmenovky nad kapsu stejnokroje, divizní nášivky, 
ale také zlacený hodinkový pásek bratra Ctirada Mašína z vojny a 
americký střelecký vojenský odznak „puška“ a „minomet“. K ne-
méně zajímavým také patří nášivka 11. výsadkové divize americké 
armády dislokované v obsazeném Mnichově v 50. letech.

Přírůstky do sbírek, které tak budou rozšířeny celkem o čtrnáct 
nových položek, si pracovníci pevnostního muzea velmi považují. 
Celkem 14 předmětů převzali převezli do ČR ředitel pevnostního 
muzea (Vojensko-historický klub ERIKA Brno, občanské sdružení) 
Ing. Richard M. Sicha a zástupce muzea pro zahraniční aktivity 
Petr Svoboda. Veřejnost má tak šanci se seznámit se všemi částmi 
svých dějin a jejich aktérů bez ohledu na oficiální postoje politiků 
nebo státních institucí. Každý si má možnost udělat názor. Dobové 
předměty a dokumenty tak pomáhají návštěvníkům muzeí se ori-
entovat v době a čase, zapamatovat si události a pozastavit se nad 
poznáním vlastních dějin. Sbírky z historie bezpečnostních sborů 
v Muzeu K-S 14 „U cihelny“ dislokované v Králíkách patří v rámci 
Pardubického kraje k velmi zajímavým.

Příběh bratrů Mašínů nedávno publikovaný v knize „Cesta na se-
verozápad“ vyvolala velký zájem veřejnosti. Několik aktérů odchodu 
z Československa bylo tehdy dopadeno a v 50. letech popraveno. Mi-
lan Paumer, kterému se podařilo s bratry Mašínovými opustit Česko-
slovensko se do ČR vrátil, avšak v minulém roce náhle zemřel. Bratři 
Mašínové zatím o návratu do ČR neuvažují a žijí trvale v USA.

2. září otevře Holba brány pivovary pro veřejnost
Velká pivovarská slavnost potrvá 2 dny.

TISKOVÁ ZPRÁVA Pivovar Holba, a.s.
Tradiční, v pořadí už 7. Pivovarské slavnosti uspořádá letos 

pivovar Holba první víkend v září. Brány pivovaru se pro veřej-
nost otevřou už 2. září odpoledne a oslavy potrvají až do sobotní 
půlnoci. Půjde o velký festival dobrého piva, dobré hudby a skvělé 
zábavy. Hlavním tahákem je letos Kryštof a Mandrage, ke kterým 
se přidávají další kapely, mezi nimi i Jiří Zonyga, takže na své 
si přijdou příznivci různých žánrů od rocku až po dechovku a 
nebude chybět ani stylové posezení u cimbálu. Hlavní program 
bude komentovat známý moderátor a bavič Vladimír Hron.

Kdo navštíví pivovar už v pátek, čeká ho nejen příjemné pose-
zení na nádvoří pivovaru, ale může využít jedinečné příležitosti 
k prohlídce malebného areálu, včetně návštěvy výrobních provozů 
v doprovodu pivovarských odborníků. Ti zájemcům předvedou 
výrobu tradičně vařeného piva, kterou v Holbě držíme již 137 let. 
V rámci prohlídky nahlédnou do varny, unikátní svými měděnými 
káděmi ze 30. let minulého století, ale i ostatních provozů jako je 
například spilka nebo ležácké sklepy. Exkurze budou probíhat od 
tří hodin odpoledne až do večera a během této doby se na nádvoří 
pivovaru vystřídají kapely jako Šlapeto, cimbálovka J. Šmukaře a 
příjemnou atmosféru dokreslí oblíbené skladby Jiřího Schelingra 
v podání jeho bratra Milana.

V sobotu hlavní program otevřou Sweet Cherry a hned vzápětí 
proběhne slavnostní zahajovací ceremonie s naražením soudku a 
přípitkem Ryzím pivem z hor. Návštěvníkům bude k dispozici na 60 
výčepních zařízení, ze kterých poteče nejen Holba, ale i Zubr, Litovel 
a slovenský Steiger. Na čepu bude také nefiltrovaná Holba Kvasničák, 
Holba Šerák Speciál a dokonce polotmavá Holba Šerák, která se 
na trhu objeví letos v září. K pivu bude k dispozici pestrá nabídka 
specialit na grilu a chuťovek k pivu od regionálních výrobců. 

Program bude soustředěn do 2 scén, na nichž se vystřídají kapely 
Bladex, Jiří Zonyga, Zbořec, Bludověnka Korečnica, Moravští 
muzikanti a festivalovou atmosféru vygraduje Mandrage a Kryštof. 

Návštěvníci se dále mohou těšit na 
zábavné soutěže, ohňovou show a 
ohňostroj, který slavnosti ve 23.30 
ukončí. 

Pivovar letos počítá s vysokou ná-
vštěvností a tomu odpovídá i zajištění 
kapacit, obslužnost i krytých míst 
k sezení v Holba stanech. „ Rozsáhlý 
areál nám umožňuje přivítat až 10 tisíc návštěvníků, kterým chceme 
nabídnout nejen dobrou zábavu, ale také profesionální služby. Jde 
o logisticky náročnou akci, proto s přípravami začínáme už několik 
týdnů před jejím zahájením,“ komentuje výkonný ředitel pivovaru 
Vladimír Zíka. Holba slavnosti patří k nejvýznamnější společenským 
akcím v regionu a důležitý je i jejich charitativní přínos. Z každé vstu-
penky jde totiž 5 Kč na regionální charitu a tak je tato akce typickým 
příkladem toho, jak lze zábavu vhodně spojit s dobročinností.

Slavnosti budou letos výjimečné i tím, že z nich jeden z návštěv-
níků odjede novým automobilem 

Ford Kuga. Půjde o výherce velké letní soutěže, kterou pivovar 
Holba vyhlásil pro své konzumenty. Vítězem se stal ten, kdo nasbí-
ral všech deset horských velikánů Jeseníků, umístěných pod víčky 
pivních korunek. 

Po skončení akce bude zajištěna mimořádná vlaková doprava ve 
směrech Šumperk a Jeseník. 

Vstupenky na pivovarské slavnosti je možné zakoupit za zvý-
hodněné ceny od 17. srpna ve vzorkové prodejně pivovaru Holba 
v Hanušovicích, v informačních centrech v Hanušovicích, Šumper-
ku, Králíkách a Zábřehu nebo přímo na akci. Jednodenní páteční 
vstupenka za cenu 50 Kč. Jednodenní vstupenka na sobotu 90 Kč 
v předprodeji nebo 120 Kč na akci. Dvoudenní vstupenka 120 Kč 
v předprodeji nebo 150 Kč na akci.
Kontakt: Hana Matulová, tisková mluvčí pivovaru Holba, GSM 

602 708 850, matulova@ipublicity.eu
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Motivy rozhodnutí
„Je nutné se duševně namáhat. Sehnat si dost relevantních in-

formací, zvážit je, porovnat je a podle toho se nějakým způsobem 
rozhodnout.“ MUDr. František Koukolík, DrSc.

Nejvyšší správní soud zrušil část opatření obecné povahy - Územ-
ního plánu Králíky, schváleného usnesením zastupitelstva města 
Králíky ze dne 14. 6. 2010, č. ZM/2010/04/084. Důvodem zrušení 
části územního plánu Králíky je zejména porušení stavebního záko-
na ze strany pořizovatele, města Králíky. Podle rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 30. 6. 2011, čj. 4 Ao 4/2011 - 59 používá-li 
stavební zákon pojem „zastavěné stavební pozemky“, není správní 
orgán oprávněn domýšlet si vlastní definici tohoto pojmu, ale musí 
vycházet z toho, jak je obsah tohoto pojmu stanoven stavebním 
zákonem. Rozsudek je uveřejněn v anonymizované podobě na 
stránkách Nejvyššího správního soudu, www.nssoud.cz.

Uvedený případ napadeného rozhodnutí zastupitelstva města není 
ojedinělý. Předkladatelé zmanipulovaných návrhů odporujících 
platné zákonné úpravě k jednání zastupitelstva města mnohdy ani 
nepředjímají důsledky svého počínání. Jejich činy pouze vypovídají 
o jejich morální a kulturní nezralosti. Každý člen zastupitelstva obce 
vykonává svůj mandát osobně. Zároveň by se měl řídit Ústavou a 
zákony České republiky a za svá rozhodnutí nést osobní odpověd-
nost. Pokud zastupitel neúmyslně svým nezákonným rozhodnutím 
způsobí komukoliv křivdu či škodu, tak by ji měl v prvé řadě z titulu 
zastávané funkce a vzájemné slušnosti s pokorou napravit a způ-
sobenou škodu uhradit. V případě úmyslu se bohužel poškozený 
dobrovolné nápravy asi stěží dočká.

V procesu pořizování a schvalování územního plánu má svoji 
důležitou a nezastupitelnou úlohu zastupitelstvo města, respektive 
určený zastupitel při pořizování. Řada zastupitelů, kteří územní 
plán Králíky schválili, se nepovažuje za odborníky na problematiku 
územního plánování a své rozhodnutí učinili na základě podkladů 
zpracovaných zaměstnanci městského úřadu, rady města a určeného 
zastupitele k projednávané záležitosti. Vyjádřili tím svoji důvěru 
předkladatelům. Sami se však nevědomě stali součástí praktik 

odporujícím nejen dobrým mravům, ale i platným zákonům. 
Znakem korupčního systému, aby byla zachována jeho dlouhodo-

bá udržitelnost, je pravidlo vyváženosti: „Zvýhodnění jedné strany 
znamená způsobení škody ostatním“. Příklady tohoto pravidla mimo 
oblast územního plánování nebo zadávání veřejných zakázek jsou 
dobře popsatelné také z oblasti nakládání s obecním majetkem. 

Pokud je rozhodnutím zastupitelů někomu umožněna koupě 
obecního bytu za cenu výrazně nižší než je cena obvyklá, poškozeni 
jsou všichni ostatní občané obce. Zastupitelé tak nepřímo nízkou 
cenou dotují, zvýhodňují pouze kupujícího na úkor ostatních obča-
nů a zároveň i městský rozpočet připravují o stabilní zdroj příjmů 
z pronájmu, který by mohl být investován třeba do infrastruktury, 
za předpokladu jeho neprojedení úřednickou a zastupitelskou maši-
nérií. Křivdu bude cítit ten, komu  byt za cenu výrazně nižší než je 
cena obvyklá zastupitelé odmítnou prodat nebo mu jej nabídnou za 
cenu výrazně vyšší než je cena obvyklá a zároveň platí nepřiměřené 
nájemné ke kvalitě bytu, jehož výší by dostatečně pokryl splátky 
úvěru na jeho koupi a ještě by mu zbylo na potřebné opravy. 

Pokud je rozhodnutím zastupitelů někomu umožněna bezúplatná 
směna lukrativního obecního pozemku určeného k zástavbě za 
pozemek neurčený k zastavění a pro obec nepotřebný, poškozeni 
jsou rovněž všichni ostatní občané obce. Obec tak směnou získá 
nehodnotný, neprodejný pozemek. Velkou křivdu bude cítit ten, 
komu zastupitelé schválí prodej pozemku za neodborně stanove-
nou cenu odlišnou od ceny obvyklé s připočtením bezdůvodného 
obohacení za užívání pozemku, i když se v dobré víře řadu let 
lopotil, bezúplatně jej udržoval a zveleboval a jeho užíváním se 
nijak hmotně neobohatil. Obohatil pouze město svojí prací vedoucí 
k jeho zkrášlení, kterou si má ovšem draze zaplatit.

Vážení spoluobčané, myslíte si, že se na radnici v našem městě 
na moravském pomezí pracuje a rozhoduje v souladu s Ústavou a 
zákony České republiky, spravedlivě a nerozdílně, výlučně v zájmu 
všech občanů, trvale udržitelného rozvoje a bez ohledu na osobu 
podatele nebo u nás máme hluboce zakořeněnou korupci a kliente-
lismus založený na protekci, konexích a rozhodnutích „v zákulisí“, 
uvnitř struktur vládnoucí koaliční politické moci? 

Ing. Roman Kosuk
zastupitel města Králíky

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
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 15. 9. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 5. 9. 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 5. 9. 2011) se 
vyjádřit nebo podat své připomínky a nabídky.

Neničte dětské hřiště!
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Před čtyřmi lety je sedřela z kůže
Finpomoc. Prokletí se vrací!

Jako by se upsali ďáblu. Od chvíle, kdy pode-
psali smlouvu s Finpomocí, se nemůžou odrazit 
ze dna. Půjčili si patnáct tisíc, zaplatili až čtyřikrát 
tolik. Legálně je sedřela z kůže. A teď? Když dluh 
konečně doplatili, prodala jejich bianco směnky 
a oni musí platit znovu.

Zapomněli jste, kdo nebo co je Finpomoc? 
Stovky těch, kteří jí naletěli, nezapomenou nikdy. 
Pro ostatní malá rekapitulace. Rok 2007. Tady 
začíná příběh, na jehož konci stojí dlouhá řada 
napálených. Polovina „jen“ ve vážné existenční 
krizi, druhá „v péči“ exekutora. Jednou z poško-
zených byla i paní Zdena. Příjmení zveřejňovat 
nechce, ale o svých zážitcích vypráví ochotně. 
Doufá, že medializace celého problému ji pomů-
že domoci se spravedlnosti.

Firma si nestrhávala splátky. Pokutu za to 
napařila klientům
„Dostala jsem se do finanční tísně, potřebova-

la jsem rychle peníze. Finpomoc tehdy nabízela 
jednoduché řešení,“ začíná vyprávět. Podobně 
jako spousty dalších si od firmy půjčila patnáct 
tisíc. „Na začátku působili vstřícně,  jen tlačili 
na rychlý podpis smlouvy… A  já podepsala,“ 
líčí Zdena. Jenže ve smlouvě byla ukrytá po-
měrně nestandardní podmínka: první splátka 
úvěru je splatná v den jeho poskytnutí. „Na to 
mě ale neupozornili, říkali, že mám platit každý 
patnáctý  den  v měsíci,“ říká Zdena. Klienti 
museli Finpomoci poskytnout přístup ke svému 
inkasu. „Dohoda byla, že si budou splátky sami 
strhávat,“ říká Zdena.

Po několika týdnech dostala dopis, že firmě 
dluží třicet tisíc. „Prý jsem nedodržela smluvní 
podmínky,  takže musím okamžitě  splatit  celou 
půjčku a navrch pokutu  z prodlení,“ vypráví. 
Zdena se snažila bránit tím, že si přece firma 
měla peníze strhávat sama. Nikdo už se s ní ale 
nebavil. Ve smlouvě totiž byla sjednaná takzvaná 
ztráta výhody splátek v případě prodlení klienta. 
A inkaso neinkaso, za řádné a včasné uhrazení 
splátek dle smlouvy odpovídal dlužník. „Samo-
zřejmě jsem neměla na to, abych celou sumu hned 
zaplatila,“ říká Zdena. A tak záhy zjistila, že má 
zablokovaný účet a je na ni uvalena exekuce. 
„Dohromady mě  to nakonec vyšlo na šedesát 
tisíc,“ vykládá.

Rozhodčí doložka vás položí rychle
Do exekuce padali klienti Finpomoci jak 

zralé hrušky. Úvěrová smlouva totiž obsahovala 
rozhodčí doložku, podle které měli veškeré 
spory mezi klienty a Finpomocí řešit rozhodci 
1. Moravské rozhodcovské společnosti. A soud 
jejich rozhodnutí, jak bývá zvykem, ve většině 
případů automaticky oštemploval.

Všechno nasvědčovalo tomu, že se od začátku 
jednalo o dobře promyšlené divadlo a Finpomoc 
úmyslně uváděla klienty v omyl, aby jim mohla 
napařit pokutu, díky které vydělala mnohoná-
sobně více, než jim půjčila. Již v roce 2007 se do 
ní ostře opřelo Sdružení na obranu spotřebitelů 
(SOS). Jeho zástupce Jan Šulc tehdy našemu 
serveru řekl, že jednání Finpomoci naplňuje 
skutkovou podstatu lichvy. SOS shromáždilo ně-
kolik poškozených a podalo na Finpomoc trestní 
oznámení. Obvodní soud pro Prahu 1 nakonec 
v prosinci 2008 rozhodl v jejich prospěch.

Bianco směnky teď vymáhá zaoceánská 
firma

Paní Zdena tehdy o společném trestním ozná-
mení nevěděla. Podobně jako stovky dalších celý 
dluh postupně splatila. „Letos mi ale přišel od 
soudu směnečný platební rozkaz. Finpomoc totiž 
prodala směnky všech klientů nějaké americké 
společnosti a ta je po nás vymáhá. Mám celou 
sumu zaplatit znovu. Nevím, kde bych na to vzala, 
je  to  jako zlý sen. Copak  to nikdy neskončí?“ 
ptá se Zdena.

