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Ve středu 21. září 2011 zemřel pan Alexander Pelikán, 
první porevoluční představitel města Králíky. Pan Pelikán byl 
navržen na plenárním zasedání MěNV dne 22. 3. 1990 do 
funkce předsedy MěNV na období do řádných voleb. Výkonu 
funkce se ujal dne 1. 4. 1990, funkci vykonával do 24. 11. 
1990 (termín prvních svobodných voleb po roce 1989).

Ač povoláním celník, byl duší a životním stylem bohém a 
umělec. V průběhu svého života se věnoval mnoha zálibám 
– divadelní režii, fotografování, práci kameramana, tlumoč-
níka, cestovatele. Celý život vždy tíhl k umění, v mládí také 
ke sportu. Na tyto časy králického sportování vzpomínal ve 
své knize i pan Miroslav Kváč - trenér Jarmily Kratochvílové. 
Díky aktivitám fotografického klubu „U klíče“ (dům kde kdysi 
pan Pelikán bydlel) probíhaly zajímavé výstavy, vyrostla řada 
fotografických nadšenců. Legendou se svého času staly 
i výpravy Yachtclubu na poloostrov Hell, kde pan Pelikán 
působil jako tlumočník a průvodce výpravy. Pro celní správu 
natáčel výukové filmy. Čest jeho památce.

24. 9. 2011 byla ve Villmaru podepsána partnerská smlouva
V říjnu roku 1996 byla zahájena spolupráce mezi městem Králíky 

(ČR) a městem Villmar (SRN) společným prohlášením, které pode-
psali starostové obou měst pan Anton Zima za Králíky a pan Hermann 
Hepp za Villmar. Od té doby se po dobu 15ti let rozvíjela spolupráce 
mezi oběma městy především prostřednictvím Partnerského spolku 
Villmar a Partnerského spolku Králíky. Každý rok probíhala střídavě 
v Králíkách  a Villmaru  setkání  občanů,  byly  navázány přátelské 
vztahy mezi rodinami, měli jsme možnost poznat historii obou měst 
i zajímavá místa v obou zemích. Prohlášení, podepsané starosty v roce 
1996, nemělo oficiální charakter, a proto městská zastupitelstva ve 
Villmaru 1. 9. 2011 a v Králíkách 12. 9. 2011 jednohlasně schválila 
oficiální partnerství mezi městy. 
K podepsání partnerské  smlouvy došlo 24. 9. 2011 ve Villmaru 

v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti 15. výročí za-
ložení partnerského spolku Villmar. Na pozvání starosty města Villmar 
a předsedy Partnerského  spolku Villmar  se  této události  zúčastnila 
12ti členná delegace z Králíky, ve které byli zastoupni kromě členů 
Partnerského spolku Králíky a zastupitelů města Králíky také paní Věra 
Ettelová, která stála při vzniku vztahů mezi našim městy.
Tak jako vždy jsme ve Villmaru prožili velmi příjemný víkend 

a měli jsme možnost přesvědčit se o tom, že ve Villmaru považují 
blízké vztahy mezi našimi městy  i  jednotlivými občany za velmi 
významné a vzájemně obohacující. 

Jana Ponocná, starostka

Hermann Hepp - starosta města Villmar a člemn představenstva 
PSV, Jana Ponocná - starostka Města Králíky, vzadu z leva Dr. Milan 
Coupek, zástupce velvyslanectví ČR v Berlíně, Günter Daum farář, 
Wolfgang Friedrich předseda Partnerského spolku Villmar (PSV).
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RALLYE POHODA 2011
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RALLY POHODA
V sobotu 3. září 2011 – tentokrát v nádherný teplý, slunečný den 

- se tradičně na začátek školního roku konal již 7. ročník RALLY 
POHODA.
Jedná  se o nenáročnou  soutěž  -  lépe  řečeno výlet  -  pro  rodiny 

s dětmi, jehož cílem je seznámit účastníky se zajímovstmi v našem 
okolí.
Od půl deváté se na Sportovním areálu ZŠ Moravská prezentovaly 

posádky, které byly přihlášeny jak v řádném termínu tak i na „posled-
ní chvíli“. Na startu tak v 10 hod. stálo 21 osobních automobilů se 
správně „nabuzenými“ týmy. 
Se startovním číslem na pravém zadním okénku, itinerářem (po-

pisem cesty), úkolníkem a přílohou byly na trať startérem pouštěny 
v minutových  intervalech. Účastníci  tentokrát  navštívili  všechny 
„spádové obce“ obce Malé Moravy, kde na ně vždy čekaly úkoly 
různých žánrů. Soutěží připravených na stanovištích po trati se mohly 
aktivně zúčastnit všechny děti do 15ti let.
V odpoledních hodinách se spokojené posádky vracely na Sportovní 

areál, kde plnily poslední úkol - legrační štafetu s opačně ovladatel-
nou postelí.
Než pořadatelé spočítali výsledky, bavil děti devadesát minut skvě-

lým způsobem klaun Čiko, který jim s sebou přivezl i skákací hrad.
Všechny zúčastněné  týmy ctí  skutečnost, že  i přes  různá úskalí 

pořadateli připravená soutěž dokončily.
Při závěrečném vyhlašování výsledků bylo zásluhou sponzorů, jež 

byli po celý den zveřejněni na sportovním areálu a kterým chceme 
touto  cestou velmi,  velmi poděkovat,  štědře odměněno všech 21 
koletivů.
Velký dík patří také ochotným spolupořadatelům, bez jejichž pomo-

ci bychom se neobešli: rodině Feltla Milana, manželům Gáblerovým, 
Makulovým a pánům Suchomelovi a Václavikovi.

Za pořadatele Mgr. Hana Moravcová a Mgr. Jiří Souček

Zprávy z činnosti sdružení JUKRA
Začátek školního roku jsme věnovali přípravám dvou akcí. Jednu 

s názvem Světlo z ohně, světlo mezilidskosti v domově důchodců 
v Červené Vodě a druhou v Králíkách - tenisový turnaj Senior cup.
S výsledkem dvoudenní výtvarné dílny pod vedením Bc. Jany Kábr-

tové DiS a ak. mal. Marie Karenové jsme se mohli seznámit v sobotu 
odpoledne 10. září. Po pečlivě zvoleném místu vedením domova a 
zahradního architekta se podařilo vytvořit zákoutí, které ještě více zpří-
jemní prostředí obyvatelům domova. Ačkoliv se zdálo, že počasí bude 
proti nám „pršelo, jen se lilo“, stavba mohla být dokončena a skleněná 
keramická pec se stala monumentem v zahradě Domova důchodců 
sv. Zdislavy v Červené Vodě. Po slavnostním odpoledním završení 
výtvarné dílny a společném dotvoření díla, vyleštění a zapálení  jsme 
byli v nočních hodinách odměněni barevnou hrou světel.
O hudební a výtvarný program se postarali učitelé a žáci ze ZUŠ 