„Zaoceánská“ firma z daňového ráje
Kde leží světový daňový ráj č. 1? Možná 

byste tomu nevěřili. V Delaware, druhém 
nejmenším státě USA. Ve státečku velkém 
zhruba jako kraj Vysočina přesáhl počet regis-
trovaných firem počet obyvatel. Společností tu 
podle zdejšího vládního webu sídlí na 900 tisíc, 
obyvatel zhruba 850 tisíc.

Zdejší Limited Liability Company (LLC, 
zhruba „společnost s ručením omezením“) může 
být tvořena jediným člověkem, a když nepodniká 
na území USA a platí paušální poplatek 100 
dolarů ročně, nemusí už platit žádné daně a 
prakticky nikoho nezajímá. Anonymita vlastníků 
je samozřejmostí. A USA jako sídlo firmy zní 
potenciálním obchodním partnerům tak nějak 
líp než Kajmanské ostrovy.

Loni vzbudil v Česku pozornost průzkum, 
podle kterého třetina firem zvažuje přesun do 
některého z daňových rájů. Kvůli obavám ze 
zvyšování daní, kvůli politické nestabilitě a 
kvůli neustálým změnám legislativy. Web státu 
Delaware nabízí ke stažení brožurky, jak a proč 
si zde zakládat společnost, zatím v angličtině, 
portugalštině a čínštině. Vzhledem k tomu, že 
zvýšení daní je na pořadu dne, máme politické 
prostředí trvale labilní a zákonodárství v perma-
nentní revoluci, je na čase se ptát, kdy přibude 
čeština.

Poškození klienti propadají zoufalství. Jistá 
naděje pro ně ale existuje. Celého případu se 
totiž ujala právnička Alexandra Juráčková 
z občanského sdružení Nedejte se. „Celý vtip je 
v tom, že Finpomoc podepsala s klienty smlouvu 
o  půjčce,  kterou  zajistila  bianco  směnkou,“ 
vysvětluje právnička. Tedy směnkou, ve které 
je uveden a podepsán směnečný dlužník, ale 
není vyplněna částka a splatnost. „K bianco 
směnce se dělá takzvaný směnečný protokol, kde 
se přesně napíše, za  jakých podmínek směnka 
bude vyplněna v budoucnu,“ pokračuje práv-
nička. Jenže zástupci Finpomoci s klienty tento 
protokol nesepsali. „To mě vede k závěru, že už 
tehdy měli s bianco směnkami nekalé úmysly,“ 
dodává. Klienti své dluhy postupně doplatili, 
jenže Finpomoc jim směnky nevrátila. Místo 
toho je prodala americké firmě Renegade North 
LLC, která je teď vymáhá. Směnečný soudce 
Městského soudu v Praze Radim Novotný 
potvrdil agentuře Mediafax, že americká firma 
zažalovala už 400 klientů Finpomoci.

Trestný čin, soudí právnička
„S bianco směnkou je ta potíž, že když už je 

vyplněná, nemáte jak prokázat, že nebyla vypl-
něná od počátku,“ říká právnička Juráčková. 
Pokud se lidé sami brání u civilního soudu, který 
směnečný platební rozkaz vydal, nemají podle ní 
vůbec šanci se něčeho domoci. „Směnka je cenný 
papír. Pokud je řádně vyplněná a má všechny 
náležitosti, soud vůbec nezkoumá původ dluhu. 

Nezajímá se o to, že zajišťovala půjčku, která je 
dávno  splacená. Vydá automaticky  směnečný 
platební rozkaz,“ vysvětluje Juráčková. Advo-
kátka je přesvědčená, že zástupci Finpomoci 
uvedli klienty úmyslně v omyl a směnečný 
protokol s nimi nesepsali, aby se na jejich úkor 
mohli obohatit. Jednotlivě však podle ní lidé ne-
uspějí u civilního soudu ani na policii. „Jedinou 
šanci vidím v tom, že podáme hromadné trestní 
oznámení, kterého se zúčastní desítky či stovky 
osob, pak už se tím policie zabývat začne,“ míní 
právnička. V trestním řízení totiž platí zásada 
vyhledávání, orgány činné v trestním řízení si 
musí samy shromažďovat důkazy a měly by 
případ posuzovat v souvislostech. Mohly by 
tedy zohlednit i dřívější podvody Finpomoci. 
„Poškození  by  si  v  trestním  řízení  vzájemně 
svědčili,“ říká právnička.

Zaplatit musíte, ale máte šanci získat 
peníze zpět

A co mají lidé dělat bezprostředně po obdržení 
směnečného platebního rozkazu? „Pokud mají 
nějaké peníze, doporučila bych jim, aby raději 
zaplatili, aby se znovu nedostali do exekuce,“ 
radí právnička Juráčková. Pokud se ale přidají 
k hromadnému trestnímu oznámení, mohou 
pak v rámci adhezního řízení o náhradě škody 
požadovat peníze zpět. Je podle ní ale zbytečné 
vymáhat je po firmě Renegade North LLC, té 
totiž nikdo neprokáže, že nejednala v dobré 
víře a že o původu směnek věděla. „Trestní 
oznámení musíme podat na konkrétní lidi, kteří 
byli jednateli Finpomoci v době, kdy se smlouvy 
podepisovaly,“ vysvětluje Juráčková. A jaké 
dává advokátka úspěchu v trestním řízení šance? 
„Řekla bych, že šance je tak šedesátiprocentní. 
Mohl by z toho vzejít i docela zajímavý judikát. 
Pokud se prokáže, že směnky vznikly v důsledku 
trestné činnosti, mohli bychom se pokusit o to, 
aby to soud zohlednil i v civilním řízení a žaloby 
americké firmy zamítnul s tím, že dluh vzniknul 
trestnou činností,“ říká právnička.

Neskládejte zbraně před bojem
Samozřejmě jsme se snažili získat také vyjá-

dření někdejšího jednatele Finpomoci Stanislava 
Váchy. Vypátrat se nám ho ale nepodařilo. V prv-
ní vlně sporů roku 2007 se hájil tím, že podmínky 
smlouvy byly naprosto jasné a nechápe, proč je 
klienti nedodrželi. Společnost podle něj žádný 
zákon neporušila. Váchu v křesle jednatele poz-
ději vystřídal Španěl Adrian Jimenez Mena a toho 
zase Slovák Ľuboš Macháč, který na postu setr-
vává dodnes. Stoprocentní podíl Finpomoci nyní 
vlastní Gilardino Limited se sídlem na Gibraltaru. 
Zda se do oněch končin odebral také někdejší 
jednatel Vácha, nebo zda sedí doma v Kladně za 
pecí, budou muset ověřit orgány činné v trestním 
řízení. Pokud ovšem bude nakonec hromadné 
trestní oznámení skutečně podáno... Občanské 
sdružení Nedejte se k tomu poškozeným nabízí 
bezplatnou pomoc. A právnička Juráčková je 
burcuje, aby se nevzdávali. „Samozřejmě,  že 
úspěch není úplně zaručen, ale nemůžou přece 
před takovými podvodníky jen odevzdaně složit 
zbraně!“

Prodala Finpomoc vaše bianco směnky?
Obraťte se na občanské sdružení Nedejte se a 

přidejte se k hromadnému trestnímu oznámení. 
Napište na e-mailovou adresu osnedejtese@
seznam.cz nebo kontaktujte přímo advokátku 
Alexandru Juráčkovou na telefonu +420 606 
806 889. Sdružení nabízí všem poškozeným 
bezplatnou pomoc.

Zdroj: www.penize.cz
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Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům
Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu

Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými 
vrstevníky z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté 
vědomosti v praxi. Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost 
oborů v našem středním školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu 
práce. Za současnými problémy je třeba vidět také podcenění dopadů 
nepříznivého demografického vývoje v naší zemi a klesající úroveň 
vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.

Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou 

odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci 
místních samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou 
všech optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit 
technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, 
dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učeb-
ními pomůckami a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů 
stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna 
část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc mnohdy nepomoh-
la ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K optimalizaci 
sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů sáhly 
všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství.

Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele 

Město Králíky (k 30. 6. 2009), v roce 2010 byly převedeny Domy 
dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010), 
bylo sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední 
odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl 
schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve 
středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení 
počtu otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum 
Technických lyceí ve středních odborných školách od školního roku 
2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla 
Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní 
školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V letošním roce pak byly 
sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší odborná škola 
a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká 
Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná 
škola Gustava Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1. 
7. 2011), Střední zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 
17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k 1. 7. 2011), 
Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 a Střední škola 
cestovního ruchu Choceň (k 1. 8. 2011), sloučena byla Základní 
škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jirás-
kova 825 (k 1. 7. 2011). 

Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních 
odborných škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomic-
kých oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 
skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklaru-
jeme, že žák studium dokončí tam, kde jej zahájil.

Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k 
tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli 
vzniku nových oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomic-
ky silné a oborově vyhraněné střední školy s optimálním technickým 
vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové. 

Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po 

jejichž absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu 
jsme zavedli systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce 
– tedy oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství 
(Řezník – Uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší 
důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.

Rozšiřujeme nabídku o nové obory 
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik 

nových oborů vzdělání – Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením 
Mechanik plastikářských strojů), Montér vodovodů a kanalizací a 
obsluha vodárenských zařízení, Požární ochrana, Průmyslová eko-

logie a Chemik. Již druhým rokem budou otevírány obory Vodař a 
Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory roste. Pardubický kraj 
vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých mohou 
děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. 
Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpo-
vídajícím způsobem poradit.

Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a za-

jistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval 
zkušenosti s jednotnými přijímacími zkouškami na střední školy s 
maturitními obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat 
úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky tomu, 
že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy hodnotným 
materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných ne-
gativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla 
pro druhé a další kola přijímacích zkoušek.

Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl 

schválen ve výši 311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve 
výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – 
s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.

V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné 
finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se 
o nevyužívané nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn 
ve školství). 

Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým 

krajem ve školách v tomto roce patří výstavba    sportovního areálu 
Dašická v Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu 
Poděbradská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a 
služeb, Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gym-
náziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova  
mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem Vysoké 
Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova, 
Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská 
Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a 
Praktické škole Žamberk. 

Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění 
podmínek sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.

Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství,  kulturu a památkovou péči

Více na www.pardubickykraj.cz a www.janapernicova.cz
Skutečné  kvality  člověka  dokonale  prověří  obvykle  až  vypjaté 

životní situace. Mladí lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že 
jejich generace není zkažená,  jak ji pod tíhou osobních zkušeností 
vidí někteří z nás. V době živelních pohrom, při záchraně životů u 
těžkých dopravních nehod či za jiných, neméně dramatických okol-
ností mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy i nezbytných 
znalostí a dovedností. Ukrývají v sobě obrovský potenciál, který je 
však  zapotřebí dále  rozvíjet a dělat  vše pro  to, aby  jej mladí  lidé 
mohli uplatnit. A nemluvím nyní jen o vypjatých životních situacích, 
ale především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá 
naše společnost, v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho 
zdravým kořenům.

Obec Orličky nabízí pronájem bytu
Adresa bytu: Orličky 176

Velikost bytu: 3+1
Kategorie: I.             Nadzemní podlaží:  3
Podlahová plocha bytu celkem: 84,4 m2

Základní nájemné (bez el., topení, vody): 2867,-Kč
Kontakt: 603 314 074
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EXPEDICE MUKAČEVO 2011
Dne 3. 7. 2011 se návratem do České republiky šťastně zakončila 

Expedice Mukačevo 2011. Jednalo se o dlouhodobě připravovaný 
projekt časopisu určeného pro dětské domovy - Zámeček s neziskovou 
organizací Duha ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy a dalších sponzorů.

Expedice se zúčastnili i dva vychovatelé dětského domova se školou 
v Králíkách, p. Bc. Aleš Dvořák a p. Ivoš Krejsa, se svěřenci tohoto 
ústavu, Patrikem Holečkem a René Těthalem.

Celý nápad vznikl o loňských prázdninách, kdy se šéfredaktor ča-
sopisu Zámeček Gracián Svačina zúčastnil jako dobrovolník letního 
tábora v dětském domově – sirotčinci – internátu v Mukačevu. Muka-
čevo je přibližně 90ti tisícové město, které se nachází v Zakarpatské 
oblasti (kdysi součást ČSR) Ukrajiny. Když po svém návratu domů 
Gracián v časopise Zámeček popsal, jaké panují v místním dětském 
domově podmínky, nečekal, jaký ohlas jeho článek přinese. Děti z růz-
ných dětských domovů z celého kouta naší republiky Graciánovi psaly 

a nabízely svou pomoc, vyjadřovaly své sympatie s mukačevským 
dětským domovem a dotazovaly se, jak by mohly pomoci. Tehdy se 
Graciánovi a několika jeho spolupracovníkům zrodil v hlavě nápad 
uspořádat o letošních letních prázdninách společný dětský tábor 
českých a ukrajinských dětí v Mukačevu.

Po dlouhých přípravách se nakonec do dětského domova v Mu-
kačevu dne 22. 6. 2011 vydalo 26 dětí ze 13ti dětských domovů 
a 11 dospělých dobrovolníků. Díky článkům Graciána si všichni 
mohli udělat před odjezdem představu, co je čeká, ale realita většinu 
účastníků nemile překvapila. První šok celá výprava zažila ihned po 
příjezdu při večeři, kdy jim byla vydána studená pohanková kaše s ma-
linkým kouskem masa a nasládlá buchta. Po večeři, kdy se účastníci 
ubytovali na ložnicích po patnácti lidech, kdy dveře neměly ani kliku 
a šly pouze přibouchnout, již nikdo nebyl na pochybách, že si zde 
sáhne až na dno svých sil. Dalším šokem bylo, když se naše děti šly 
podívat na toalety a poprvé ve svém životě viděly turecké záchody 
tzv. šlapky a od dobrovolníků se dozvěděly, že použitý papír se ne-
smí házet do záchodů, nýbrž se musí vyhodit do odpadkového koše. 
Co se týká sprchování, vlažnou vodou se šlo osprchovat zhruba ve 
večerních hodinách asi do půlnoci, kdy se na celou noc veškerá voda 
v Mukačevu centrálně vypíná, aby nedocházelo k velkým ztrátám 
(prý děravé potrubí).

Od druhého dne již celá výprava dětí i dobrovolníků začala pořádat 
a organizovat rozličné hry ať se jednalo o sportovní, vědomostní, hry 
na šikovnost, nebo tematické hry. Dětský tábor se měl odvíjet v duchu 
cestování po Evropské unii, tedy každý den se věnovat tematicky 
jednomu ze státu. Realita pak byla trochu jiná, po třech dnech již 
organizátoři od tohoto tématu upustili a plán na další den vymýšleli 
spontánně, což bylo jen ku prospěchu celé věci. Velice zdařilá byla 
například hra o totem, kdy české děti v místním parku ukryly totem 
a ukrajinské děti měly za úkol tento totem najít bez ztráty života 
(chycení od soupeře). Také hra, kdy ukrajinské a české děti v tomtéž 
parku měly za úkol přinést odpadky na určené místo a dostaly za to 
od dospělých zápis na kartičku, se velice povedla a lze konstatovat, 

že děti uklidily celý park.
Každý večer, po sečtení bodů/peněz, si pak mohly děti zakoupit 

v tzv. magazínu drobnosti, které si dobrovolníci přivezli z Čech od 
jednotlivých sponzorů. Zajímavé bylo, jak se ukrajinské děti dokázaly 
v jakoukoliv denní dobu zabavit. Starší děti neustále hrály kopanou, 
mladší si hrály na dětském hřišti. Kopaná nakonec vyvrcholila 
v nepříliš povedeném utkání českých a ukrajinských chlapců proti 
mukačevskému týmu na místním fotbalovém hřišti. Záměrně píši 
nepříliš povedenému, jelikož celé utkání se hrálo jen jeden poločas, 
poté bylo ukončeno ze strany ukrajinských pořadatelů bez důvodu 
ukončeno. 

Nelze také nezmínit večeři, kterou pro všechny děti zajistili v místní 
kuchyni čeští dobrovolníci. Jednalo se o Boloňské špagety a jejich 
zařazení do programu udělalo velkou radost nejen ukrajinským dětem, 
ale zejména českým, které se po dlouhé době zase pořádně najedly. 
Veškerá činnost ukrajinských dětí probíhala bez jakékoliv pomoci či 
asistence dospělých vychovatelů, což se není co divit, když na zhru-
ba 75 dětí byly dvě vychovatelky. Z tohoto důvodu ukrajinské děti 
okamžitě začaly brát české děti mezi sebe a již první den mezi nimi 
vznikla první velká přátelství, která vydržela až do konce tábora.