Králíky a nakonec nám zazpíval  sboreček obyvatelů domova pod 
vedením dlouholetého ředitele hudební školy v Králíkách Leo Koska 
(95 let). Že si obyvatelé domova umí najít zalíbení v hudbě, bylo znát, 
s jakým nadšením ke zpěvu přistoupili. O průvodní slovo se postaral 
Lukáš Babic, za klavírního doprovodu Mgr. Zdeňky Křížkové zazpíva-
la Alenka Pinkasová. Hudební program ZUŠ doplnili žáci výtvarného 

oddělení pod vedením ak. mal. Marie Karenové. Fotodokumentaci 
zpracovala mj. Nikola Temnyaková a Ladislav Kyllar.
Chtěli bychom  touto cestou poděkovat všem sociálním pracov-

nicím,  ošetřovatelkám,  zdravotnímu personálu  a  vedení  domova 
důchodců v čele s ředitelem panem Josefem Kuběnkou stejně jako 
rodině Štefkově z Jamného n. Orl. za podporu fyzickou a psychickou 
při  stavbě skleněné pece, neb počasí  se zejména ve čtvrtek pěkně 
vyřádilo. 
I druhá akce – tenisový turnaj Senior cup - se odehrál v poklidném 

sobotním dopoledni, odpoledni jako stvořené pro naši akci. Z původně 
nahlášených hráčů se dostavili pánové Ota Plášek, Evžen Malý, Jiří 
Kučera, Karel Chlumský. Z jejich strany nechyběly vtípky adreso-
vané těm, co na turnaj zapomněli, zaspali nebo se museli přizpůsobit 
domácím pracem. Páni předváděli s graciézností a lehkostí své letité 
zkušenosti umění hráčů antukových dvorců. Přesnými, jistými údery, 
dlouhými výměnami dokazovali, že chuť ke hře zrovna neztrácí. Hru 
si užívají s radostí, nadhledem: „Čím víc je člověk starší, o to víc u 
hry přemýšlí. Stačí se jen postavit na správné místo a ve správný čas!“ 
Prý:“Kdyby mladí víc přemýšleli, nemuseli by lítat sem tam!“ Uslyšeli 
jsme i jiné komentáře z pod vousů: „Taky to mohl doběhnout!“, „Dělá, 
jako kdyby nemohl!“, „Podává, jakoby to hrál poprvé!“ 
Nad  letmo utroušenými poznámkami by se  sportovní  fanda ani 

nepozastavil, kdyby si člověk neuvědomil věk zúčastněných a dobu 
strávenou na kurtech. 
Jen postesknutí nad tím, že moc mladých na kurtech nevidí.
A tak pánové: „Sportu zdar!“ a příště zas!
V říjnu pro Vás připravujeme výjezdy za kulturou. V pátek 7. října 

jedeme do Pardubic na Popelku - kouzelnou pohádku na ledě s hvězd-
ným obsazením a v úterý 25. října na taneční show irského tance Lord 
of the Dance. Sledujete www.jukra.cz a pojeďte s námi!

Za sdružení JUKRA o.s Lukáš Babic a Mgr. Bc. Alena Krabcová

Muzea z KPO v Praze
Od pondělí 12. září najdete v informačním centru CzechTourism 

v Praze na Staroměstském náměstí prezentaci Králické pevnostní 
oblasti. Tvoří ji velkoplošné plakáty, řada trojrozměrných exponátů 
jako například modely opevnění, či deaktivované originální zbraně a 
figuríny. Pro návštěvníky, kterých sem denně přichází 150-200 (často 
cizinci), je zde k dispozici množství propagačních a informačních 
materiálů a  to v některých případech v pětimutačním provedení. 
Shlédnout mohou rovněž videoprojekce s tématem Králické pev-
nostní oblasti a Akce Cihelna.
Prezentace na takovémto frekventovaném a prestižním místě má 

za hlavní účel podporu cestovního ruchu a zvýšení zájmu u domácích 
i zahraničních turistů o návštěvu opevnění na Králicku. KPO bude 
v informačním centru prezentována po dobu 14ti dnů.
Turistické  informační  centrum CzechTourism,  Staroměstské 

náměstí č. 5; Praha 1; 110 15. Otevírací doba: pondělí – pátek 9.00 
– 18.00, sobota 10.00 – 17.00, neděle 10.00 – 15.00 hod.

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

Otevřený dopis politické reprezentaci České republiky
Na základě událostí poslední doby, které zcela popírají přijatou 

dopravní politiku státu i trend vývoje dopravy v rámci Evropské 
unie, otevřeně žádají níže podepsané osoby, občanská sdružení 
a železniční dopravci politickou  reprezentaci  státu a územních 
samosprávných celků o:
• nastavení rovných podmínek mezi autobusovou a železniční 

dopravou,
• skutečnou liberalizaci trhu v osobní železniční dopravě,
•  prošetření  hospodaření  a plnění  zákonem stanovených po-

vinností státní organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
(SŽDC, s.o.), která provádí údržbu železniční infrastruktury za 
nadhodnocené ceny a na řadě tratí údržbu zanedbává,  to v dů-
sledku vede k úpadku těchto tratí,
• vyčlenění nemovitého majetku spravovaného Českými draha-

mi, a. s. (ČD) pod SŽDC nebo jinou organizaci, protože významná 
část tohoto majetku je nevyužívaným a nedostatečně udržovaným 
břemenem, které znevýhodňuje ČD na dopravním trhu a zároveň 
zvyšuje provozní náklady tohoto dopravce, které se promítají i ve 
vysoké ceně za provoz vlaků,
• zákonnou definici nové kategorie dráhy typu „malodráha“, 

umožňující  udržovat  vedlejší  tratě méně  náročným  způsobem 
oproti hlavním tratím a umožňující budovat kombinované systémy 
tzv. “vlakotramvají“.