V plánu expedice bylo také trochu seznámit naše děti s Podkarpat-
skou Rusí a její historií, což se díky složitým ukrajinským zákonům 
tak úplně nepovedlo. Vizí pana ředitele mukačevského dětského 
domova bylo, aby na výlety jela vždy polovina českých a polovina 
ukrajinských dětí, což nakonec nebylo možné, jelikož ukrajinské 
děti bez příslušných razítek a od toho se odvíjejících peněz, nemohly 
opustit své město. Tak česká výprava uskutečnila pouze dva z plá-
novaných pěti výletů. 

První výlet byl realizován do hor národního parku Siněvir, kde se 
nachází Siněvirské jezero, které je největším jezerem na Podkarpatské 
Rusi a také největším horským jezerem na Ukrajině. Má rozlohu 4,2 
ha a leží v nadmořské výšce 989 m. Průměrná hloubka je 8 až 10 m 
a maximální až 22 m. Uprostřed jezera leží malý ostrov. Ke vzniku 
jezera se váže zajímavá pověst: Mladý a chudý pastevec Vir se za-
miloval do krásné dívky jménem Siň. Její bohatí rodiče však lásce 
nepřáli a nechali pastevce zabít. Siň potom na jeho hrobě tak dlouho 
plakala, až naplakala celé jezero vody. Po zhlédnutí jezera se celá 
výprava přesunula do nedaleké vesničky Koločava, kam každoročně 
míří z Česka tisíce turistů. V Koločavě se narodil a působil Nikola 

Šuhaj. Zbojník, ze kterého román Ivana Olbrachta udělal legendu. 
Zde si česká výprava nejdříve prohlédla hrob Nikoly a jeho bratra a 
poté za poutavého a zajímavého vyprávění průvodce i muzeum Ivana 
Olbrachta, které se nachází v místní škole. Vtipné všem přišlo, když 
se pan ředitel mukačevského dětského domova rozčiloval u cedule, 
která oznamovala v českém jazyce, že se jedná o loupežníka Nikolu 
Šuhaje a v ukrajinštině o národního hrdinu, který první usiloval 
o nezávislost Podkarpatské Rusi. 

Druhý výlet už nebyl bohužel tak zdařilý jako první, což bylo způso-
beno neustálým čekáním někde na něco. Tento výlet byl naplánován do 
hlavního města Podkarpatské Rusi Užhorodu, které se nachází přímo na 

(pokračování na následující straně)

Hrob Nikolky Šuhaje v Koločavě.

Ložnice nejmenších dětí.
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hranicích se Slovenskou republikou. Ačkoliv bylo předem domluveno, 
že naši výpravu po městě provede náš krajánek ze spolku T. G. Masary-
ka, nakonec k tomu bohužel nedošlo a průvodce dělal opět pan ředitel 
mukačevského dětského domova. Nejdříve zavedl českou výpravu 
do skanzenu rusínské kultury (muzea lidového života a architektury). 
K vidění zde bylo mnoho dřevěných budov dovezených sem z celého 
Zakarpatí, např. bojkovské horské chalupy, maďarské vinařské usedlosti 
nebo huculské horské statky připomínající malé pevnosti. Zajímavý 
byl dřevěný kostel sv. Michala, který sem byl převezen z Mukačeva. 
Skanzen je tvarován přibližně do tvaru Zakarpatské oblasti. Poté si česká 
výprava prohlédla místní hrad, kde se nachází několik výstav – stálých 
expozicí, např. mučírna, historie regionu nebo přírodní bohatství regi-
onu. Po zhlédnutí hradu se celá výprava přesunula do jedné z kaváren, 
kde pan ředitel zajistil oběd a tím asi nevědomky připravil všechny 
o celé odpoledne, které mohlo sloužit ke zhlédnutí města. 

Nepočítáme-li výše popsané výlety, pak české děti měly skoro 
každý den, vždy s nějakým dobrovolníkem, možnost projít se městem, 
nakoupit si potraviny, nebo si odpočinout od náročného programu. 
Většina z dětí tuto možnost hojně využívala a to zejména za účelem 
nákupu potravin. Málokomu totiž stačila denní stravní norma, která 
je na Ukrajině pouze 30,- Kč (v přepočtu).

Jak se blížil čas odjezdu, bylo na většině českých dětí vidět, že 
se staly odolnější, dokázaly si již sami poradit v různých pro ně 
nezvyklých situacích a také dokázaly prolomit jazykovou bariéru. A 
nastal čas loučení, kdy dobrovolníci měli co dělat, aby dostali všechny 
české děti do autobusu.

Celá expedice Mukačevo by nebyla tak úspěšná bez sponzorů, od 
kterých jsme dostali různé propagační dárečky, které nám později 
posloužily jako ceny pro děti z tábora. 

Závěrem mi dovolte malé shrnutí celé expedice. Ačkoliv jsem na 

Podkarpatské Rusi nebyl poprvé, jezdím tam pravidelně jak na vodu, 
tak i na pěší turistiku, sám jsem byl doslova šokován tím, v jakém 
prostředí a za jakých podmínek na Ukrajině fungují dětské domovy. 
Pracuji jako vychovatel v dětském domově se školou v Králíkách, takže 
určité srovnání si mohu dovolit. Jak již bylo výše napsáno, bylo pro 
mne šokující zjištění, že v Mukačevu se o všechny děti staraly pouze 
dvě vychovatelky, které o svých svěřencích kolikrát ani nevěděly, kde 
jsou, nebo co právě dělají. S tímto souvisí i to, že v našich domovech 
se my vychovatelé pokoušíme co nejvíce komunikovat se svými svě-
řenci, což na Ukrajině bylo přesně naopak. Překvapením pro mne také 
bylo, jak se české a ukrajinské děti dokázaly brzo seznámit, spřátelit 
se a i překonat jazykovou bariéru. Během pobytu mezi mnou a jednou 
malou - šestiletou holčičkou Silvou vzniklo silné až rodičovské pouto. 
Naštěstí jsem přes facebook v kontaktu s jednou – obětavější paní vy-
chovatelkou, která mi denně podává o „mé“ Silvě zprávy a předáváme 
si své vzkazy. Také bych rád upozornil na dvě překrásná ukrajinská 
slovíčka, která jsme na letním táboře slyšeli hodně často. První bylo 
„linejka“ což znamenalo nástup dětí a to druhé jsme slyšeli hodně často 
„buď láska“ to znamenalo prosím. Jak už jsem výše uvedl, v Mukačevu 
se mnou byli dva svěřenci z našeho dětského domova se školou, kteří se 
mi sami nabídli, že po prázdninách společně seznámíme naše chlapce 
s tím, co jsme na expedici zažili, aby si naši chlapci začali více vážit 

EXPEDICE MUKAČEVO 2011

Chtěl bych jet
příští rok znova

21. června jsem se probudil a pršelo. Špatně jsem se vyspal a neměl 
jsem moc dobrou náladu.

Když jsme přišli do třídy, vypadalo to, že se nebudeme učit, protože 
paní učitelka neměla pomůcky. Tak jsme se jí zeptali a ona nám řekla, 
že má pro nás překvapení, že se pojedeme podívat do automobilky 
v Kvasinách, jak se vyrábějí auta. 

Sedli jsme do auta a jeli. Museli jsme hodně objíždět, protože se 
všude opravovaly silnice, ale nakonec jsme přijeli včas. 

Byla to moc velká budova. Dali jsme si svačinu a pak nás u vchodu 
čekal pán, který nás provázel. Byl to moc šikovný pán, říkal nám, jak 
dlouho se tady už auta vyrábí, jaké druhy aut se zde vyráběly a jaká 
se vyrábějí teď, hodně o tom věděl a odpovídal nám na všechny naše 
otázky. Pak nám rozdal brýle a zavedl nás do výroby. Viděli jsme, jak 
se z jednotlivých dílů skládá auto dohromady.

Exkurze byla zajímavá. Nejvíce se mi líbilo, jak pracovali  roboti. 
Teď už vím, jak se vyrábějí auta. Jel bych příští rok znova.

Ibrahim Peer, žák 8.A, DDŠ Králíky 

Billboard sponzorů, bez kterých by nebyly žádné ceny do soutěží.

Všem nejvíce chutnalo, když Češi uvařili Boloňské špagety.

prostředí a podmínek, za kterých u nás žijí. Nutno také dodat, že do 
mukačevského dětského domova již nějakou dobu investuje nemalé 
peníze skupina českých dobrovolníků, např. již zmíněná ADRA. Bylo 
by velice zajímavé zjistit, jak to vypadá v „opravdovém“ podobném 
zařízení na Podkarpatské Rusi, o což se v budoucnu hodlám i díky 
kontaktům v Užhorodu se spolkem T.G.M. pokusit. Expedici Muka-
čevo beru jako důležitou životní i profesní zkušenost a myslím si, že 
na čas strávený v Mukačevu nikdy nezapomenu.

Bc. Aleš Dvořák účastník expedice a vychovatel DDŠ Králíky
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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,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, 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

Informace pro
podnikatele

Městský úřad Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad informuje 
podnikatele vykonávající činnost spočívající v nabízení, poskyto-
vání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (dále jen in-
stituce), že dne 1. 7. 2011 nabyl na účinnosti zákon č. 180/2011 Sb., 
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi (dále 
jen zákon). V § 19 odst. 1 zákon nově upravuje povinnost instituce 
nejpozději ke dni, od něhož je oprávněna vykonávat svou činnost 
(datum vzniku živnostenského oprávnění) sdělit arbitrovi:

• svoji obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, 
• sídlo nebo místo podnikání 
• určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem (jméno, příjmení, 

adresa, funkce, telefon, fax popř. elektronickou adresu)
• ve stejném rozsahu údaje o zástupci kontaktní osoby

Stávající podnikatelé (instituce) provozující výše uvedené čin-
nosti na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání 
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (do 
31. 12. 2011 také na základě volné živnosti Výroba, obchod a 
služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) jsou 
dle přechodných ustanovení čl. II bod 1 zákona povinni splnit výše 
uvedenou informační povinnost do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
zákona (tedy do 1. 10. 2011). 

Formuláře, které naleznete na webových stránkách http://www.
finarbitr.cz/cs/informacni-povinnost-instituce.html se zasílají na: 
Finanční arbitr ČR, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, nebo pomocí 
systému datových schránek (ID datové schránky: qr9ab9x).

Za Městský úřad Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad 
Martin Mlynář

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

Organizace kurzů: - začátek říjen 2011
 - 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
 - ukončení květen 2012
 - maximálně 6 účastníků v kurzu

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Dušan Krabec,
(do 30. 9. 2011) Jana Švermy 700, Králíky

 Tel. 604 551 454,
 mail: d.krabec@orlicko.cz
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Anglické zpívánky a hrátky v MC EMMA
Myslíte si, že se mají děti setkávat s cizím jazykem již v raném 

věku? My si po dvouleté zkušenosti kurzů angličtiny v Mateřském 
centru Emma (dále jen MC) můžeme jednoznačně odpovědět, že 
ano. Na počátku jsme prožívaly určité rozpaky, zda se tuto práci 
s malými dětmi podaří rozběhnout tak, jak se to daří na půdě mno-
hých mateřských center v naší republice. Jakékoliv pochybnosti a 
nejistota se ale během krátké doby zcela rozplynuly, když se naši 
první „studentíčci“ po několika lekcích se zvláštně znějící řečí 
nevídaným způsobem skamarádili. Ještě než jsme angličtinu zahá-
jily v našem MC, navštívily jsme anglické zpívánky paní Heleny 
Chaloupkové v Pardubicích a na vlastní oči mohly vidět, jak si děti 
od těch nejmenších až po ty předškolní netradiční „výuku“ užívají. 
Velmi nás to do podobné práce v Králíkách povzbudilo.

Náš první zápis se konal na konci září 2009 a zapsalo se v něm 
18 dětí, které jsme rozdělily na dvě skupiny podle věku. V první 
skupině se scházela batolata v doprovodu svých maminek a jedním 
tatínkem, nejmladšímu členovi bylo teprve 8 měsíců a dalším dětem 
mezi 1 a 2 roky. Tuto skupinu si vzala na starosti lektorka Laďka 
Applová. Ve druhé skupině si krásný čas užívaly děti školkového 
věku 3-5 let pod vedením Heleny Strnadové, tentokrát bez maminek 
a tatínků. Během tohoto školního roku jsme s příchodem nového 
kalendářního roku pro rostoucí zájem otevřely ještě jeden kurz pro 
děti od 1 do 2 let. Další zápis se konal na konci září 2010. V tomto 
období vzrostl nejen počet dětí z 18 na 26 , ale rozšířil se i tým 
lektorek o Pavlu Osičkovou,a tak jsme mohly otevřít kurzy pro děti 
ve třech věkových kategoriích, 1-2 roky, 3-4 roky a 5-6 let.  

A jak společný čas s angličtinou trávíme? S těmi nejmenšími 
hodně zpíváme, hrajeme si s říkadly, muzicírujeme s hudebními 
nástroji, vytváříme různé pohybové aktivity. S rostoucím věkem 
dětí vedle písniček, říkadel a pohybových aktivit zařazujeme i vý-
tvarnou činnost a aktivní komunikaci v cizím jazyce. Pracujeme 
s dětskou spontánností a se smyslem pro hru, jejich úžasnou před-
stavivostí a tvořivostí. Nedílnou součástí našich lekcí je uvolněná 
atmosféra plná pohody a týmové spolupráce. Odnášíme si nejenom 
nové vjemy a dovednosti, ale i nová přátelství a zážitky, které 
nás maminky a naše děti ovlivní na celý život. Schopnost dětí 

seznamovat se s angličtinou skrze různé činnosti, jejich šikovnost 
a nadšení během programu nás doslova uchvátila. Setkáváme se 
s tím, že maminky přicházejí se zkušeností, kdy jejich dítko náhle 
během dne spontánně vysloví některé z nových slůvek, např. padá 
na postel se slovy „fall down“(padat), vyhazuje balón do vzduchu 
volajíc „blast off“(=odstartovat raketu), v ZOO „mami, podívej 
monkey“, nebo začne prozpěvovat oblíbenou písničku ze svého 
repertoáru v angličtině. Tato práce nás proto velmi těší a máme 
z ní velkou radost. 

S příchodem nového školního roku v září 2011 se chystáme 
otevřít opět nové kurzy. Zveme vás tímto na zápis, který proběhne 
v úterý 20. září v 16h.v MC Emma. Součástí zápisu bude krátká 
ukázka lekce angličtiny. Těšit se na vás budou lektorky Laďka 
Applová, Pavla Osičková a Radka Vodičková. Radka vstoupí do 
týmu místo Heleny Strnadové, která po ukončení mateřské dovolené 
nastoupila zpět do svého zaměstnání. Kurzy jsou určeny pro děti 
ve věku 0-6 let. Uvažujeme o otevření kurzu i pro prvňáčky, které 
ještě angličtinu ve škole nemají. Někteří z budoucích prvňáčků 
prošli našimi kurzy a my bychom je rádi na cestě seznamování 
s angličtinou provázely i nadále. Uvidíme, zda se tento krok podaří 
uskutečnit.

Děkujeme za pozornost, přejeme vám krásné babí léto a s někte-
rými z vás se těšíme v září na shledanou!

Více informací o našich kurzech můžete získat na telefonním 
čísle 603 861 778.

Za tým MC Emma Laďka Applová

Den dětské radosti
Slavnostní sešlost indiánů a indiánek se konala 25. června tohoto 

roku na kousku území Prostřední Lipky pod názvem DEN DĚTSKÉ 
RADOSTI pod záštitou Mateřského centra EMMA a osadního 
výboru Prostřední Lipka.  

Pod vedením rady starších prošli cestu podél potoka plnou zkou-
šek dovednosti, chytrosti a ostrovtipu, aby na konci ulovili slavnou 
medvědobijkou první zvířecí zub!  

I počasí nás všechny zkoušelo, ale nikdo neztratil dobrou náladu 
a ani chuť na dobroty, které tu byli přichystané. 

Děkujeme všem, kteří přispěli peněžním darem, buchtou nebo 
přiložením ruky k práci a těšíme se příštím rokem opět naviděnou! 

WOWHK Dana z Prostřední Lipky
Foto: Miroslav Beran

MC EMMA Králíky
ve spolupráci s

Mgr. Helenou Chaloupkovou, Ph. D.
pořádají seminář

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ,
který je určen všem, kteří již vedou nebo by rádi začali 
vést kurzy anglického jazyka pro nejmenší děti, tj. ve věku 
0,5 roku až 6 let. Zúčastnit se mohou i učitelé angličtiny 
z 1. stupně základní školy, které může seminář inspirovat 
a nabídnout jim zajímavé nápady. 

Kdy: 4. 10. 2011, 16:00 – 18:00
(potvrzení účasti do 28. 9. 2011 na mcemma@seznam.cz)

Kde: MC EMMA Králíky,
Základní škola Moravská 647, Králíky

Podrobnosti o programu na www.mcemma.estranky.cz 
nebo 603 861 778.

Poplatek za účast na semináři ve výši 50,-Kč
bude vybírán na místě.
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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.