SITUACE JE KRITICKÁ! V posledních letech a zejména měsí-
cích jsme svědky stále zřetelnějšího úpadku železnice v ČR coby 
páteřního prostředku pro zajištění dopravní obslužnosti regionů. 
Příčinu tohoto stavu spatřujeme v nezájmu politiků o železniční 
dopravu,  protože drtivá  většina  jich vlakem už dávno nejezdí. 
Nemohou si ani uvědomovat, co vytvořili postupnými změnami 
zákonů týkajících se dopravy.
Situace  zašla  tak  daleko,  že  železnice  čelí  přímým  snahám 

o svoji likvidaci, a to hned ze dvou stran: Na straně jedné stojí 
některé kraje, které zcela rezignovaly na možnost využití moderní 
regionální železnice jako účinného nástroje pro rozvoj území a 
které ve vlacích  spatřují  pouze velmi  snadnou možnost ušetřit 
množství finančních prostředků pro jiné potřeby a zájmy. Ukázko-
vým příkladem je aktuální dění v Pardubickém kraji. Místo vlaků 
kraje objednávají pro zajištění nezbytné dopravní obslužnosti tzv. 
levnější autobusy, u kterých ale chybí jakákoliv garance návazností 
při cestách na delší vzdálenosti i jistota dostatečné kapacity např. 
pro větší skupiny cestujících nebo pro přepravu zavazadel. To pak 
v konečném důsledku vede k celkovému odklonu veřejnosti od 
hromadné dopravy jako takové – ať už jakékoliv.
Na straně druhé má zájem  likvidovat železnici  samotný stát 

jakožto vlastník drtivé většiny drah tratí, který se shlédl v možnosti 
ušetřit na údržbě  tratí  jejich zrušením. Poněkud neprozíravě si 
však vybral za oběť regionální dráhy, ze kterých nejen že budou 
kýžené úspory zcela zanedbatelné, ale vážně tím hrozí i omezení 
financování páteřních  tratí, na které  jsou převáděny peníze ur-
čené pro tratě regionální tratě, které jsou v reálu jen minimálně 
udržované! To, že jsou kraji objednávané autobusy pro zajištění 
dopravní  obslužnosti  regionů mnohem  levnější  než  vlaky,  je 
obecně známá věc. 
Zamýšlel se ale někdo nad tím proč tomu tak je? Jak je možné, 

že jeden motoráček na lokálce stojí kraj na stejné lince zhruba 3 
x více než autobus, když oba mají obdobnou pohonnou jednotku, 
spotřebu paliva i hmotnost? Díky nižšímu valivému odporu mezi 
kolem vlaku a kolejnicí navíc může motorový vůz přepravit 3 až 
4 x více cestujících, protože utáhne kromě sebe i dva další vozy. 
Provozní náklady vlaku zvyšují nároky na bezpečnost a údržbu. 
Část ceny tvoří též náklady na nezbytné zázemí železnice (řízení 
provozu, zabezpečovací zařízení apod.) - na jeho financování se 
ale přinejmenším z poloviny podílí také nákladní doprava!
Často  zmiňovaným  zdůvodněním  rozdílu  cen mezi  vlaky  a 

autobusy jsou vysoké náklady většinového osobního dopravce - 

Českých drah, ovšem ani menší dopravce nestojí provozování je-
jich vlaků o mnoho méně. Pokud by u nás byly nastaveny opravdu 
rovnoprávné podmínky pro vstup nových dopravců na železnici, 
dávno mohl dopravu na řadě tratí zajišťovat někdo jiný než ČD. 
Desetileté smlouvy krajů s Českými drahami na zajišťování do-
pravní obslužnosti sice umožnily zahájit masivní obnovu vozidel 
ČD,  ale  zafixovaly náklady na  jízdu vlaku  (bez ohledu na  typ 
vozidla!) na 90 Kč na kilometr. To je částka zejména pro vedlejší 
tratě  značně  nadhodnocená. Zcela  byly  vyřazeni  ze  hry menší 
dopravci  schopní  zajistit  dopravu na vedlejších  tratích  levněji. 
Zásadním prvkem, který znevýhodňuje železniční dopravu proti 
autobusové, jsou poplatky za použití dopravní cesty. Tyto poplatky 
(obdoba mýtného na silnicích) platí bez rozdílu všechny vlaky 
na všech tratích, zatímco za použití silnice platí pouze dálkové 
autobusy, a to jen na silnicích nejvyšších tříd. Linkové autobusy 
zpravidla žádné poplatky neplatí a jsou navíc jsou osvobozeny 
i od silniční daně. Tyto skutečnosti rozdíl v ceně autobusů oproti 
vlakům ještě více prohlubují! Provoz vlaků na vedlejších tratích 
v takových podmínkách tak nemůže být jiný než drahý.
Železnice v principu není parazitem, který chce odsávat peníze 

z veřejných rozpočtů, jak se občanům snaží politická reprezentace 
namluvit. Ale  pokud  nerovnoměrné  zpoplatnění  infrastruktury 
křiví  dopravní  trh  a  ekonomicky  zvýhodňuje  silniční  dopravu 
před železniční,  je dráha do této pozice tlačena. Otevřeně tedy 
vyzýváme odpovědné politiky, aby tuto situaci napravili dříve, 
než většina (nejen) regionálních tratí v důsledku chybné doprav-
ní politiky státu jednou provždy zanikne, i když mají přepravní 
potenciál!

Rostislav Kolmačka, DiS – Kroměřížská dráha, o.s.
Marek Tomek, DiS – Klub přátel lokálek, o.s.

Miroslav Vyka – Svaz cestujících ve veřejné dopravě
Ing. Michal Skala – Konzultační dopravní společnost

Petici je možno podepsat na webu: 
http://www.zmenpolitiku.cz/petice/112/proti-optimalizaci-ze-

leznicni-dopravy/
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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

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 - Velké náměstí
Bližší určení: nebytový prostor ve 1. n.p. v čp. 
354, kavárna a sklady o celkové výměře 92 m2

Minimální výše nájemného: 500 Kč/m2/rok - splatnost ná-
jemného společně se zálohou na služby měsíčně dopředu 
vždy nejppozději do 5. dne příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
- Služby města Králíky s.r.o., tel. 465 631 366.

Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 11. 2011.
Konečný termín přijímání žádostí: 14. 10. 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.

Článek 4 - Podmínky pro podání žádosti o pronájem
1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města 

může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který 
je veden v seznamu dlužníků města, a dluh ke dni podání 
žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží. 

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

3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí ob-
sahovat:

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

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

žádné nevypořádané závazky
e) souhlas se stanovenými nájemními podmínkami
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené 

RM)
g) souhlas se zpracováním, uchováním a zveřejněním 

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

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

5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek 
pronájmu odlišných od těchto pravidel, předloží majet-
kový odbor věc k rozhodnutí RM, a to společně s před-
cházejícím vyjádřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li 
nebytový prostor v MPZ tak také odbor ŠKT, a správce 
bytového fondu.
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Firmou roku Pardubického kraje je Papera,
Živnostníkem roku se stal Jáchym Mimra
Tisková zpráva 6. září 2011
Novými jedničkami pardubického 

byznysu jsou firma Papera zabývající se 
prodejem kancelářských potřeb a zaříze-
ní a truhlář Jáchym Mimra z Pardubic. 
Vítězové šestého ročníku soutěží Voda-
fone Firma roku 2011 a Era Živnostník 
roku 2011 postupují do celorepubliko-
vého finále, kde budou reprezentovat 
Pardubický kraj.

„Vítězná firma Papera je ve svém oboru 
velmi úspěšná i přes silnou konkurenci 
velkých gigantů. Z živnostníků jsme vy-
brali toho, kdo se vymykal podnikatelským 
nápadem,“    shrnul  rozhodování  poroty 
její předseda Jaroslav Ptáčník, Area Sales 
Manager společnosti ČEZ Prodej.
Papera uspěla v konkurenci 240 společ-

ností. Založila ji v roce 1994 tehdy dvaceti-
letá Monika Betlachová společně s přítelem 
Milanem Vetrem – původní PAPER centrum 
se v roce 2001 přetransformovalo na spo-
lečnost PAPERA. Dnes patří mezi přední 
firmy v oboru, má více než sto zaměstnanců 
a v nabídce přes 7 tisíc položek. „Zaujal nás 
příběh – pár mladých lidí se rozhodlo vy-
budovat podnik od nuly. První úvěr si vzali 
až po roce a zajistili ho nemovitostí svých 
rodičů,“ komentoval výběr poroty její člen 
Karel Hlaváček, Regional Sales Manager 
společnosti Vodafone Czech Republic. 
Mezi  110  živnostníky  zvítězil  truhlář 

Jáchym Mimra z Pardubic. S kolegou vyrábí 
nábytek,  za  jehož  specifický  rys  označují 
„nadčasový design“. Poskytují komplexní 
služby v oblasti zařizování interiérů – od ná-
vrhu až po realizaci včetně odborné montáže 
a  kompletního  servisu.  Jejich  specialitou 
jsou schodiště, ložnice a kuchyně na míru.  
„Vyučil se sice zámečníkem, ale našel se 
v truhlařině. Vydal se přitom jinou cestou 
než většina jeho kolegů, kteří ve velkém 
vyrábějí kuchyně či vestavné skříně. Vyni-
ká originalitou svých výrobků,“  vysvětlil 
porotce Petr  Severa, manažer  pro  rozvoj 
obchodu a akvizice Poštovní spořitelny. 
Kromě hlavních kategorií byly vyhlášeny 

také  dvě  vedlejší  kategorie. Odpovědnou 
firmou roku 2011 Pardubického kraje, kte-
rou vyhlašuje společnost Vodafone, se stala 
eBRÁNA. Firma se zabývá tvorbou webo-
vých projektů. Kategorii Web  roku 2011, 
jejímž vyhlašovatelem jsou Zlatéstránky.cz 
společnosti Mediatel, vyhrála mezi firmami 
Choceňská mlékárna. V kategorii živnostní-
ků byl oceněn web Luďka Vaška, který se 
věnuje prodeji sportovních potřeb.
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů 

soutěží Vodafone Firma  roku  2011  a Era 
Živnostník roku 2011 proběhne 7. prosince 
v Praze a bude možné jej sledovat v přímém 
přenosu  na ČT24. Na  slavnostním finále 

bude  také  vyhlášen  vítěz  nové  kategorie 
soutěží Era Účetní roku 2011. 

Vodafone Firma roku Pardubického 
kraje 2011:
1. Papera s. r. o. (Svitavy)
2. DAKO-CZ a. s. (Třemošnice)
3. eBRÁNA s. r. o. (Pardubice)
Era Živnostník roku Pardubického 

kraje 2011:
1. Jáchym Mimra (Pardubice)
2. Hanna Maria Tomášková (Pardubice)
3. Petr Hrabáček (Cotkytle)
Odpovědná firma Pardubického kraje 

2011:
eBRÁNA s. r. o.
Firemní web Pardubického kraje 

2011: 
Choceňská mlékárna, s. r. o. 
Živnostenský web Pardubického kraje 

2011:
Luděk Vašek 

Ceny Hospodářských novin Vodafone 
Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 
2011 jsou soutěže určené všem malým a 
středním podnikatelům a živnostníkům 
v České republice s obratem do 1,4 mld. 
Kč. Soutěže patří v současné době svým 
všeoborovým a regionálním zásahem 
k největším podnikatelským kláním v zemi a 
zásadně se odlišují od podobných projektů. 
Vyhlašovatelem podnikatelských soutěží 
jsou Hospodářské noviny. Titulárním part-
nerem soutěže Vodafone Firma roku 2011 je 
společnost Vodafone. Titulárním partnerem 
soutěže Era Živnostník roku 2011 je Era od 
Poštovní spořitelny. Partnerem projektu 
jsou ZlatéStránky.cz společnosti Mediatel. 
Partnerem krajských kol je Skupina ČEZ. 
Mediálními partnery jsou ČRo 1 – Radi-
ožurnál a ČT24. Záštitu a odborný dohled 
nad projektem má Hospodářská komora 
ČR. Garantovaná spolupráce: Asociace 
českých cestovních kanceláří a agentur, 
Asociace českých nábytkářů, Asociace ho-
telů a restaurací ČR, Asociace jazykových 
škol a agentur, Asociace pro elektronickou 
komerci, Asociace pro fair trade, Asociace 
průvodců ČR, Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených, Cech čalouníků a 
dekoratérů, Cech klempířů, pokrývačů a 
tesařů, Cech malířů a lakýrníků ČR, Cech 
obkladačů České republiky o. s., Cech 
podlahářů České republiky o. s., Cech to-
penářů a instalatérů České republiky, o. s., 
CzechInvest, Česká asociace franchisingu, 
ČESMAD BOHEMIA, Prague Convention 
Bureau, Svaz českých a moravských výrob-
ních družstev, Svaz květinářů a floristů ČR, 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a 
Svaz průmyslu a dopravy ČR.

FINALISTÉ SOUTĚŽE VODAFONE 
FIRMA ROKU PARDUBICKÉHO KRAJE 
2011

ACE Trade, spol. s. r. o. - Ústí nad 
Orlicí
Společnost  vznikla  v  roce  1998  jako 

dovozce a dodavatel surovin pro chemický, 
kosmetický, potravinářský ́a farmaceutický 
průmysl.  Dnes  patří mezi  jejich  přední 
distributory.  Exkluzivně  zastupuje  více 
než 30 velkých zahraničních výrobců jak 
v České republice, tak na Slovensku. Nyní 
firma  přechází  k  tzv. modelu  dodavatele 
celkového  řešení.  Svým  zákazníků  jsou 
tak schopni dodat poradenství, laborator-
ní  testy  či  zátěžové  testy  jejich finálních 
výrobků. 