AKTOVKOVÝ DEN V MŠ MORAVSKÁ
Pondělí 27. 6. 2011 neslo v MŠ Moravská pojmenování „Ak-

tovkový den“. Tento den byl nejdůležitější pro předškoláky, kteří 
již v září zasedli do školních lavic.

V 16 hodin za zvuku slavnostní hudby vstoupily do obřadní 
síně na radnici děti s „akademickými čepci“ na hlavách, což 
vykouzlilo mnoho úsměvů a lehké dojetí u přítomných rodičů 
a prarodičů.

Děti byly pasovány na školáčky a rozloučily se tak se svojí 
mateřskou školou. Program tvořilo pásmo sborově interpretova-
ných písniček a básniček recitovaných ve dvojicích, tvořených 
chlapcem a dívkou. Každá dvojice byla představena jmény a 
měla možnost vychutnat si svou „chvilku slávy“ a poslechnout 
si potlesk za svůj statečný výkon.

Chceme touto cestou poděkovat všem paním učitelkám, které 
s předškoláky „Aktovkový den“ připravovaly. Díky této milé 
události bude významný okamžik v životě našich dětí a nás 
rodičů, tedy jejich přechod z mateřské do základní školy, spojen 
i s  krásnou vzpomínkou.

Každý, kdo kdy pracoval s dětmi, ví, kolik energie, času, 
úsilí a trpělivosti se za každým dnem skrývá. A proto děkujeme 
i za dny všední, kdy na děti čekala pestrá náplň, na kterou se 
do své školky těšily.

Paním učitelkám v MŠ Moravská a čerstvým školákům pře-
jeme krásný, veselý a úspěšný školní rok 2011-2012!

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

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

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

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

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

gw-int.net)
Monika ČERMÁKOVÁ

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

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.

Občanská poradna v Králíkách pokračuje 
V lednu 2011 otevřela Oblastní charita v Ústí nad Orlicí v našem 

městě pobočku občanské poradny. V prvním pololetí r. 2011 se jed-
nalo o jakýsi zkušební režim provozu poradny. Informace o provozu 
poradny byla předána sousedním obcím k dalšímu šíření.

V občanské poradně je poskytována služba - sociální pora-
denství - která je sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. Služba má klientům napomáhat mimo 
jiné i při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. 

Po vyhodnocení zájmu o službu se město dohodlo s vedením 
Oblastní charity v Ústí nad Orlicí na pokračování provozu občanské 
poradny v Králíkách. Na podporu provozu poradny Rada města 
poskytla z Dotačního a příspěvkového programu města, oblast 
sociálních služeb, příspěvek ve výši 10000,- Kč.

Provoz občanské poradny tak dále pokračuje, a to každé sudé 
úterý od 9 do 12 hod. v prostorách Gymnázia a ZŠ Králíky, Morav-
ská 647, v patře nad školní jídelnou, kontaktní tel. 465 520 520, 
e-mail: poradna@orlicko.cz., www.uo.caritas.cz

Strnad Bohumír,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ KrálíkyKurz obsluhy PC

projekt „Senioři komunikují“
V měsíci prosinci 2010 se město Králíky ucházelo o uskuteč-

nění kurzu obsluhy PC v rámci projektu „Senioři komunikují“ 
financovaného Nadačním fondem manželů Livie a Václava 
Klausových. V roce 2011 se mělo jednat o 5. ročník kurzů 
obsluhy PC pro seniory.  V dubnu 2011 město obdrželo infor-
maci od zprostředkující firmy, že nebylo vybráno k uskuteční 
akce. Příjemně překvapilo, když se dne 21. 7. 2011 ozvala 
zástupkyně zprostředkující firmy - LYRIX centrum, s.r.o. 
Studénka s informací, že kurz lze od 1. 8. 2011 v Králíkách 
uskutečnit. Ve spolupráci s Klubem seniorů a jeho jednatelkou 
Mgr. Bednářovou se podařilo shromáždit celkem jedenáct zá-
jemců o účast v kurzu. Kurz proběhl celkem ve čtyřech dnech 
s časovou dotací 13 hodin, pro účastníky byl kurz bezplatný. 
Zázemí pro uskutečnění akce poskytlo Gymnázium a základní 
škola Králíky.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 6.
RM schvaluje odstranění a okleštění 

stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemku p.p.č. 488/4 v k.ú. 
Dolní Boříkovice zástupcem provozovatele 
DS firmou Jiří Červinka – ABS, Dolní Lib-
chavy s tím, že dřevní hmota bude zlikvido-
vána zástupcem provozovatele DS.

RM schvaluje pozemek p.p.č. 47/1 v k.ú. 
Dolní Lipka zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v právu vstupu na pozemek za 
účelem oprav a údržby nemovitosti na st.p.č. 
39 v k.ú. Dolní Lipka pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

RM doporučuje schválit kupní cenu za 
prodej pozemků k výstavbě RD v lokalitě 
„Na Skřivánku“ ve výši 450 Kč/m2 (bez dal-
ších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 
po uvedení stavby RD do užívání nejpozději 
3 roky od uzavření kupní smlouvy a přihlá-
šení stavebníka RD k trvalému pobytu s tím, 
že součástí této kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemcích (napojovací 
body pro uložení měřících zařízení) a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 1176/2 a části 82/1 v k.ú. 
Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemků.

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozem-
ky ve zjednodušené evidenci p.č. 578/2 a 
580 GP v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky, panem Smetanou, Verměřovice a 
společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka, 
a to na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 26. 
8. 2011. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky 
za účelem výstavby obchodního zařízení 
nepotravinářského charakteru – prodejny 
textilu KIK za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

RM bere na vědomí sdělení společnosti 
Služeb města Králíky, s r. o., ve věci stížnosti 
nájemníků domu čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách a ukládá jednateli provedení 
nápravy u všech smluvních vztahů. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na pozemku 
p.p.č. 680/9 v k.ú. Prostřední Lipka pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM souhlasí s provedením rekonstrukce 
bytového jádra v bytě č. 3 v čp. 658/1 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách, a to dle přiložené 
žádosti na náklady manželů Marešových, a 
to v souladu s usnesením RM/2003/19/289 

ze dne 20. 5. 2003. Zároveň RM ukládá 
bytovému správci společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o., uhradit výměnu stoupaček ve 
výši 5.180 Kč z rozpočtu správy bytů. 

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 3504, 3508 a 3510 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „3 rodinné 
domy – RD SOLO 105/38 na p.p.č. 3506 a 
2x RD NOVA 101/38 na p.p.č. 3505 a 3507 
vše v k.ú. Králíky“ společnosti SNĚŽNÍK, 
a.s., Dolní Morava, Králíky. 

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 225/2, 226/9 a 1902/20 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba dřevníku – celodřevěná konstrukce 
- trámy 120x120 mm, ukotvení na pískovém 
podloží, krov 100x120 mm, střecha a bok 
dřevníku budou pobity prkny tl. 20 mm a 
na střeše bude krytina z hliníkového plechu, 
a to na p.p.č. 1900/3 v k.ú. Králíky“ pana 
Sirného, Králíky. 

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 71/3 a 2067 v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 odst. 3 psím. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „dřevěněný 
přístřešek na dřevo na p.p.č. 68/3 v k.ú. Krá-
líky“ manželů Martincových, Králíky.

RM bere na vědomí skácení 1 ks jasanu 
na p.p.č. 244 v k.ú. Dolní Boříkovice a 
současně souhlasí s ponecháním dřevní 
hmoty panu Janečkovi, Dolní Boříkovice, 
jako náhrady za provedení skácení stromu 
a úklid klestu.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 01.00 hodinu, a to v souvislosti 
s pořádáním „Festivalu neprofesionálních 
hudebních skupin“ dne 2. července 2011 
na travnaté ploše veřejného prostranství 
u Střelnice v Králíkách, a to za splnění 
následujících podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní 
akce; 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 požár-
ní ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob, zabezpečit veškeré nále-
žitosti plynoucí z citované právní úpravy 
tak, aby předešel vzniku požárních rizik; 
pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 01.30 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Artex 2011“ dne 
16. července 2011 na veřejném prostranství 
Velkého náměstí v Králíkách, a to za splnění 
následujících podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní 
akce; 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 požár-
ní ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje 
větší počet osob, zabezpečit veškeré nále-
žitosti plynoucí z citované právní úpravy 
tak, aby předešel vzniku požárních rizik; 
pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
10027 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Krajského úřadu Pardubického kraje a 
resortních ministerstev a interní rozpočtové 
opatření číslo 110401, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 515.343 Kč.

RM schvaluje smlouvu mezi městem 
Králíky a firmou SGS Czech Republic, s. r. 
o., K  Hájům 1233/2, Praha 5, o provedení 
prověrky dokumentace systému řízení kva-
lity a auditu pro recertifikaci shody systému 
kvality s  normou ISO 9001:2008 a pověřuje 
starostku podpisem.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo uzavřené s firmou ENVIPARTNER, 
s.r.o., Brno a pověřuje starostku podpisem 
dodatku. 

RM schvaluje dohodu o ukončení smlou-
vy č. Z-S14-12-8120018808 o uzavření 
budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení 
cenových nabídek pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na dodávku 
– „Technologie pro sběr a svoz tříděného 
odpadu a bioodpadu“ ve složení: Jan Mly-
nář, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 
Robert Jílek a Lukáš Hájek. Jako náhradníky 
jmenuje: Janu Ponocnou, Mgr. Vlastimila 
Kubíčka, Pavla Šveráka, Jana Čumu a Ing. 
Josefa Orlitu.

7. 7.
RM schvaluje program jednání ZM dne 

18. 7. 2011.

13. 7.
RM schvaluje výpůjčku 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. 

RM bere na vědomí žádost o prodej části 
pozemku p.p.č. 1051/1 v k.ú. Horní Lipka od 
pana Kváče a paní Volkové, prodej pozemku 
však nelze z důvodu obnovy operátu v rámci 
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní 
Lipka projednat. Zároveň RM ukládá MO po 
provedené KPÚ Horní Lipka vyzvat žadatele 
o podání nové žádosti o prodej pozemku.

RM odkládá žádost o příspěvek na rekon-
strukci bytu manželů Marešových do doby 
prověření možností města v poskytování 
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příspěvku, který by mohl být poskytován při 
rekonstrukcích bytů financovaných nájemní-
ky. Současně RM ukládá zodpovědným od-
borům a správci bytového fondu zpracovat 
ve spolupráci s vedením města podmínky 
pro poskytování příspěvku. 

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 126/1, 1822/22 a 1841/1 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„novostavba RD o 1 bytové jednotce včetně 
napojení veřejné sítě elektro, vodovodu, 
splaškové kanalizace, dešťové kanalizace se 
vsakováním na pozemcích: p.p.č. 1841/11 – 
t.t. porost, p.p.č. 1822/22 – t.t. porost a p.p.č. 
1841/1 – t.t. porost v katastrálním území 
Králíky. Jedná se o RD s 1 nadzemním 
podlažím a obytným podkrovím, bez pod-
sklepení, s přistavěným garážovým stáním“ 
manželů Chodcových, Králíky. 

RM bere na vědomí odvolání vůči naříze-
ní o vyklizení pozemku pana Kempfa, Krá-
líky a potvrzuje usnesení RM/2011/24/308 
ze dne 25. 5. 2011, tj. odstranění nově vysa-
zených dřevin, věšáků na prádlo a ohniště, 
a to nejpozději do 31. 7. 2011. Zároveň RM 
ukládá MO sdělit paní Kempfové nový 
termín na vyklizení pozemků p.p.č. 1046/1 
a 1046/6 v k.ú. Králíky. 

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 1822/54 v k.ú. Králíky za účelem 
výstavby řadových garáží za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a to 
do podílového spoluvlastnictví:

ideální 1/5 manželům S. a R. Marečko-
vým, Králíky 

ideální 1/5 manželům J. a M. Felcmano-
vým, Králíky 

ideální 1/5 manželům B. a A. Beranovým, 
Králíky 

ideální 1/5 manželům J. a B. Tomanovým, 
Králíky 

ideální 1/5 manželům Z. a M. Vackovým, 
Králíky 

a ukládá MO předložit na jednání ZM 
prodej pozemku.

RM souhlasí s umístěním lešení na části 
pozemků p.p.č. 1082/2 a 1082/14 v k.ú. 
Králíky za účelem provedení stavebního 
záměru - „revitalizace střechy na bytovém 
domě čp. 841, čp. 842 a čp. 843 na st.p.č. 
1362/1, 1362/2 a 1362/3 v k.ú. Králíky“ Spo-
lečenství vlastníků jednotek domu Nádražní 
čp. 841, čp. 842, čp. 843 v Králíkách, a to za 
podmínky, že bude zabezpečena bezpečnost 
chodců a vozidel na přilehlém chodníku a 
komunikaci. 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy 
pro havarijní pojištění cisternové automo-
bilové stříkačky CAS 20 - T 815 a pověřuje 
starostku podpisem.

RM doporučuje schválit bezúplatný pře-
vod části pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. 122/1 GP v k.ú. Dolní Hedeč od ČR – 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky a 
to dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění. Zároveň RM ukládá 

MO předložit bod na jednání ZM.
RM schvaluje dodatek č. 9 k pojistné 

smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem 
Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, 
týkající se změny výše pojištění majetku 
města a pověřuje starostku podpisem.

RM souhlasí se skácením 1 ks lípy na 
p.p.č. 1278/3 v k.ú. Horní Lipka a součas-
ně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem Kováčem, bytem Horní Lipka, 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 1 ks lípy na 
p.p.č. 1061/1 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 Lipka, 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM ruší usnesení č. RM/2011/28/400 a 
ukládá jednotlivým odborům a příspěvko-
vým organizacím do doby přijetí pravidel o 
zadávání a zveřejňování veřejných zakázek 
zveřejňovat na webu města zakázky v reži-
mu zákona o veřejných zakázkách.

RM/2011/31/442: RM ruší usnesení č. 
RM/2011/28/401 ukládá vedoucímu odboru 
vnitřních věcí vypracovat pravidla o zadá-
vání a zveřejňování veřejných zakázek a 
stanovuje nový termín pro vypracování do 
1. 12. 2011 s ohledem na probíhající proces 
novelizace zákona o veřejných zakázkách, 
do připravovaných pravidel zapracovat 
změny zákona o veřejných zakázkách. 

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů a by-
tového jádra v bytě č. 19 v čp. 662/3, ulice 
V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje znění místních a pomíst-
ních názvů v k.ú. Červený Potok, které 
budou součástí operátu digitální katastrální 
mapy.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a 
reklamě č. 14/2011/913 na akci „Cihelna 
2011“ se společností Lesy České republiky, 
s.p. a pověřuje starostku jejím podpisem.

20. 7.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo č. 23/10/20. a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM schvaluje pro zajištění akce Sudety 
MTB Challenge 2011 tyto uzávěry komu-
nikací: 

Velké náměstí dne 25. 7. 2011 od 08:00 
hod. do 26. 7. 2011 do 12:00 hod., komuni-
kace z náměstí určené pro hromadný start od 
10:00 hod. do 10:15 hod. (podle jednotlivých 
průjezdů křižovatkami) a ukládá příslušným 
odborům projednat tuto záležitost s orgány 
Policie ČR.

RM souhlasí s pořádáním a financováním 

kulturní akce pro seniory za cenu 7.000,- Kč 
+ doprava a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o zhotovení a 
šíření reklamy s firmou RadioNet National, 
s.r.o., Praha a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

RM schvaluje výpověď smlouvy o po-
skytování služeb v oblasti přenosu dat 
č.213/2002 a zároveň schvaluje uzavření 
nové smlouvy o poskytování služeb v ob-
lasti přenosu dat č. 4043/2011 a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

27. 7.
RM bere na vědomí odstoupení od koupě 

pozemku p.p.č. 506 v k.ú. Králíky pana 
Vokála, Vysoké Mýto.

Město Králíky jako účastník územního 
řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 78 
stavebního zákona se stavebním záměrem - 
„Zpevněná panelová plocha na p.p.č. 3666 
v k.ú. Králíky“ pana Podzimka, Králíky a to 
formou uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Město Králíky jako vlastník pozemku 
p.p.č. 3171 v k.ú. Králíky souhlasí s umístě-
ním stavby - „Rozšíření srážkoměrné stanice 
v Králíkách“ Českého hydrometeorologic-
kého ústavu, pobočka Hradec Králové, a to 
bez připomínek. 

RM schvaluje dohodu o vstupu na po-
zemek ve zjednodušené evidenci p.č. 599 
GP v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky, panem Miltákem, Králíky a společ-
ností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka a to na 
dobu určitou od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 
a pověřuje starostku podpisem.

RM bere na vědomí výzvu společnosti 
Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí k jednání 
o pozemcích v areálu společnosti, stavebním 
závodu Králíky. Zároveň však RM ukládá 
starostce města vyzvat společnost Agrostav, 
a.s., k doplnění podkladů pro jednání, jelikož 
z podání ze dne 13. 7. 2011 nelze vyvodit 
návrhy na řešení, a poté stanovit termín 
k jednání.