DAKO-CZ, a. s. - Třemošnice
Společnost  se  orientuje  výhradně  na 

vývoj, výrobu a prodej brzdových přístrojů 
pro kolejová vozidla. Ve svém oboru je nej-
větším českým výrobcem a na světě jedním 
z nejvýznamnějších. Výrobou navazuje na 
historickou slévárnu, kterou v Třemošnici 
založil roku 1816 Josef Jan Zvěřina a která 
od roku 1920 pracovala na zakázkách pro 
železnici a v roce 1949 zahájila vývoj brz-
dového rozvaděče CV1. 

eBRÁNA, s. r. o. - Pardubice

Společnost  je  producentem webových 
stránek. Na jejím vzniku měla velký podíl 
náhoda  –  spolužáci  Jiří  Janků  (který  si 
vydělával při studiu obchodem s kovovým 
šrotem) a Martin Semerád vytvořili interne-
tový portál www.sroty.cz. Netrvalo dlouho 
a  uživatelé  serveru  je  začali  oslovovat 
s  žádostí  o  pomoc  při  výrobě webových 
stránek. A tak se ze spolužáků stali partneři 
v podnikání. Společnost eBRÁNA, kterou 
založili v roce 2003, už má na svém kontě 
přes 2500 webových projektů.

ECOTEX, s. r. o. - Vysoké Mýto
Společnost  je  největším  výrobcem  a 

dodavatelem  elementů  pro  průmyslovou 
filtraci plynů a kapalin ve střední a východní 
Evropě.  Je  členem mezinárodní  skupiny 
KAYSER Filtration Group, spoluřešitelem 
výzkumných projektů v oboru nanotechno-
logie, držitelem několika patentů a inová-
torem. Disponuje moderním  laboratorním 
zázemím  a  využívá  nejnovějších  techno-
logií. Všechny její projekty lze považovat 
za ekologické.

ELAZ, spol. s. r. o. - Pardubice
Hlavní náplní činnosti firmy jsou projekč-

ní a inženýrské služby v oblasti elektroener-
getiky, stavebnictví a průmyslu v oborech 
elektro-silnoproud  a měření  a  regulace. 
Společnost vznikla v roce 2003 a tři roky 
procházela  personální  stabilizací. Nyní, 
po osmi letech fungování, má stálý okruh 
významných zákazníků.
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ERGO, společnost s ručením omezeným - Chornice
Původní motivací  pro  podnikání  bylo  zachování  pracovních 

míst a výrobní činnosti v regionu. Hlavní činností společnosti je 
prodej elektrických strunových sekaček a rotačních žacích strojků 
na  trávu. Za největší  překážku považuje firma byrokracii,  která 
zabírá neúměrné množství času.

IMS – Drašnar, s. r. o. - Česká Třebová
Firma vyrábí výlisky z plastu, zejména pro autoprůmysl. Umí 

nabídnout vše,  co  je v  jeií  branži  potřeba,  tj.  na  základě potřeb 
zákazníka navrhnout tvarové, materiálové a technologické řešení 
plastového dílu či sestavy, vytvořit 3D model, vyrobit formu včetně 
případných přípravků a nástrojů ve vlastní nástrojárně a konečně 
vyrábět díly na nejmodernějších lisostřikových strojích ENGEL a 
pak je případně i montovat do podsestav.

ISOTEP, s. r. o. - Ústí nad Orlicí
Společnost se zaměřuje na revitalizace bytových domů. Od kla-

sických stavebních firem se liší specializací na zateplení a s ním 
spojené činnosti. Již 13 let si systematicky vychovává a vzdělává 
odborníky na jednotlivé práce a striktně používá kvalitní značkové 
materiály, které jsou podstatné pro dlouhou životnost rekonstruo-
vaných objektů. V roce 2009 firma získala cenu Fasáda roku za 
rekonstrukci bytového domu v České Třebové. 

K2 invest, s. r. o. - Chrudim
Firma podniká  od  roku  1998  v  realitní  oblasti. Začala  tehdy 

koupí zničeného domu v centru města, který zrekonstruovala do 
původní podoby. Napomohla  tím obnově historické části města. 
„Na poměrně malém městě je nejjednodušší cestou k získávání 
zákazníků dobrá pověst. Zákazník nám musí věřit a my ho nesmíme 
zklamat,“ myslí si majitel.

PAPERA, s. r. o. - Svitavy
Firma se zabývá prodejem kancelářských potřeb a zařízení. Za-

ložila ji v roce 1994 tehdy dvacetiletá Monika Betlachová společně 
s přítelem Milanem Vetrem – původní PAPER centrum se v roce 
2001 přetransformovalo na společnost PAPERA. Dnes patří mezi 
přední firmy v oboru, má více než sto zaměstnanců a v nabídce 
přes 7 tisíc položek. V loňském roce byla oceněna titulem Byznys 
rebel Pardubického kraje.

FINALISTÉ SOUTĚŽE ERA ŽIVNOSTNÍK ROKU PARDU-
BICKÉHO KRAJE 2011

Hanna Maria Tomášková - Pardubice
Zabývá  se  vývojem  léčivých  aromaterapeutických výrobků – 

čistě přírodních éterických olejů. Spolupracuje s parfémářskými 
firmami ve Francii, Anglii a Švýcarsku, v zahraničí se podílí také 
na výzkumech  terapeutického účinku vůní.  Její výrobky získaly 
ocenění  na  výstavách Beauty  Expo  v  letech  2006–2010. „Ve 
svém životě jsem vše přizpůsobila tak, abych byla v tomto oboru 
výjimečná,“ řekla.

Jáchym Mimra - Pardubice
Je sice vyučený zámečník, ale věnuje se truhlařině. S kolegou vy-

rábí nábytek, za jehož specifický rys označují „nadčasový design“. 
Poskytují komplexní služby v oblasti zařizování interiérů – od návr-
hu až po realizaci včetně odborné montáže a kompletního servisu. 
Jejich specialitou jsou schodiště, ložnice a kuchyně na míru.

Jan Oplištil - Chrudim
Provozuje s manželkou restauraci, kde vaří poctivá česká jídla, 

pokud možno bez použití polotovarů. Pořádají v ní taneční večery 
s živou hudbou a poskytují  zde zázemí pro  soukromé a firemní 
akce. Nejlepší reklamou pro ně je to, že si o nich lidé řeknou mezi 
sebou. „Dali jsme do podnikání veškerou energii a úspory. Byli 
jsme neustále v práci, bez soukromého života,“  vzpomínají  na 
začátky podnikání.

Firmou roku Pardubického kraje je Papera,
Živnostníkem roku se stal Jáchym Mimra

Miloš Lepka - Moravská Třebová
Podniká jako technik (mechanik) asistenční služby, pomáhá mo-

toristům v nouzi – buď poruchu na místě opraví, nebo zajistí odtah a 
opravu ve značkovém servisu. Případně ubytování či zapůjčení ná-
hradního vozu. Tuto činnost provozuje celkem 40 let, od roku 1992 
na živnostenský list. Letos v listopadu oslaví 71. narozeniny. 

Miroslav Patras - Pardubice
Začal podnikat proto, že se mu v jeho pokročilejším věku a na-

vzdory zkušenostem z několika oborů nepodařilo sehnat zaměstná-
ní. Vykonává zemní práce minibagrem a zajišťuje přepravu vozidel 
a strojů. „Mnoho lidí bolí od práce záda, tak proč jim nepomoci,“ 
vysvětlil. Za největší úspěch považuje skutečnost, že je schopen 
se uživit a splácet úvěr.

Pavel Čejka - Heřmanův Městec
Na počátku jeho podnikání v roce 1990 stál nápad spojit prodej 

elektra se servisem, což se mu vyplatilo. Začínal se dvěma kamenný-
mi prodejnami – v Heřmanově Městci a v Chrudimi. V současnosti 
provozuje ještě e-shop. „Zákazníky mám převážně stálé, z města a 
přilehlého okolí,“ říká podnikatel, který věří na dobré doporučení 
a čas od času láká nové zákazníky na akční ceny.

Pavel Málek - Králíky
Jeho oborem jsou zemní a výkopové práce a autodoprava. Firmu 

převzal po otci a podařilo se mu ji rozšířit na čtyřnásobek původní 
velikosti. Začínal sám s jedním bagrem a dnes má k dispozici celou 
škálu strojů a šest dalších pracovníků. „Ceníme si našich stálých 
klientů, mezi které patří okolní obecní úřady nebo horská střediska. 
Jsem velmi rád, že se firmě daří již 11 let,“ uvedl.

Petr Hrabáček - Cotkytle
Vyučil se automechanikem, a tak se rozhodl založit si autoservis. 

Rozjet takový podnik v obci Cotkytle nebylo vůbec jednoduché. 
V  současnosti  se  věnuje  především  autoopravárenství  a  prodeji 
náhradních dílů. Na individuální přání  také dováží auta ze zemí 
EU,  poskytuje  odtahový́  servis  a  kompletní  servis  pneumatik. 
„Naše společnost má za sebou již 10 let úspěšné existence. Za velký ́
úspěch považuji, že v obci Cotkytle jsme se udrželi v nasazení 7 
lidí,“ řekl podnikatel.

Renata Mlčúchová - Červená Voda
Se společnicí se pustila do výroby a prodeje unikátního produk-

tu –  textilních a plenkových dortů,  tj. dárků sestavených z froté 
ručníků, plenek, hraček apod. do podoby dortu. Mají internetový 
obchod,  kde  své  nevšední  výrobky úspěšně  prodávají. Začátek 
podnikání pro ně nebyl snadný a nyní se je jiní pokoušejí kopírovat. 
Konkurence prý „začíná houstnout“.

Zdeňka Beránková - Hlinsko
S manželem provozují od roku 1991 rodinnou firmu, mají obchod 

s hračkami, s fototechnikou a cestovní agenturu. V roce 1995 koupili 
zdevastovanou budovu bývalého hotelu Záložna v Hlinsku, opravili 
ji a začali pronajímat. Dnes v ní mají řadu provozoven a prodejen 
a budují zde společenský sál. „Ve firmě pracuje celá rodina, takže 
o budoucnost firmy je zřejmě postaráno, což je nejlepší výsledek, 
jaký́ jsem si mohla přát,“ uvedla podnikatelka.
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Krádež králíků v Králíkách
29. srpna 2011 se v dopoledních hodinách osobně s prosbou o pomoc obrátil na poli-

cisty Obvodního oddělení v Králíkách chovatel. A co bylo předmětem zmíněné prosby 
o  pomoc? V noci  z  neděle  na  pondělí mu neznámý pachatel  z  králíkárny odcizil  dva 
kalifornské králíky. 
Muž si škodu, která mu byla krádeží způsobena, vyčíslil na bezmála 1000 korun. Policisté 

oznámení zaevidovali jako přestupek proti majetku. 
V případě dopadení pachatele mu ve správním řízení hrozí peněžitý trest do výše až 

15.000 korun.
Zdroj: http://orlicky.net

DĚTI POTŘEBUJÍ RODINU!
Nyní máte možnost jednoduše podpo-

řit ohrožené děti. 
Zašlete DMS AMALKA na č. 87 777 

a podpoříte ohrožené děti.
Příběh Haničky:
Hanička se narodila sedmnáctileté 

Haně, která sama vyrůstala v dětském do-
mově. Brzy se u miminka objevila mentální 
porucha a Hana si na její výchovu sama 
netroufla. Po krátkém pobytu v dětském 
centru se dítě dostalo do pěstounské péče 
Jany a Petra - vedle svých dvou dětí tak 
přijali do pěstounské péče již třetí dítě.

Pěstouni využívají služeb pracovníků 
občanského sdružení Amalthea a k vý-
chově mentálně postižené Haničky mají 
dostatek odporné pomoci a podpory. 
Důležité je, že Hana má možnost se 
s Haničkou pravidelně setkávat a radovat 

se z jejích pokroků. Přesto, že Hanička 
nemůže vyrůstat ve vlastní rodině, ví, kdo 
je její maminka a raduje se ze společně 
strávených chvil.

Dovolte,  abychom Vás  informovali 
o  nové možnosti  podpory  občanského 
sdružení Amalthea, které poskytuje služby 
ohroženým  dětem  i  ve  vašem městě. O 
prázdninách byla zahájena veřejná sbírka 
formou dárcovské SMS. Je to jednoduchý 
způsob, který umožňuje jednou textovou 
zprávou podpořit jednoduše dobrou věc. 
Podpořit  nás  můžete  jednorázovým 

zasláním SMS na  telefonní číslo 87 777 
ve tvaru DMS AMALKA. Telefonní číslo 
je jednotné pro všechny operátory. Pokud 
chcete  činnost Amalthea  o.  s.  podpořit 
opakovaně (po dobu 12 měsíců), zašlete 

DO STARÉHO ŽELEZA?
ANI OMYLEM!!

na telefonní číslo 87 777 zprávu ve tvaru 
DMS ROK AMALKA.  

Cena DMS je 30 Kč, Amalthea o.s. 
obdrží 27 Kč. Průběžné informace o vy-
užití daru naleznete na www.amalthea.
pardubice.cz. Více o DMS na www.
darcovskasms.cz.
Za každou zaslanou DMS děkujeme.