RM ukládá vedoucí MO připravit pro 
jednání se společností Agrostav, a.s., aktua-
lizaci znaleckého posudku č. 4600-51/2009, 
včetně pozemků p.p.č. 1758/55, 1500/20 a 
1500/2 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje smlouvu č. 11 NN 4 
03241368 mezi ČEZ Distribuce a.s., Dě-
čín a městem Králíky o navýšení hodnoty 
jističe před elektroměrem na objektu čp. 5 
v Králíkách a pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 

RM schvaluje předloženou Smlouvu 
o dílo – „Značení naučné stezky – Vojenská 
historie – Králíky (malý okruh)“ a pověřuje 
starostku podpisem.

RM souhlasí na základě podaných nabí-
dek na dodávku mobilních WC na zajištění 
akce CIHELNA 2011 s uzavřením smlouvy 
s firmou JOHNNY servis s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.

RM souhlasí na základě podaných nabí-
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dek na zajištění ostrahy na akci CIHELNA 
2011 s uzavřením smlouvy s firmou PCO 
VIDOCQ s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje podat k Ministerstvu vnitra 
podnět k přezkumnému řízení ve věci roz-
hodnutí č.j.: PPR-12031-5/ČJ-2011-0099US 
vydaného Policejním prezidiem ČR. 

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 
7 v čp. 658/1, ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje, vzhledem ke klimatickým 
podmínkám v průběhu stavby, prominutí 
penále za nedodržení termínu dokončení 
a předání díla: „Oprava hřbitovní zdi na 
hřbitově v Králíkách“ provedené firmou 
MANEL, spol. s r. o., Šumperk.

3. 8.
RM bere na vědomí, že na nemovitosti čp. 

2 na st.p.č. 199 a pozemcích p.p.č. 1116/1, 
113/4, 1115, 109, 107, 93/2, 1061/4, 533/1, 
533/5, 1109/1, 1101, 1061/5, 39/2, 1061/6, 
32/3, 49/5 a 1138 vše v k.ú. Prostřední Lipka 
bude provedena stavba „Prostřední Lipka, 
Mázor, - rek. nn“, a nemá k ní připomínky.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace parkování, výběru poplatků 
za parkovací místo a užívání veřejného pro-
stranství“, pro kulturní akci „Poutní slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie“ na Hoře Matky 
Boží u Králík, konané dne 14. 8. 2011 a po-
věřuje starostku podpisem příkazní smlouvy 
se SOKOL Dolní Boříkovice.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění organizace výběru poplatků za parko-
vání a úklidové služby“ na akci „CIHELNA 
2011“, konající se ve dnech 19. a 20. 8. 2011, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky a 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 
- Sbor dobrovolných hasičů Králíky a pově-
řuje starostku města jejím podpisem. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a úklidové služby“ na 
akci „CIHELNA 2011“, konající se ve dnech 
19. a 20. 8. 2011, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných ha-
sičů Prostřední Lipka a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a úklidové služby“ na 
akci „CIHELNA 2011“, konající se ve dnech 
19. a 20. 8. 2010, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných ha-
sičů Heřmanice a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek“ 
na akci „CIHELNA 2011“, konající se ve 
dnech 19. a 20. 8. 2010, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Klubem seniorů 
Králíky, o.s. a pověřuje starostku města 
jejím podpisem. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek“ na 
akci „CIHELNA 2011“, konající se ve dnech 
19. a 20. 8. 2010, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky, o.s., 
oddíl ASPV Králíky a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 

RM opravuje usnesení č. RM/2011/33/464 
a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Hlí-
dací a úklidová agentura s.r.o., Pardubice a 
pověřuje starostku podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2011“ se společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2011“ se společností 
V A K S T A V, s.r.o. a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM bere na vědomí záměr projektu pana 
Skaly a souhlasí s jeho realizací.

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a 
MK na Velkém náměstí vč. vedení objízd-
ných tras po komunikacích na území města 
Králíky z důvodu zajištění bezpečnosti při 
pořádání kulturní akce „Den Sil podpory 
AČR CIHELNA 2011 Králíky“ v těchto 
termínech:

- III/31224 - 19. 8. 2011 od 12:00 do 20:00 
a 20. 8. 2011 od 08:00 do 16:00 hod 

- MK V. náměstí - 19. 8. 2011 od 16:00 
do 22:00 hod a 20. 8. 2011 od 08:00 do 
10:15 hod

RM schvaluje Smlouvu č. 653/2011 o po-
skytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2011 na akci: „Opatření pro zvýšení 
bezpečnosti v Králíkách – Úprava stávají-
cích přechodů pro chodce na průtahu sil. 
I/43 v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou 
EKO-POINT, s.r.o., Praha 5, kde předmě-
tem smlouvy jsou odborné konzultace a 
služby pro vypracování projektové žádosti 
a zajištění čerpání prostředků z OPŽP pro-
střednictvím SFŽP ČR na projekt „Pořízení 
komunální čistící techniky – Město Králíky“ 
a pověřuje starostku jejím podpisem.

RM souhlasí se skácením 1 ks modřínu 
na p.p.č. 675/3 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem Halmichem, Králíky, s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM schvaluje upravený návrh rozdělení 
dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 
2011 s tím, že se nemění podíl města Králí-
ky, pouze se mění podíl jednotlivých církví 
včetně výše státní podpory na jednotlivé 
církevní stavby.

RM bere na vědomí žádost občanů a 
ukládá vedoucímu OŠKT pozvat žadatele 
na jednání rady města.

RM bere na vědomí sdělení o připravova-
né kulturní akci a souhlasí s jejím uskuteč-
něním v termínu 12. – 13. 8. 2011, případně 
v náhradním termínu 26. – 27. 8. 2011.

17. 8.
RM schvaluje předpis města - pravidla: 

Provozní řád střelnice v předloženém plném 
znění.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. Heřmanice 
u Králík za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boří-
kovice za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. Zároveň RM ukládá MO po 
schválení záměru prodeje pozemku infor-
movat o záměru prodeje nájemce pozemku, 
tj. manžele Repovi.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
bytového domu čp. 4 na st.p.č. 234 a po-
zemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle 
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, 
ve znění pozdějších předpisů a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

RM odkládá tento bod na příští jednání 
a ukládá MO zajistit právní názor Mgr. 
Bernarda Urbana k této věci.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč 
s paní Dolečkovou, Králíky dohodou, a to 
ke dni 31. 08. 2011.

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 1182/1 a 1182/3 v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba přístřešku pro sklad palivového dříví 
– rozměry 2 m x 5 m, výška 2,2 m, stavba 
altánu – rozměry 4,5 m x 3,5 m, výška 3,4 
m, a to na p.p.č. 1182/4 v k.ú. Králíky“ pana 
Mačalíka, Králíky. Současně RM souhlasí 
s výjimkou z odstupové vzdálenosti ze 2 m 
na 0,5 m od pozemku p.p.č. 1182/1 v k.ú. 
Králíky. 

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.

RM doporučuje schválit usnesení:
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Výpis z jednání Rady města Králíky

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného dne 18. července 2011

ZM s ohledem na vysoký náklad na 
pořízení znaleckých posudků k ocenění 
pozemků nově zjištěných při digitalizaci po 
provedené komplexní pozemkové úpravě 
schvaluje použití jako ceny reprodukční tyto 
ceny vycházející z poslední platné oceňovací 
vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů:

v k.ú. Horní Lipka
- zemědělské pozemky (orná půda, zahra-

da, trvalý travní porost) 2,11 Kč/m2

- lesní pozemky 3,80 Kč/m2
- lesní pozemky včetně porostů 60,80 

Kč/m2

- zastavěné pozemky 61,51 Kč/m2

- ostatní plochy 61,51 Kč/m2

v k.ú. Červený Potok
- zemědělské pozemky (orná půda, zahra-

da, trvalý travní porost) 2,00 Kč/m2

- lesní pozemky 3,80 Kč/m2

- lesní pozemky včetně porostů 60,80 
Kč/m2

- zastavěné pozemky 61,51 Kč/m2

- ostatní plochy 61,51 Kč/m2

Současně ZM schvaluje použití těchto 
sazeb i v případech bezúplatně nabytých po-
zemků a dále při zjištěných inventarizačních 
přebytcích. Ustanovením těchto sazeb je 
dodržen účetní princip opatrnosti. Toto usne-
sení má platnost na dobu neurčitou, musí se 
však změnit při významné změně sazeb dle 
novelizace oceňovacích předpisů.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
práva obdobného věcnému břemeni mezi 
městem Králíky a Ředitelstvím silnici a 
dálnic ČR, Správa Pardubice, spočívající 
v umístění a provozování ochranných dělí-
cích ostrůvků přechodů pro chodce na p.p.č. 
2231/12 a p.p.č. 2080/1 v k. ú. Králíky pro 
oprávněné město Králíky. Právo obdobné 
věcnému břemeni se zřizuje bezúplatně a 
na dobu neurčitou. 

RM bere na vědomí skácení 1 ks borovice 
na p.p.č. 1902/5 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s ponecháním dřevní hmoty lyžař-
skému oddílu TJ Jiskra Králíky, o.s. jako 
náhrady za veškerý úklid dřevní hmoty 
z tohoto stromu.

RM souhlasí s ponecháním dřevní hmoty 
z rozlámaného javoru nacházejícího se na 
p.p.č. 3396 v k.ú. Králíky panu Vackovi, 
Králíky, s podmínkou, že veškeré úklidové 
práce budou provedeny na jeho náklad a ne-
bezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 01:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním 3. ročníku boxlakrosového tur-
naje „KRÁLÍKÁČ 2011“, který se koná dne 
27. 8. 2011, ve sportovním areálu Gymnázia 
a základní školy Králíky, a to za splnění 
následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci do-
statečným množstvím pořadatelů tak, aby 

minimalizoval negativní dopady na okolní 
obyvatele; 

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

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

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace k projektu „Zvýšení 
turistické atraktivity Kralické pevnostní ob-
lasti – revitalizace tvrze Hůrka“ z programu 
NUTS II Severovýchod a pověřuje starostku 
podpisem uvedeného dodatku. 

RM souhlasí s podporou Sportovního 
sdružení Červený Potok k získání dotace 
na výstavbu nového volejbalového hřiště a 
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku 9.000 Kč z kapitoly Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
Králíky Gymnáziu a základní škole Králíky, 
Moravská, na dvě interaktivní divadelní 
představení souboru Divadelta „Myšlení 
jako zvládání problémů“. Příspěvek bude 
hrazen z rozpočtu města z kapitoly prevence 
kriminality a patologických jevů.

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšo-
hlíd, místostarosta; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Ing. Roman Kosuk; 
Mgr. Dušan Krabec; Ladislav Křivohlávek; 
Mgr. Vlastimil Kubíček, radní; Jan Mlynář, 
radní; Pavel Morong; Iva Musilová; Mgr. 
Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; Ing. 
Ladislav Tóth, radní. 

Z jednání omluven: Arnošt Juránek.
Z části jednání omluven: Pavel Mo-

rong.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Jitka 

Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Mgr. 
Markéta Mlynářová, Jan Čuma.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení stanov Sdružení

obcí ORLICKO
4.3. Schválení záruky za úvěr

Služby města Králíky, s.r.o.
4.4. Smlouva o přijetí půjčky
4.5. Vyhrazení pravomocí

zastupitelstva

4.6. Smluvní vztah provedení
stavby „Technická vybavenost
Na Skřivánku - I. etapa“

4.7. Schválení předsedy
kontrolního výboru

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

1. - 3. Zahájení, prezence, určení 
ověřovatelů, informace z jednání rady 
města

Jednání ZM zahájila starostka města 
Jana Ponocná, starostka navrhla doplnit 
program jednání o bod 4.5, jehož navr-
hovatelem je JUDr. Milan Ježek a bod 
4.3, který předkládá Ing. Roman Kosuk. 
Program jednání byl doplněn a schválen 
s navrženými změnami. Ověřovateli zápisu 
byli navrženi Mgr. Vlastimil Kubíček a 
Jan Mlynář.

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. 
Do jednacího sálu se dostavil pan Mo-
rong.

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 1067/2 

v k.ú. Prostřední Lipka
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 

1067/2 v k.ú. Prostřední Lipka manže-
lům B., Králíky, Prostřední Lipka za 
kupní cenu 8.552 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemků st.p.č. 1509, 
p.p.č. 453/4 a 453/6 v k.ú. Králíky 

ZM schválilo prodej pozemků st.p.č. 
1509, p.p.č. 453/4 a 453/6 v k.ú. Králíky 
manželům R., Králíky za kupní cenu 
10.011 Kč. 

4.1.3. Stanovení kupní ceny v lokalitě 
„Na Skřivánku“
Původní návrh:
ZM  schvaluje  kupní  cenu  za  prodej 

pozemků  k  výstavbě  RD  v  lokalitě  „Na 
Skřivánku“ ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších 
nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po 
uvedení stavby RD do užívání a přihlášení 
stavebníka RD k trvalému pobytu nejpoz-
ději  do  3  let  od  uzavření  kupní  smlouvy 
s  tím,  že  součástí  této  kupní  ceny  není 
příslušné technické zařízení na pozemcích 
(napojovací  body  pro  uložení  měřících 
zařízení)  a  ukládá  nový  záměr  prodeje 
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pozemků zveřejnit.
O tomto usnesení nebylo hlasováno, 

protože Ing. Strnad přednesl protinávrh 
usnesení:
ZM  schvaluje  kupní  cenu  za  prodej 

pozemků  k  výstavbě  RD  v  lokalitě  „Na 
Skřivánku“  ve  výši  350 Kč/m2  (bez  dal-
ších nákladů) s tím, že součástí této kupní 
ceny není příslušné technické zařízení na 
pozemcích  (napojovací  body  pro  uložení 
měřících  zařízení)  a  ukládá  nový  záměr 
prodeje pozemků zveřejnit.

Po proběhlé diskusi Ing. Strnad tento 
návrh usnesení stáhl z jednání.

Mgr. Nesvadba přednesl protinávrh 
usnesení:

ZM schvaluje kupní cenu za prodej 
pozemků k výstavbě RD v lokalitě „Na 
Skřivánku“ ve výši 450 Kč/m2 (bez dal-
ších nákladů) s bonifikací ve výši 100 
Kč/m2 po uvedení stavby RD do užívání 
a přihlášení stavebníka RD k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí této 
kupní ceny není příslušné technické zaří-
zení na pozemcích (napojovací body pro 
uložení měřících zařízení, připojovací 
poplatek) a ukládá nový záměr prodeje 
pozemků zveřejnit. 

Toto usnesení bylo schváleno.

4.1.4. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 
1176/2 a části 82/1 v k.ú. Heřmanice 
u Králík

ZM schválilo záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 1176/2 a části 82/1 v k.ú. Heřma-
nice u Králík za kupní cenu ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.5. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky za 
účelem výstavby obchodního zařízení ne-
potravinářského charakteru – prodejny 
textilu KIK za kupní cenu ve výši 1.000 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.6. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM schválilo záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 784/1 v k.ú. Dolní Hedeč za 
kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

4.1.7. Záměr směny pozemků v k.ú. 
Dolní Boříkovice

Ing. Roman Kosuk přednesl protiná-
vrh:

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2.

Po proběhlé diskuzi Ing. Kosuk tento 
návrh usnesení stáhl z jednání. Paní starost-
ka dala hlasovat o původně předloženém 
návrhu usnesení:

ZM schvaluje záměr směny pozemku 
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 Bo-
říkovice ve vlastnictví pana Pavla Kali-
anka, Dolní Boříkovice čp. 175 s tím, že 
hodnota směňovaných pozemků je stej-
ná, a ukládá záměr směny zveřejnit.

Toto usnesení bylo schváleno.

K výše uvedeném bodu bylo následně 
navrženo následující usnesení: 

Zároveň ZM souhlasí s umístěním a rea-
lizací stavby rodinného domu na pozemku 
p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice pro 
územní a stavební řízení pro pana Pavla 
Kalianka ml., bytem Dolní Boříkovice čp. 
175, Králíky.

O tomto usnesení nebylo hlasováno, 
protože Mgr. Nesvadba přednesl protinávrh 
usnesení:

ZM odkládá rozhodnutí s umístěním 
a realizací stavby rodinného domu na 
pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boří-
kovice pro územní a stavební řízení pro 
pana Pavla Kalianka ml., bytem Dolní 
Boříkovice čp. 175, Králíky na příští 
jednání ZM. 

Tento návrh byl schválen

4.1.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
986/2 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM neschválilo záměr prodeje pozem-
ku 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. 

4.1.9. Dohoda o splácení dluhu
ZM schválilo dohodu o splácení dluhu 

mezi městem Králíky a paní H., bytem 
Králíky, a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod 
ztrátou výhody splátek, za předpokladu 
hrazení řádného měsíčního nájemného, 
v předloženém znění.

4.2. Schválení stanov Sdružení obcí 
ORLICKO

ZM schválilo schvaluje úplné znění 
stanov Sdružení obcí Orlicko k 28. 6. 
2011.

4.3. Schválení záruky za úvěr Služby 
města Králíky, s.r.o.

ZM schválilo ručitelský závazek 
na provozní krátkodobý úvěr do výše 
2.000.000 Kč poskytnutý Českou spo-
řitelnou, a.s. společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., sídlo: Růžová 462, 561 
69 Králíky, IČ26007959. Úvěr je možné 
obnovit po jednom roce, s tím že bude 
vždy uzavřen nový ručitelský závazek. 
Současně ZM pověřuje starostku pod-
pisem Smlouvy o úpravě vzájemných 
vztahů mezi ručitelem a bankou.

4.4. Smlouva o přijetí půjčky
ZM schválilo smlouvu o přijetí půjčky 

ve výši 5.813.000 Kč od firmy CESA, a.s., 
Pardubice, se sídlem J. Potůčka 250, 530 
09 Pardubice, IČ: 13585096 a pověřilo 
starostku jejím podpisem. 

4.5. Vyhrazení pravomocí zastupi-
telstva

Návrh pana JUDr.Ježka na vyhrazení 
pravomocí zastupitelstva v samostatné 
působnosti obce.

Zastupitelstvo města Králíky v souladu se 
zněním § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) si vyhrazuje pravo-
moc schvalovat konečné znění smluv o dílo, 
smluv mandátních či smluv obdobného plně-
ní, kde je město objednatelem, mandantem či 
zájemcem o poskytnutí díla, služby, obchodní 
záležitosti či obdobného plnění, kdy cena či 
úplata přesahuje částku 100 000,-Kč. ZM 
ukládá radě města s dostatečným předstihem 
předkládat návrhy smluv, změny či dodatky 
již smluv uzavřených s předmětem plnění 
uvedeným v tomto usnesení, včetně změn 
či dodatků smluv s dodavateli veřejných 
zakázek ke schválení zastupitelstvu města. 
V případě, že by projednání návrhu smlou-
vy v ZM bránil termín sjednání smlouvy či 
jiná objektivní okolnost, ZM pověří dalším 
jednáním ohledně uzavření předmětné pro-
jednávané smlouvy radu města. 

Toto usnesení nebylo schváleno.

4.6. Smluvní vztah provedení stavby 
„Technická vybavenost Na Skřivánku 
- I. etapa“

Návrh pana ing. Kosuka ke smlouvě 
o dílo na provedení stavby „Technická 
vybavenost Na Skřivánku – I.etapa“.

K předloženým návrhům přijalo ZM 
toto usnesení:

ZM projednalo návrhy Ing. Romana 
Kosuka a rozhodlo se o nich nehlaso-
vat. 

4.7. Schválení předsedy kontrolního 
výboru

Dále probíhala volba předsedy kontrolní-
ho výboru. Nebyl navržen 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
Nebylo přijato žádné usnesení.

Jednání ZM ukončila starostka ve 22.30 
hodin.

Výpis ze zápisu zajistila redakce KZ.
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Poctivá práce cti netratí
V nakladatelství Fragment nedávno vyšla 

kniha UMĚNÍ VLÁDNOUT.
Jejím autorem je známý česko-japonský 

podnikatel Tomio Okamura, jehož maminka 
pochází z Bysřice pod Hostýnem. On se 
narodil v Tokiu a 10 roků tam žil. 

Tomio Okamura je podnikatel, šéf zastou-
pení největší japonské cestovní agentury 
u nás i na Slovensku. Je také spoluzakla-
datelem občanského sdružení na pomoc 
obětem mediálních kampaní Asociace proti 
pomluvám, organizátorem mnoha dobro-
činných akcí. V posledních letech lobbuje 
při tvorbě zákonů proti návrhům, které by 
poškozovaly občany a ekonomiku. Aktivně 
doma i v zahraničí propaguje kraje a regiony 
České republiky. Je nestraník a v posledních 
volbách veřejně podpořil některé kandidáty 
do sněmovny a do krajů, bez ohledu na stra-
nickou příslušnost. Jediným kritériem byla 
slušnost a poctivost kandidáta. Jeho heslem 
je VOLTE SLUŠNÉ LIDI, NE STRANY.

„Myslím, že bychom se všichni měli 
více zajímat o naši zemi. Politika není nic 
špinavého. Špinavý může být jen politik. 
Politika sama je správa věcí veřejných, a 
měla by být odpovědností každého z nás. 
Tato země je přece naše, ne těch pár vládců 
nahoře. Proto nahlas vyjadřuji své názory 
a nabízím zároveň návrhy řešení. Doufám, 
že se do diskuse na celospolečensky palčivá 
témata aktivně zapojí co nejvíce lidí v naší 
republice. Nadávat na to, jak je to u nás 
hrozné, umí každý, ale důležité je, aby 
se každý z nás zapojil v rámci možností 
a různými formami do veřejné diskuse 
tak, aby to politici slyšeli, a pomohl tak 
vytvořit společenský tlak na to, aby se věci 
alespoň trochu pohnuly správným směrem. 
Když budeme všichni mlčet, nezměníme 
k lepšímu nic.“

Při křtu své knihy poskytl několik rozho-
vorů. V jednom z nich Okamura řekl:

„Umění je vládnout dobře. Tak jako je 
umění každé řemeslo dělané s talentem. 
Rozhodně netvrdím, že „vím jak na to“. 
Jen si stále častěji kladu otázky, jak zlepšit 
život v naší zemi a hledám na ně odpovědi. 
S vědomím vlastní nedostatečnosti hledám 
ta nejlepší řešení pokud možno u lidí 
moudřejších, než jsem já. Tohle totiž spo-
juje chytrého vládce i dobrého manažera 
- zásada obklopovat se chytřejšími lidmi. 
Jen osel si vybírá méněschopné spolupra-
covníky ve strachu, aby ho nepřerostli.“

Vybrala jsem pro vás několik ukázek:
Škola by měla být praktická
Dnes platí, že každý by měl mít nejlépe 

vysokou školu, aby měl dobrou práci. Tím 
je míněno, že se nepředře a bude mít hodně 
peněz. Skutečný život je ovšem jiný a faktem 
je, že i kdyby všichni měli Harvard, stejně 
bude potřeba zedníka nebo topenáře. A přes 
touhy všech intelektuálů zmíněný Harvard 
duševně  zvládne  jen mizivé  promile  po-
pulace. Navíc pro poctivý úspěch v životě 
není  nejdůležitější  vzdělání,  ale  ochota  a 
schopnost  pracovat.  „Intelektuál“  to  vidí 
jednoduše  –  udělej  si maturitu  a máš  po 
problému. Ukazuje  to  absolutní  odtržení 
takových „elit“ od skutečného života.

Co učeň to manažer?
Stěžoval si nedávno  jeden mistr odbor-

ného výcviku: “Dnes by všichni chtěli být 
manažeři, ale makat nechce nikdo.“ Obor 
kuchař proto přejmenovali na manažer stra-
vování a z číšníka se stal manažer provozu. 
Dodnes  nevím,  jestli  to  byl  vtip. Vím ale 
jistě,  že posledních dvacet  let  žilo mnoho 
politiků  a  žije  s  pocitem,  že  nezaměstna-
nost  vyřeší  více  rekvalifikačních  kurzů  a 
více  středních  a  vysokých  škol.  Potřeby 
společnosti se sice mění, ale stále zůstává 
poměrné  rozvrstvení  jednotlivých  profesí. 
I kdyby nám všem pánbůh nadělil IQ 200, 
nemůžeme být všichni prezidenti nebo ge-

nerální ředitelé. To je sice smutné, ale je to 
zásadní fakt. Stále bude potřeba policisty, 
elektrikáře, zedníka nebo svářeče. 

Důležitá je píle
Soičiro Honda  odešel  už  ve  13  letech 

ze  školy,  aby  se  stal  automechanikem. 
Až  fanaticky  se  věnoval  své  práci  a  dnes 
zná  jeho  jméno celý  svět. V  roce 1959  se 
zúčastnila  jeho motorka  svého  prvního 
mezinárodního závodu. Jeden z organizá-
torů  posměšně  poznamenal:  Věděl  jsem, 
že  Japonci  umí  dělat  dobré  rikši,  ale  že 
dělají motocykly, slyším poprvé. Ten závod 
Honda vyhrála. Jeden z anglických výrobců 
napsal:“Je vyroben s takovou přesností, že 
si  nezadá  s hodinkami.“ Zakladatel firem 
Panasonic  nebo  JVC,  známý  jako  Bůh 
řízení, Kónosuke Macušita  skončil  školu 
v devíti letech. Vyrůstal jako chudý sirotek 
a v podnikání párkrát zkrachoval tak,  jak 
říká: “V zastavárně skončilo i kimono mé 
manželky.“ Nevzdával  se  a  dřel  na  svém 
snu prodávat dobré elektrospotřebiče. Dnes 
po něm zůstaly koncerny s obratem větším, 
než má Česká republika. Co tím chci říct? 
Preciznost, píle, poctivá práce, to je základ 
každého  úspěchu. Nevím,  k  čemu  většině 
z nás budou kvadratické rovnice, ale vím, 
k čemu každému z nás může být schopnost 
pracovat. To první 99 procent lidí zapome-
ne v momentě, kdy opustí školu. Bez toho 
druhého  se  většina  neobejde  v momentě, 
kdy opustí školu.

Ivana Marečková

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.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 13. 9. 2011 (ÚTERÝ)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kompenzačních pomůcek, 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé předvedeny, poskytnuto 
odborné sociální poradenství. 

(Jedná se o akci dříve označovanou jako
„VÝSTAVA POMŮCEK PRO NEDOSLÝCHAVÉ“)

Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,
ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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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
03. 09. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
04. 09. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
10. 09. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
11. 09. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
17. 09. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
18. 09. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
24. 09. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
25. 09. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
28. 09. St MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 10. So MUDr. Vojtková Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
02. 10. Ne MUDr. Vojtková Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
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 zve-
řejňovat 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 formou podpisu 
na listině, se kterou obcházel jubilanty 
pracovník městského úřadu. 

Nyní budeme zveřeňovat tato výročí 
podle nových pravidel. Pokud projeví ju-
bilant zájem o zveřejnění svého životního 
jubilea, musí osobně požádat paní Janu 
Panchártkovou, odbor vnitřních věcí MěÚ 
Králíky, tel. 465 670 873, e-mail j.pancha-
rtkova@orlicko.cz. V tomto případě bude 
toto životní jubileum zveřejněno.

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 jsou účinná od červ-
nového 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.“

David Novák – Lucie Hávová
Štefan Čázar – Vladimíra Hlavová

Peter Papiák – Gabriela Zatloukalová
Jan Molnár – Marie Štěpánková

Stanislav Urban – Helena Mošťková
Martin Langer - Martina Loufková
Jaroslav Kanev - Zdeňka Staňková

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 7. 9. – 30. 9. 2011 na telefonu

Od 1. 10. 2010 – 29. 10. 2011
středa 14.00 – 16.00 hod.
sobota 14.30 – 16.00 hod.

Jiný termín na telefonu:
737 449 476 nebo 721 220 238

Cena za moštování: 2,50 Kč/kg
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pátek   2.   ŽENY SOBĚ   zač. ve 20:00 hod
Smolařka Annie je všechno, jen ne úspěšná. Pochybné milence 

opouští nedůstojně, v práci ji terorizují zákazníci... Jediný světlý bod 
v jejím životě představuje kamarádka Lillian. Ta jí právě oznámila, 
že se bude vdávat a Annie jako nejlepší kámoška pochopitelně slí-
bila, že se svatebními přípravami pomůže – neboli katastrofa může 
vypuknout! Konečně opravdu legrační romantická komedie.
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 125 min.

úterý   6.   THOR   zač. v 17:00 hod
Barvitá akční fantasy podívaná na motivy marvelovského ko-

miksu líčí osudy božského syna Thora, kterého otec Odin zbaví 
božských vlastností, pošle na Zemi a hodí za ním kladivo. Na 
dezorientovaného mladíka narazí v poušti Nového Mexika tým 
astrofyziků v čele s krásnou Jane (Natalie Portmanová).
Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 110 min.

pátek   9.   JANA EYROVÁ   zač. ve 20:00 hod
V chmurné atmosféře anglického venkova předminulého století 

sledujeme příběh zoufalé a vyděšené mladé ženy, kterou dramatické 
okolnosti přivedly až do domu duchovního otce Johna Riverse, 
v jehož harmonické domácnosti se chce nadobro odstřihnout 
od minulosti... Vynikající adaptace slavného románu Chartlotty 
Brontëové.

Program na ZÁŘÍ

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

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 2
úterý   13.   zač. v 17:00 hod
Žádná filmová série nesledovala tak dlouho jeden příběh se 

stejnými postavami. Po deseti letech a sedmi filmových pokračo-
váních se Harry s Ronem a Hermionou vracejí do Bradavic, aby 
podstoupili závěrečný boj s pánem Zla. Špičkový akční spektákl 
s překvapivě temným dějem.
Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 125 min.

úterý   20.   FAIR GAME   zač. ve 20:00 hod
Na motivy skutečné události (vyzrazení tajné agentky CIA Valerie 

Plameové v roce 2003) natočil režisér Doug Liman politický thriller 
s Naomi Wattsovou a Seanem Pennem v hlavních rolích. Valerie je 
pověřena odhalením jaderných zbraní v Iráku, avšak její závěrečná 
zpráva nevyhovuje Bushově administrativě...
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 105 min.

pátek   23.   MELANCHOLIA   zač. ve 20:00 hod
Nový snímek provokatéra Larse von Triera má podtitul “Překrásný 

film o konci světa” a je stylizován jako mainstreamové drama o sráž-
ce Země s planetou Melancholia. Pochopitelně se nejedná o plytký 
katastrofický snímek hollywoodské produkce - Trier opět předkládá 
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TANEČNÍ 2011
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na „Kurz taneč-
ní a společenské výchovy“ pod vedením Ivy Musilové. 
Délka kurzu: 12 týdnů (osm řádných lekcí, country lek-
ce, 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.

opulentní obrazovou hostinu se strhující hudbou Richarda Wagnera.
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 120 min.

úterý   27.   RIO   zač. v 17:00 hod
Papoušek Blu pochází z Brazílie, umí uvařit kávu, ale neumí 

létat! Zdá se, že je posledním exemplářem svého druhu, když pro 
něj náhle známý ornitolog najde samičku. Rodinná animovaná ko-
medie má vše, co divák očekává: akční honičky, nápaditá pěvecká 
čísla, velkolepé finále a nezbytný výchovný akcent.
Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 90 min.

pátek   30.   VODA PRO SLONY   zač. ve 20:00 hod
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého 

století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném 
dobrodružství a nebezpečí. Čistokrevná oldschoolová romantika. 
V hlavních rolích  držitelka Oscara Reese Witherspoonová a Robert 
Pattinson, jako záporný hrdina exceluje Christoph Waltz.
Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2011

pátek   16.   DVA   zač. ve 20:00 hod
Akusticko-elektrické sourozenecké duo DVA vzniklo na jaře roku 

2006 blízko betlému v Třebechovicích pod Orebem. Sami sebe cha-
rakterizují jako „Pop neexistujících rádií“ a „Folklor neexistujících 
národů“. Během své čtyřleté existence odehráli přes 300 koncertů 
v ČR i mimo (Slovensko, Rusko, Francie, Norsko, Španělsko, 
Německo, Itálie, Srbsko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Réunion). 
Ona – Markéta Kratochvílová – zpěv, klarinet a basklarinet, saxofon, 
dechový midikontroler. On - Mirek Kratochvíl – kytara, banjo, 
smyčkování, kuchyňský beatbox a zpěv. DVA jsou dva, někdy víc. 

Koncerty jsou často doprovázeny projekcí. Nádherný alternativní 
hudební zážitek. www.2dva.cz Vstupné 100,- Kč.

sobota   17.   JESUS BREAK   zač. ve 20:00 hod  
Třetí ročník hip-hopového festivalu pořádá Jednota bratrská Králí-

ky ve spolupráci s Klubem Na Střelnici. Více na www.jesusbreak.cz 
a na www.facebook.com/jesusbreak . Break dance a hip-hop festival 
pro amatérské umělce. Program zajišťují skupiny i jednotlivci, kteří 
přijíždějí z mnoha míst České republiky. Vstupné dobrovolné.

sobota  24.  FRÝDLANTŠTÍ DRAMATICI  zač. v 19:30 hod
Potřetí (a snad nikoliv naposledy) se v Králíkách představí ori-

ginální divadelní soubor. Frýdlanští dramatici hrají nepřetžitě od 
září roku 1999 a svou kariéru odstartovali hrou „MARKÉTA“. Je 
to úsměvné dvacetiminutové sociální drama s otevřeným koncem 
(na repertoáru je dodnes s délkou 40-52,5 minuty). K jejich hrám 
neexistují žádné scénáře a scénky během let podléhají evolučnímu 
vývoji během veřejných představení. Mimořádně zábavné a zároveň 
přemýšlivé divadlo. Vstupné 60,- Kč.
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 

vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 460, 
a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí září 2011
O.S.Kamarádi pořádá střelecký turnaj
O zlatý šíp Robina Hooda
Sobota 3.září 2011  od 13 hodin areál koupaliště
Pro vítěze jsou připraveny ceny, večer Vás čeká posezení s ky-

tarou u táboráku a je zajištěno občerstvení.