Amalthea o.s. je občanské sdružení, kte-
ré poskytuje i v našem městě od roku 2004 
sociální, vzdělávací a terapeutické služby 
rodinám v celém Pardubickém kraji. Jsme 
přesvědčeni,  že Děti  potřebují  rodinu! 
Proto je naším cílem  snižovat počty dětí, 
které  vyrůstají  v  dětských  domovech, 
kojeneckých ústavech a jiných ústavních 
zařízeních, kde dětem chybí individuální 
péče  a  zdravé  rodinné vztahy  (takových 
dětí  je  v ČR  okolo  11.000).  Pracovníci 
Amalthea  o.s.  poskytují  odborné  služby 
pěstounským  a  adoptivním  rodinám  a 
rodinám, které jsou ohroženy odebráním 
dítěte.  Naší  snahou  je,  aby  každé  dítě 
vyrůstalo v rodině. Nejlépe ve své vlastní, 
případně v náhradní. Vždy je však na prv-
ním místě zájem a bezpečí dítěte. 
Cílem projektu  je  získat finanční pro-

středky  pro  podporu  rodiny  jako  jedi-
nečného prostředí pro naplňování potřeb 
dítěte  prostřednictvím  poskytování  so-
ciálních  služeb  a  dalších  odborných  a 
společenských aktivit. Sociální služby jsou 
poskytovány zdarma. 

Ve  čtvrtek  26.  května  2011  jako  kaž-
doročně  proběhlo  „Setkání  seniorů“  na 
Střelnici.  Stalo  se  také  pravidlem,  že  na 
tuto  akci  chodí vypomáhat  žáci  základní 
školy  v  Králíkách. Ani  letos  tomu  ne-
bylo  jinak,  a  tak  pořadatelům  pomáhali 
žáci z deváté  (Nikola Bibrlová, Kristýna 
Čermáková, Martina Hásová, Petr Havle, 
Kateřina Rakašová a Martina Vogelová) a 
sedmé třídy (Tereza Čermáková a Kateřina 
Pipková).
Poté, co pořadatelé zahájili tento večer, 

představili  se  seniorům malí  tanečníci 
z MŠ Moravská a později také malí i velcí 
hudebníci  a  zpěváci  ze ZUŠ Králíky. Po 
shlédnutí  všech  krásných  vystoupení  se 
začalo podávat občerstvení v podobě kávy 
a zákusků a později se dostalo i na menší 
večeři. Zároveň začal rozdávat radost v pís-
ních pan Arnošt Štěrba. Asi nikdo nečekal, 
že bude hrát nejen „dechovkové“ písně, ale 
i docela moderní skladby, jako je „Svařák“, 
„Nonstop“ nebo „Sladké mámení“ (které 
na přání zahrál dokonce dvakrát). To, že 
skoro  všichni  tančili,  asi  nikoho  nepře-
kvapí, ale že prakticky nikoho neodradilo 
ani rychlejší tempo těchto skladeb, docela 
velkým překvapením  bylo.  Že  rozhodně 
nepatří  do  starého  železa,  předvedly  ta-
nečnice  s názvem Mažoretky z Titaniku, 

které se pečlivě naučily choreografii k pár 
písním.  Celý  večer  se  všichni  náramně 
bavili  a  jistě  se  už  těší  na  další  setkání, 
které bude už na podzim.

Tímto Vás všechny srdečně zvou pořada-
telé a absolventka ZŠ Martina Hásová 
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LT Hněvkov 2011
Začátkem července okusilo 60 dětí z Králík a okolí atmosféru 

tajuplného ostrova na táborové základně v Hněvkově.
Letošní program byl pestrý. Děti se setkaly s Kolerojidy, piráty, 

domorodci  i nadpřirozenými bytostmi. Také byly svědky soudu, 
ve kterém byl pirát Hedečtajn souzen za své „zločiny“. Usilovným 
pátráním a plněním nelehkých úkolů dosáhli táborníci zasloužené 
odměny v podobě pokladu.
Během čtrnácti dní měly děti příležitost seznámit se s tím, co 

je typické pro život táborníků, např. vázání uzlů, rozdělání ohně, 
přenocování v přírodě, ale také sjíždění řeky, pomoci jeden dru-
hému apod.
V průběhu tábora měly také možnost užít si dětský den pořádaný 

obcí Hněvkov a zúčastnit se sportovních nebo pěveckých soutěží.
Počasí si s námi občas zahrávalo, ale dobrá nálada přetrvala po 

celé dva týdny.
Děkujeme všem, kteří se účastnili těchto krásných čtrnácti dní a 

již dnes můžeme říci, že se těšíme na další společné akce.
Kolektiv organizátorů tábora
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Výpis z jednání Rady města Králíky
24. 8.
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

pozemku st.p.č. 818 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 130 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje pozemku.
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

části pozemků p.p.č. 126/1 a 1841/1 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit  na  jednání  ZM  záměr  prodeje 
části pozemků.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 2074/8 v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „přeložka ka-
nalizační přípojky k RD čp. 53, přípojka na 
pozemku p.p.č. 400/1 v k.ú. Králíky“ man-
želů Hájkových, Králíky, a to za podmínky, 
že  technické řešení bude odsouhlaseno se 
správcem  kanalizace  –  Službami města 
Králíky s.r.o.,  Králíky, Růžová čp. 462.
RM schvaluje výpůjčku movitého majet-

ku – dlouhodobého drobného majetku dle 
předloženého  seznamu  v  účetní  hodnotě 
96.410 Kč sdružení TJ Jiskra Králíky o.s., 
a to na dobu neurčitou.
RM schvaluje záměr výpůjčky části po-

zemku p.p.č. 97/3 v k.ú. Červený Potok za 
účelem vybudování multifunkčního hřiště 
na  volejbal,  nohejbal  a  další  sporty,  a  to 
na dobu určitou 6 let a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit. 
Město Králíky  jako účastník  územního 

řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 78 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
-  „revitalizace  střechy  (  stávající  plochá 
střecha bude nahrazena sedlovou střechou) 
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“ Společenství  vlastníků  jednotek 
domu Nádražní čp. 841, čp. 842, čp. 843 
v Králíkách, a to formou uzavření veřejno-
právní  smlouvy. Současně město Králíky 
souhlasí ve smyslu ustanovení § 116 staveb-
ního zákona s provedením stavby.
RM  schvaluje  bezplatné  užití  prostor 

dne  17.  9.  2010  pro  konání  akce  Jesus 
break    (pořadatel  Sbor  Jednoty  bratrské 
v  Králíkách)  včetně  povolení  odběru 
elektrické energie na Velkém náměstí na 
zajištění ozvučení. 
RM schvaluje smlouvu č. 320050020414 

mezi městem Králíky  a firmou VČP Net, 
s.r.o., Hradec Králové o budoucím připo-
jení novostavby objektu sportovního klubu 
v  areálu  fotbalového  hřiště  Králíky  na 
distribuční soustavu plynovodu a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy.