KČT zve všechny turisty na
Vyhlídkové vrcholy
Sobota 3. září 2011, start od 7 do 10 hod v areálu koupaliště.
Trasy P- 10, 19, 33 km, C – 30, 48, 60 km vedou po vrcholech 

kolem Jablonného nad Orlicí

Šachový oddíl Vás zve na 
2. Ročník memoriálu arm. gen. Ludvíka Krejčího
Sobota 3. září  od 8,30 hod sál hotelu U Dubu

Odbor kultury Vás zve na  výstavu
Dagmar Šimková
Výstava je věnovaná politické vězenkyni D. Šimkové a probíhá 

v Kulturním a informačním centru čp. 30, Jablonné nad Orlicí od  
5. 9. 2011 do 15. 10. 2011.

Odbor kultury Vás zve na travesti show
Hanky – Panky TELEVARIETÉ
Úterý 13. září 19 hodin sál kina
Jde o zcela nový zábavný pořad.

Odbor kultury srdečně zve na koncert 
Věra Klásková – Irské balady
Čtvrtek 22. září 19 hod. výstavní síň IC čp. 30
Věra Klásková nás za doprovodu své kytary provede světem 

irských balad. Jejími silnými zbraněmi jsou komorní kultivovaný 
projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, 
která je umožněna dobrou znalostí jazyka.

Odbor kultury pro Vás připravil 
Dancing Dream irish dance show 
Pátek 30. září od 19 hod. sál kina
Uvidíte irské tance v podání tanečního souboru Rinceoirí. 
Celovečerní představení je propojené příběhem  irské legendy.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí září  2011

pondělí 5. září v 19,30 hodin – Transformers 3 – USA
V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana 

Měsíce“. Právě tady před lety posádka první americké měsíční 
expedice Apollo 11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a 
moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné služby. Podle 
Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před 
ničivou invazí jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla 
zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit celou naši civilizaci, 
pokud nám Autoboti znovu nepomůžou. Kromě starých známých 
plecháčů v čele s Optimem Primem a Bumblebeem se na scénu 
vrací jejich největší lidský spojenec Sam (Shia LaBeouf), živo-

tem a bitvami s roboty otřískaný mladý muž, který chce ze všeho 
nejvíc konečně začít žít normální život. 154 min. Přístupný.

pondělí 12. září 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. Přístupný.

pondělí 19. září v 19,30 hodin – Muži v naději – ČR
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné 

komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte 
mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může 
být nevěra základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván 
Rudolf (Bolek Polívka) je o tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, 
že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, 
ženská se nesmí nudit!!!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou  divokou 
teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čers-
tvého šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého 
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří Macháček), který pro samé 
svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena 
Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský 
tchán Rudolf proto nabídne Ondřejovi několik  prověřených rad, jak 
vnést do skomírajícího manželství potřebný vzruch. Koneckonců jde 
o rodinné štěstí jeho jediné dcery… 115 min. Přístupný od 12 let.

pondělí 26. září v 19,30 hodin – Viditelný svět – SR
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý čtyřicátník, 

jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. 
Možná mu bude stačit, že vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho ži-
vota aktivně vstoupit. Pro jistotu se ale vždycky připravte na nejhorší, 
jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavní roli. 
Ten se ve filmu objevuje jako Oliver, velmi uzavřený a nekomuni-
kativní letový dispečer. Jediný „živý“ kontakt má se svou matkou 
(Jana Hlaváčová), od kolegů v práci si udržuje odstup a doma mu 
společníka dělají televize a dalekohled. Jím z bytu na bratislavském 
sídlišti šmíruje na první pohled šťastnou rodinku z protějšího domu. 
S rolí pouhého pozorovatele si ale dlouho nevystačí a rozhodne se 
k sousedům odnaproti proniknout co nejblíž. Pro splnění snu udělá 
člověk často velmi neuvěřitelné věci, někdy i takové, které jsou za 
hranicí slušného chování nebo dokonce zákona. A když nabídnete 
pomocnou ruku někomu, kdo o to vůbec nestojí, nesmíte se divit, že 
vás pak do ní s chutí kousne. 104 min. Přístupný od 12 let.

Informace lyžařského oddílu
při TJ Jiskra Králíky, o.s.

Pozvánka na běžecký závod – Králický Lískovec
Dne 17. 9. 2011 se uskuteční závod Králický Lískovec. Tento 

podzimní kros je opět zařazen do termínovky poháru „ISCAREX 
CUP 2011“. V letošním roce budeme nově startovat od chaty 
Amálka, zde bude i prezentace závodníků. Zveme všechny přízniv-
ce, fandy i běžce na nově vytyčenou trať. Závod je otevřen všem 
příchozím! Zejména zveme předškoláky (v doprovodu rodičů, 
prarodičů, příbuzných) na krátkou trať. Pro všechny předškoláky 
máme připravenu drobnou cenu. Propozice závodu budou, po 
dokončení jednání s majiteli a nájemci pozemků, v nejbližší době 
vyvěšeny na vývěskách ve městě a budou zveřejněny na webových 
stránkách firmy Iscarex (sekce sport), města Králíky.

Výsledky našich závodníků v letní přípravě
Pekelný kilometr – seriál běhů do vrchu na sjezdovce Peklák 

v České Třebové – Jan Divíšek, kategorie junioři se v letošním 
seriálu umístil na celkovém 3. místě.
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)

Indiáni Hněvkov
PS Vodní sporty PIONÝR Ústí nad 

Orlicí
Na přelomu července a srpna jsme uspo-

řádali tábor pro děti ve věku 6 – 15 let a 
pokusili jsme se vrátit do doby před mnoha 
sta lety, do doby INDIÁNÚ.

Tábora se letos zúčastnil rekordní počet 
72 dětí a to nejen z Lanškrouna a Rudoltic. 
Přivítali jsme i Pavlíka 8 let – vozíčkář a Jo-
hanku 12 let – diabetes, celiakie. Již dříve se 
našeho tábora účastnili i zrakově postižené 
děti. Všechny se aktivně účastnily programu 
a byly vlídně přijaty do kolektivu.

Program byl pestrý, děti si vyzkoušeli 
vaření v přírodě, nocování v teepee, koupání 
v řece, jízdu na kánoích, střelbu z luku a 
další dovednosti, hry a soutěže. Naučili se 
vázat uzle, kdo chtěl, mohl zkusit bruslit, 
slaňovat, dozvědět se něco o sebeobraně 
a mnoho dalšího. Za 14 dní se dá zkusit 
mnoho nepoznaného.

TZ Hněvkov nabízí dostačující a pestré 
zázemí, perfektní kuchyň, dostatek prostoru 
v jídelně, srub, prostor pro další dočasné 
stavby ( hangár, teepee, stany ), krásnou a 
rozmanitou přírodu, les, řeku, v blízkosti 
rybník, asfaltovou plochu na bruslení, … 
Jsme zde velmi spokojeni. 

Tábor byl schválený OHS Šumperk a na 
jeho konání se podílelo 9 oddílových vedou-
cích a 5 dalších pracovníků tábora. Kterým 
bych touto cestou rád ještě jednou poděko-
val za vynaložené úsilí, snahu a trpělivost, 
kterou prokázali při plnění všech úkolů.

Za organizátory tábora
Daniel Žáček – vedoucí PS
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TURNAJ STAROSTŮ
Před zahájením letošního ročníku mistrovské sezóny 2011/2012 

se uskutečnil 30. 7. 2011 po dohodě čtyř sousedících klubů z okolí 
Králicka turnaj Starostů obcí, který se bude konat každoročně vždy 
se změnou pořadatele turnaje. I. ročník se odehrál na stadiónu 
v Boříkovicích. Turnaje se zúčastnila mužstva Sokol Boříkovice, FC 
Jiskra Králíky-Červená Voda B, Tatran Lichkov a Sokol Těchonín. 
V celkovém hodnocení turnaje byl již použit nový systém bodování, 
kdy za výhru v pokutových kopech po nerozhodném výsledku byly 
do tabulky započítány 2 body, poražený získal 1 bod.

Výsledky jednotlivých zápasů turnaje:
Sokol Těchonín - Tatran Lichkov 4:0, Sokol Boříkovice - FC 

Jiskra B 2:2 (pk.: 3:4), Sokol Těchonín - Sokol Boříkovice 2:1, FC 
Jiskra B - Tatran Lichkov 4:0, FC Jiskra B - Sokol Těchonín 2:0, 
Tatran Lichkov - Sokol Boříkovice 0:4.

Konečná tabulka turnaje:
1. FC Jiskra B 2 - 1 - 0 - 0 skóre 9:2 8 bodů
2. Sokol Těchonín 2 - 0 - 0 - 1 skóre 6:3 6 bodů
3. Sokol Boříkovice 1 - 0 - 1 - 1 skóre 8:6 4 body
4. Tatran Lichkov 0 - 0 - 0 - 3 skóre 1:13 0 body
Sokol Boříkovice jako organizátor tohoto turnaje na konci vyhlásil 

také nejlepšího střelce turnaje a nejlepšího hráče z každého týmu.
Nejlepší hráč Boříkovice – Michal Šponar
Nejlepší hráč Těchonín – Pavel Kmošek
Nejlepší hráč Králíky-Červená Voda – Pavel Stašák
Nejlepší hráč Lichkov – Jan Doleček
Nejlepší střelec – Jakub Dušek Boříkovice 4 branky 
Současně bylo dohodnuto, že 2. ročník uspořádá FC Jiskra Krá-

líky – Červená Voda na hřišti v Červené Vodě.
Závěrem je na místě poděkovat všem zúčastněným týmům, fa-

nouškům a v neposlední řadě za podporu obecním úřadům v Červe-
né Vodě, Lichkově, Těchoníně a městskému úřadu v Králíkách.

Horák Jan, FC Jiskra

Jeřáb 1003
Letošního 3. ročníku se zúčastnilo celkem 122 závodníků ve 

všech kategoriích. Z toho vyrazilo na hlavní trať 70 km 26 závod-
níků. Poprvé byla vyhlášena i vrchařská prémie pro prvního závod-
níka, který přejel kótu vrcholu Jeřábu (1002,7 m nad mořem).

Letošní ročník i poprvé ve své historii přejížděl vrchol Jeřábu. 
Toto se povedlo díky ochotě a vstřícnosti generálního sponzora 
akce – Lesy ČR.

3. ročník byl z pohledu pořadatelů úspěšný, protože se žádný 
závodník nezranil a ani nezabloudil na dobře vyznačené trati.

Pouze nás jako pořadatele mrzí menší účast než jsme předpoklá-
dali. Byla způsobena hlavně nepřízní počasí dnů předcházejících 
samotným závodům a tím i možná větší obava některých závodníků 
o sjízdnost tratě.

Nakonec se sluší poděkovat všem sponzorům a partnerům akce, bez 
jejichž pomoci by nebylo možné akci takového rozsahu uspořádat.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Cyklistický potěr: 1. Vágner Jan, 2. Starý Dominik (Ski Velo Olo-

mouc), 3. Václavík Jan (Oknoplast Šumperk).
Předžačky - 3x 500 m: 1. Václavíková Kristýna (Oknoplast Šum-

perk) 00:07:55, 2. Revúsová Anna (FC Jiskra Králíky - Červená Voda) 
00:13:40.

Předžáci 3x 500 m: 1. Pátek David (TJ Sokol Hrabenov) 00:06:45, 
2. Žouželka Adam (Postřelmov) 00:06:57, 3. Kaplan Martin (Bikesport 
Team Mohelnice) 00:07:35.

Mladší žáci - 5x 500 m: 1. Kret Petr (Kolik Bohumín) 00:10:28, 2. 
Moravec Jakub (Jarsport Letohrad) 00:10:43, 3. Semerád Ondřej (Ski 
Velo Olomouc) 00:11:23.

Starší žačky – 35 km: 1. Tomášková Kateřina (Credo team Petrov) 
02:56:46.

Starší žáci – 35 km: 1. Vávra Tomáš (Vamberk) 02:01:52, 2. Jílek 
Ondřej (Cyklo Polách a syn Šumperk) 02:12:56, 3. Žídek Ladislav 
(Credo team Šumperk) 02:22:59.

Ženy A – 35 km: 1. Staňková Štěpánka (LKT 80 Šumperk) 01:57:44, 
2. Březinová Marie (LKT 80 Šumperk) 02:03:23, 3. Smitalová Hana 
(Bikesport Team Mohelnice) 02:07:06.

Ženy B – 35 km: 1. Kaplanová Jiřina (Bikesport Team Mohelnice) 
02:36:37, 2. Vicencová Petra (Passeggiata Nový Malín) 02:48:14, 3. 
Matějková Martina (Letohrad) 02:56:23.

Junioři – 35 km: 1. Blaháček Daniel (Vašíček Pekařství a cukrářství 
Zábřeh) 01:40:34, 2. Brokeš Rostislav (Okno plast Šumperk) 01:42:16, 
3. Hladiš David (Cykloklub Morava Lesnice) 01:58:42.

Muži A – 35 km: 1. Fabián Jakub (SK Žamberk Tessuti Sport) 
01:37:33, 2. Jorda Radek (BIKE TEAM KOLA KAŇKOVSKÝ) 
01:46:43, 3. Kouba Tomáš (KRÁLÍKY) 01:51:37.

Muži B – 35 km: 1. Fliedr Tomáš (F-BIKE KLUB SÁDEK) 01:43:00, 
2. Bartoš Jan (Hradec Králové) 01:48:35, 3. Šalý David (Cyklo Bendlkub 
Vysoké Mýto) 01:49:49.

Muži C – 35 km: 1. Bureš Jiří (CK Skuteč) 01:53:57, 2. Maixner 
Jaroslav (Lanškroun) 01:54:05, 3. Švéda Roman (Tlustý Gumy Králíky) 
01:56:30.

Muži D – 35 km: 1. Machalický Milan (SK Toma Olomouc) 01:44:35, 
2. Moravec Jaroslav (Tessuti Žamberk) 01:49:48, 3. Kalvach Blahoslav 
(Cykloprofi Holice) 01:57:44.

Ženy B – 70 km: 1. Wawrzyczkowá Zuzana (Ski areál Šanov) 
04:26:50, 2. Špačková Jaroslava (Jamné n. O.) 04:39:32.

Muži A – 70 km: 1. Skalický Pavel (SK Žamberk Tessuti Sport) 
02:56:47, 2. Liebich Petr (JS Sport Giant) 02:59:47, 3. Janků Martin 
(Cykloteam Proxima) 03:48:48.

Muži B – 70 km: 1. Zlámal Tomáš (Cykloteam Proxima) 03:08:28, 
2. Žák Ivo (Cykloteam Proxima) 03:08:31, 3. Krejčí Vladislav (Bike 
sport Uničiv) 03:13:50.

Muži C – 70 km: 1. Jílek Martin (Cyklo Polách a syn Šumperk) 
03:12:58, 2. Čejka Petr (Mapei Cyklo Kaňkovský) 03:26:35, 3. Hübl 
Pavel (Bike sport Mohelnice) 03:26:46.

Muži D – 70 km: 1. Jiroutek Juraj (Olomouc) 04:41:34, 2. Karafiát 
Jaroslav (Zlín) 05:29:33.

Horák Jan, jednatel FC Jiskra Králíky – Červená Voda o.s.



Králický zpravodaj 9/2011 - 27

Hasiči z Prostřední Lipky informují
Sdružení Dobrovolných Hasičů Prostřední Lipka uspořádalo 

16. července tradiční „Lipeckou  soutěž“ v netradičním požárním 
útoku. Soutěžilo 8 mužstev (nejen z blízkého okolí, ale i z Líšnice a 
Bohousové) a 3 týmy žen, kdy se vedle Líšnických a Lichkovských po-
prvé představily i ženy místního sboru. A jak to bývá, štěstí nováčkům 
přálo. Z prvního místa se při slunném dni plném zamotaných hadic a 
proudů vody radovaly společně ženy i muži z Prostřední Lipky.

Po slavnostním vyhlášení výsledků proběhl i tzv. křest nováčků, 
kteří skončili v potoce. Doufám, že si návštěvníci soutěží užili hezký 
den a přijdou se podívat zase za rok!

6. srpna 2011 se „mužstvo i ženstvo“ výše jmenovaného spolku 
zúčastnilo další soutěže O pohár starosty Lichkova, kdy se požární 
útok provádí s přesunem náčiní z přípravné základny k požárnímu 
stroji. Musím pochválit ženy, které opět vybojovaly první místo. Muži 
si stoupli na stupínek vítězů z druhé strany, takže také gratulace! Velké 
poděkování pořadatelům, kteří zajistili skvělé občerstvení.

Hasičskému sportu na…zdar!
Za SDH Prostřední Lipka Dana Procházková, foto: Libor Líbal

Výsledky jednotlivých disciplín „Králického pětiboje 2011“ muži do 40 let
Příjmení a jméno 100m body dálka body koule body výška body 1500m body celkem

1. Šmolík Jiří 12,08 589 536 453 10 486 155 426 4,55,1 588 2542
2. Opravil Martin 12,18 571 544 469 11,39 569 165 504 5:36,7 367 2480
3. Šponar Martin 11,60 683 542 465 8,30 384 160 464 5:27,9 410 2406
4. Pařízek Jaroslav 12,36 538 484 352 11,11 553 160 464 5:28,2 408 2235
5. Ježek Josef 12,64 488 503 388 10,96 543 145 352 5:36,1 370 2141
6. Maixner Jaroslav 12,49 515 470 326 9,84 476 145 352 5:53,3 292 1961
7. Hlava Jakub 12,82 458 520 421 10,64 524 145 352 6:23,6 173 1931
8. Snopek Adam 13,27 385 420 239 8,69 407 155 423 5:22,3 438 1895
9. Malý Lukáš 13,36 371 468 323 9,14 434 140 317 5:52,9 294 1739
10. Bříza Martin 13,87 297 435 264 6,30 266 150 389 5:33,5 382 1598
11. Vacek Jaroslav 13,81 305 373 164 8,40 390 125 218 6:31,1 151 1228

Výsledky jednotlivých disciplín „Králického pětiboje 2011“ muži nad 40 let
Příjmení a jméno 100m body dálka body koule body výška body 1500m body celkem

1. Žerníček Radek 12,79 463 472 330 9,44 452 140 317 5:17,7 462 2024
2. Ďuriš Petr  14,24 248 392 193 8,20 378 125 218 6:16,8 200 1237
3. Švéda Roman 14,36 233 403 211 7,72 350 125 218 6:35,9 137 1149

Výsledky jednotlivých disciplín „Králického pětiboje 2011“ muži nad 100 kg
Příjmení a jméno 100m body dálka body koule body výška body 1500m body celkem

1. Feranec Karel 13,05 420 434 262 11,40 570 135 283 6:10,2 224 1759
2. Moláček Karel 14,38 230 421 240 10,71 528 145 352 6:08,4 231 1581
3. Leimer Josef 13,93 289 416 232 11,42 571 140 317 7:12,8 47 1456
4. Hlava Jiří 14,82 179 328 100 9,84 476 115 159 7:39,2 10 924

Výsledky jednotlivých disciplín „Králického pětiboje 2011“ ženy do 40 let
Příjmení a jméno 100m body dálka body koule body výška body 1500m body celkem

1. Kubímová Markéta 15,38 375 387 279 7,52 368 130 409 7:20,5 149 1580
2. Maixnerová Jitka 14,40 508 379 261 6,34 293 120 312 7:13,3 171 1545

Výsledky jednotlivých disciplín „Králického pětiboje 2011“ ženy nad 40 let
Příjmení a jméno 100m body dálka body koule body výška body 1500m body celkem

1.  Kubíčková Iveta 17,21 176 322 146 7,57 372 120 312 7:53,7 66 1072
2. Šulcová Hana 18,89 55 297 102 5,79 258 90 71 8:15,9 29 515

Klub seniorů
na měsíc září připravuje:

Od 1. září se otevírá Klub seniorů v pon-
dělí, středa, pátek od 13.00 do 17.00 hodin. 
Úterý je určeno šachistům od 14.00 do 17.00 
hodin.

Dle plánu činnosti:
6. 9. v 13.00 hodin - Zájezd na koupání v 

Zábřehu pro členy i nečleny Klubu. Přihlášky 
u Mgr.Bednářové tel: 774 059 589.

8. 9. v 17.00 hodin - Výbor Klubu - možná 
účast i pro členy s připomínkami a náměty 
pro další činnost Klubu.

15. 9. v 15.00 hodin - Společenské po-
sezení seniorů členů i nečlenů s hudbou v 
Besedě.

21. 9. v 14.00 hodin - Turnaj v dámě v Klu-
bu seniorů. Možná účast i pro nečleny.

Předseda Josef Dobrohruška
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24. ročník KRÁLICKÉHO TRIATLONU - výsledková listina
Datum konání: 13. 8. 2011
Disciplíny: plavání 400 m, kolo 20 km, 

běh 5 km.
Počasí: teplota vzduchu: 20°C - polojasno, 

teplota vody: 19°C.
Ředitel závodu: Pavel Vacek
Velitel tratí: František Krátký
Hlavní rozhodčí: Jiřina Klímová
Měření: ruční
Kategorie MUŽI A - rok narození 1972 

až 1993
1. Munster Pavel (Vysoké Mýto) 0:58:04, 

2. Záleský Milan (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 
0:58:22, 3. Tomáš Kozel (SK Slavia Praha) 
0:58:57, 4. Šebek Michal (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 0:59:17, 5. Keprt Jan (Silný team 
Uničiv) 1:00:55, 6. Fajfr František (SK OMT 
Pardubice) 1:02:04, 7. Jeníček Ondřej (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:02:27, 8. Řehák Tomáš 
(Lukostřelba Jablonné) 1:02:35, 9. Mařík Jiří 
(MP Žamberk) 1:02:43, 10. Hartman Karel (SK 
OMT Pardubice) 1:03:10, 11. Abrahám Lu-
děk (Viking Králíky) 1:03:22, 12. Kučera Petr 
(SKI KLUB Pastviny) 1:03:54, 13. Martínek 
Jaroslav (Těchoním City) 1:04:08, 14. Stumpf 
Eduard (Slámožrouti Kunvald) 1:04:49, 15. 

Moravec Martin (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 
1:05:13, 16. Divíšek Jan (TJ Jiskra Králíky) 
1:06:04, 17. Skládal Petr (Majetín) 1:06:42, 
18. Poláček Luděk (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 
1:07:01, 19. Procházka Vít (Česká Třebová) 
1:08:03, 20. Svorčík Petr (Zábřeh) 1:08:07, 21. 
Holubec Miroslav (Ostrov) 1:10:05, 22. Lebeda 
Martin (Ústí nad Orlicí) 1:10:53, 23. Starman 
Michal (Česká Třebová) 1:11:18, 24. Hrdina Ja-
roslav (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:11:27, 25. 
Morkes Milan (Sokol Ústí nad Orlicí) 1:12:48, 
26. Voleský Petr (Sokol Hylváty) 1:12:50, 27. 
Seidl Lubomír (Kostelec nad Orlicí) 1:15:00, 
28. Šimek Ladislav (Těchoním City) 1:15:24, 
29. Novák Petr (Dolní Dobrouč) 1:15:37, 30. 
Novotný Jaroslav (Choceň) 1:17:12, 31. Cihlář 
Jiří (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:18:11, 32. 
Martin Kačena (Vamberk) 1:18:40, 33. Vy-
metálek Petr (Geodet Kunvald) 1:19:33, 34. 
Smola Robert (Sokol Ústí nad Orlicí) 1:19:46, 
35. Šmíd Jaroslav (Ústí nad Orlicí) 1:19:53, 36. 
lllichman Petr (Králíky) 1:22:03, 37. Roszler 
Jaroslav (DDM  ÚO) 1:22:45, 38. Mareš Petr 
(SMC-POPRAD Ústí n.O.) 1:28:22, 39. Jed-
lička Radek (Sokol ÚO) 1:33:08, 40. Novák 
Jiří (Praha) 2:04:43.

Kategorie MUŽI B - rok narození 1962 
až 1971

1. Glaser Václav (Fort SMC Ústí nad Or-
licí) 0:58:27, 2. Krejčí Jaromír (SKI KLUB 
Pastviny) 1:03:02, 3. Lipenský Martin (Fort 
SMC Ústí nad Orlicí) 1:03:14, 4. Liška Pavel 
(Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:05:00, 5. No-
votný Luděk (SK Žamberk) 1:05:15, 6. Jiří 
Špaček (Silný team Uničiv) 1:06:35, 7. Hanuš 
Petr (Chládek a Tintěra Pardubice) 1:07:40, 
8. Fáber Viliam (Jablonné n. Orlicí) 1:08:21, 
9. Suchodol Josef (SK Žamberk) 1:08:41, 
10. Dian David (Ústí nad Orlicí) 1:16:16, 11. 
Středa Petr (Ústí nad Orlicí) 1:16:28, 12. Nágl 
Marek (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:17:26, 
13. Plocek Jaroslav (Česká Třebová) 1:18:05, 
14. Švéda Roman (Tlustý gumy Králíky) 
1:18:18, 15. Krejsa Jiří (Horská služba Říčky) 
1:23:50, 16. Dvořák Zbyňek (SKI KLUB 
Šumperk) 1:26:03.

Kategorie MUŽI C - rok narození 1952 
až 1961

1. Kašpárek Petr (OMT Pardubice) 1:00:15, 
2. Martinák Jiří (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 
1:04:31, 3. Hodek Roman (Sokol Kunvald) 
1:09:46, 4. Dlabka Ludvík (Spolek dob. lížařů 
Kunvald) 1:12:05, 5. Samek Pavel (Fort SMC 
Ústí nad Orlicí) 1:12:32, 6. Dostál Vojtěch 
(Majetín) 1:12:42, 7. Ehl Tomáš (Jakubovice) 
1:22:46, 8. Vebr Jaroslav (SKI KLUB UO) 
1:23:48, 9. Novotný Přemysl (SKI Pastviny) 
1:23:58, 10. Macháček Martin (Javůrek) 
1:42:48.

Kategorie MUŽI D - rok narození 1951 
a starší

1. Krsek Jaroslav (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:06:22, 2. Krátký František (Krá-
líky) 1:10:17, 3. Fajt Jan (Fort SMC Ústí nad 
Orlicí) 1:11:28, 4. Ambrož Karel (Křížanov) 
1:25:17.

Kategorie ŽENY A - rok narození 1977 
až 1993

1. Vytlačilová Lenka (ISKAREX Česká 
Třebová) 1:12:00, 2. Dušková Lada (KB OEZ 
Letohrad) 1:12:42, 3. Marková Ladislava 
(SCS MlRVA SVITAVY) 1:13:56, 4. Filipová 
Eva (TJ Šumperk) 1:15:09, 5. Lišková Kateři-
na (Ústí nad Orlicí) 1:18:43, 6. Remtová Eva 
(Jablonné n. Orlicí) 1:22:19.

Kategorie ŽENY B - rok narození 1976 
a starší

1. Hylvátová Dana (TTC Brno - Vyškov) 
1:18:21, 2. Jirásková Eva (ISKAREX Česká 
Třebová) 1:22:36.

Kategorie MUŽI - DOROST - ročník 
1994 a mladší

1. Tobiáš Jakub (Kometa Brno) 1:05:22, 2. 
Macháček Martin (Javůrek) 1:42:46.

Poděkování: Pořadatelé děkují Měst-
skému úřadu Králíky, který závod podpořil 
z dotačního programu, Technickým službám 
Králíky, SDH Králíky, Policii Králíky, všem 
firmám, institucím i jednotlivcům, kteří 
penězi a dary přispěli k uspořádání tohoto 
tradičního závodu. Pořadatelé triatlonu ve 
spolupráci s TJ Jiskra Králíky vám všem 
děkují za účast!

Časovka jednotlivců do Suchého vrchu
26. Ročník (7. 8. 2011)

Výsledková listina
Výsledky kategorie A
1. Petr Liebich (JS Sport Giant) 0:23:25,8; 

2. Jakub Fabián (Tessuti sport Žamberk) 
0:24:24,4; 3. Tomáš Kulhavý (Tessuti sport 
Žamberk) 0:25:28,0; 4. Jan Křupa (XCT.
cz Horní Heřmanice) 0:27:11,7; 5. Vojtěch 
Kovář (a za tatínka a za maminku) 0:30:22,8; 
6. Jiří Suchodol (Žamberk) 0:31:10,3.

Výsledky kategorie B
1. Oldřich Tesař (SC Mirva Svitavy) 

0:24:53,5; 2. Milan Král (Tým Silný Uni-
čov) 0:25:40,2; 3. Marek Hýbela (Žamberk) 
0:26:40,0; 4. Tomáš Řehák (Lukostřelba 
Jablonné) 0:27:34,3; 5. Miroslav Holubec 
(Ostrov) 0:29:02,2; 6. Tomáš Křenek (Vý-
prachtice) 0:29:52,3; 7. Zdeněk Beran (XCT.
cz Horní Heřmanice) 0:30:03,4; 8. Libor 
Filip (KUS Jablonné nad Orlicí) 0:30:09,6; 9. 
Ivan Ursta (NTB Nezmar) 0:30:54,8.

Výsledky kategorie C
1. Zdeněk Moravčík (SC Mirva Svitavy) 

0:24:27,2; 2. David Faltus (KUS Jablonné 
nad Orlicí) 0:26:06,0; 3. Petr Král (SPS Sá-
zava) 0:26:33,0; 4. Jiří Špaček (Tým Silný 
Uničov) 0:26:59,0; 5. Jaromír Neubaver 
(Z-trans Moravské Budějovice) 0:27:02,9; 6. 
Vlastimil Kulhavý (Tessuti sport Žamberk) 
0:28:22,7; 7. Petr Bielčik (ISRT) 0:31:07,6; 
8. Petr Hanuš (Choceň) 0:31:54,2; 9. Tomáš 
Šilar (SK Staročernsko) 0:31:56,1; 10. 
Roman Švéda (TLUSTÝ GUMY Králíky) 
0:32:02,2; 11. Zbyněk Heger (Žamberk) 
0:33:41,5; 12. Rudolf Doležal (NTB Ne-
zmar) 0:33:48,0; 13. Zdeněk Svozil (Koko 
team) 0:34:42,6; 14. Petr Kučera (NTB 
Nezmar) 0:36:00,0.

Výsledky Kategorie D
1. Fernidand Polcer (Tým Silný Uničov) 

0:24:39,3; 2. Jiří Kalousek (Tým Silný Uni-
čov) 0:26:09,5; 3. Jiří Dostálek (Tour de Bier) 
0:26:42,9; 4. Karel Výprachtický (Turecko) 
0:27:35,0; 5. Zdeněk Rak (RAK JANCO 
Postřelmov) 0:29:21,5; 6. Jiří Král (LKT 80 
Šumperk) 0:30:45,7; 7. Antonín Klein (NTB 
Nezmar) 0:34:46,8; 8. Josef Novák (NTB 
Nezmar) 0:34:52,7; 9. Stanislav Revús (FC 
Jiskra Králíky – ČV) 0:37:43,0; 10. Zdeněk 
Janíček (CK Rampušák) 0:39:50,5; 11. Josef 
Rýznar (CK Rampušák) 0:43:54,8.

Výsledky Kategorie E
1. František Krátký (Králíky) 0:30:08,7; 

2. Jiří Leicht (ASPV Těchonín) 0:30:42,8; 3. 
Ivan Bruckner (MTB Bohdíkov) 0:30:57,4; 
4. Vladislav Kuběnka (AVX Lanškroun) 
0:31:06,1; 5. Jiří Zoubele (AZ Ekotherm 
Šumperk) 0:32:14,5; 6. Jindřich Koblížek 
(SK Žamberk) 0:32:57,0; 7. Ivan Krejsa 
(IKOS Zábřeh) 0:34:04,6; 8. Miroslav Kře-
nek (Výprachtice) 0:34:05,5; 9. Luboš Ulrich 
(Tým Silný Uničov) 0:34:10,8; 10. Karel 
Ambrož (Křižanov) 0:34:31,3; 11. Vojmír 
Kuba (Vlaské) 0:56:32,9.

Výsledky Kategorie J
1. Jan Divíšek (Jiskra Králíky) 0:26:56,8; 

2. Jakub Stejskal (Lichkov) 0:29:14,0.
Výsledky Kategorie Z
1. Jaroslava Králová (AZ Ekotherm 

Šumperk) 0:30:49,8; 2. Marie Valouchová 
(Nezávislá Šumperk) 0:33:02,2; 3. Dana 
Březinová (LKT 80 Šumperk) 0:34:08,5; 
4. Petra Vicencová (PASSAGIATA Nový 
Malín) 0:37:48,9; 5. Kristýna Bednářová 
(CK Orličky) 0:45:27,1.
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EXPEDICE MUKAČEVO 2011

Nejmenší ukrajinské dívky.

Soutěž ve sběru odpadků v místním parku.

Společná fotografie před djezdem domů.

Stále usměvavé ukrajinské děti.
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