31. 8.
Město Králíky  jako  vlastník  pozemku 

p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním  záměrem  „projekt  nové  elek-
tropřípojky NN pro parcelu p.p.č. 1822/23 

v k.ú. Králíky, umístění pilíře NN“, a to za 
podmínky, že rozvaděč bude zabudován do 
nově postavené řadové garáže.
RM  doporučuje  schválit  smlouvu 

o  bezúplatném  převodu  nemovitosti  bez 
omezujících  podmínek  č. UZSVM/HU-
O/3329/2011-HUOM Rp 5897/2001 Jir na 
převod pozemku p.p.č. 471 v k.ú. Dolní He-
deč od ČR – ÚZSVM, na město Králíky, a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM bere  na  vědomí  právní  stanoviska  

k vyjádření osadních výborů k pronájmům 
pozemků a ostatních nemovitostí.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na p. p. 
č. 107 v k. ú. Prostřední Lipka pro opráv-
něnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu 1.000 Kč včetně DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uza-
vřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání  zařízení  distribuční  soustavy  na  p. 
p. č. 728 a 743/5 v k. ú. Dolní Hedeč pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce,  a.s., Děčín. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 2.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uza-
vřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
RM  doporučuje  předložení  podnětu 

k    pořízení  změny ÚP Králíky  a  zároveň 
ukládá  odboru ÚPSÚ předložit  návrh  na 
pořízení změny č. 1 územního plánu Králíky 
na jednání ZM.
RM doporučuje  schválit  Ing. Ladislava 

Tótha určeným zastupitelem pro projedná-
vání změny č. 1 územního plánu Králíky a 
zároveň ukládá odboru ÚPSÚ předložit bod 
na jednání ZM.
RM bere na vědomí, že pokácení lip na 

p.p.č. 1278/3 v  k.ú.  Horní Lipka a na p.p.č. 
529/1 v  k.ú. Prostřední Lipka provede měs-
to Králíky na své náklady odbornou firmou 
a veškeré další práce spojené s rozřezáním 
a úklidem dřevní hmoty provedou pan Karel 
Kováč  a  pan František Hrnčíř  na  vlastní 
náklady v souladu s uzavřenými dohodami 
o skácení dřevin.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce, kde 

předmětem výpůjčky je nezbytně nutná část 
budovy č.p. 2, Dolní Hedeč k instalaci tech-
nického  zařízení  varovného  a  vyrozumí-
vacího systému v rámci realizace projektu 
„Zpracování digitálního povodňového plánu 
a vybudování sítě varovného a vyrozumí-
vacího systému pro území ORP Králíky“. 
Dále RM pověřuje starostku podpisem výše 
uvedené smlouvy.
RM doporučuje ZM schválit partnerství 

mezi městem Králíky  a městem Villmar 
v SRN a ukládá starostce předložit bod na 
jednání zastupitelstva.

7. 9. 
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 1003/2 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.
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

pozemků p.p.č. 294/6 a 294/20 v k.ú. Dolní 
Lipka  za kupní  cenu ve výši  50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit  na  jednání  ZM  záměr  prodeje 
pozemků. Zároveň RM schvaluje pozemky 
p.p.č.  294/6  a  294/20  v  k.ú. Dolní Lipka 
zatížit věcným břemenem podzemní vedení 
přípojky vody pro vlastníka nemovitosti čp. 
7 na st.p.č. 16/1 v k.ú. Dolní Lipka, věcné 
břemeno  se  zřizuje  na  dobu  neurčitou  a 
bezúplatně. 
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 651/3 v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona  se  stavebním  záměrem  „stavba 
zahradního přístřešku u RD čp. 447, stavba 
na p.p.č. 651/14 v k.ú. Králíky, zastavěná 
plocha 25 m2, výška stavby 3 m“ manželů 
Zimových, Králíky.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 71/3 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se  stavebním záměrem „oplocení RD čp. 
866,  stavba na p.p.č.  71/8 v k.ú. Králíky, 
severní strana pískovcové sloupky a výplň 
polí  dřevo nebo kov,  západní  a  východní 
strana  kovové  sloupky  a  zelené  pletivo, 
výška plotu 1,30 m“ manželů Novákových, 
Králíky.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

p.p.č. 255 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem se-
kání trávy za roční nájemné ve výši 626 Kč 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.
RM schvaluje  záměr  prodeje  pánského 

horského  kola  zn. OLPRAN  -  Phaetom 
za minimální kupní cenu 400 Kč + DPH a 
ukládá MO záměr prodeje zveřejnit.
RM  schvaluje  dodatek  č.  1/2011  ke 

smlouvě  č.  03-1212-0450  a  pověřuje  sta-
rostku jejím podpisem.

8. 9. 
RM  schvaluje  výpůjčku  části  areálu 

hřiště na části pozemku p.p.č. 97/3 a části 
pozemku p.p.č. 97/3 v k.ú. Červený Potok za 
účelem vybudování multifunkčního hřiště 
na volejbal, nohejbal a další sporty, a to na 
dobu určitou 6  let  a  formou dodatku č. 1 
smlouvy o výpůjčce ze dne 22. 7. 2011. 

14. 9.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 2424 v k.ú. Horní Lipka 
za  kupní  cenu  ve  výši  50 Kč/m2  +  ná-
klady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit  na  jednání  ZM  záměr  prodeje 
pozemku.
RM doporučuje schválit směnu pozemku 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
p.p.č. 1180 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky 
za  část  pozemku  (o  cca  stejné  výměře  jako  je  pozemek města) 
ve zjednodušené evidenci p.č. (403) GP v k.ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví pana Kalianka, Dolní Boříkovice s tím, že hodnota 
směňovaných pozemků je stejná a žadatel uhradí náklady spojené 
s převodem. 
RM doporučuje majetkoprávní vypořádání pozemků pod pří-

stupovou  komunikací  k  rybníku  na  pozemcích  p.p.č.  1306/29, 
1295/24 a 1241 v k.ú. Králíky. RM proto ukládá vedoucí MO 
pozvat  jednotlivé  vlastníky  pozemků  na  projednání možného 
prodeje ke starostce města a poté RM informovat o výsledku.
Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 161/1 a 162/1 v k.ú. 

Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „vybudování zpevněné plochy ze zámkové 
dlažby“ manželů Jílkových, Králíky. Zároveň RM souhlasí s pro-
vedením stavebního záměru.
RM  schvaluje  záměr  pronájmu  části  pozemku  p.p.č.  1293/1 

v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem sekání trávy a údržby pozemku 
za roční nájemné ve výši 320 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v čp. 354 

na Velkém náměstí v Králíkách za minimální nájemné ve výši 
500 Kč/m2/rok, ostatní podmínky budou v souladu s Pravidly pro 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky, a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.
RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2010/07/123 ze dne 11. 

10. 2010 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2010/02/025 ze dne 8. 3. 

2010 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2011/02/021 ze dne 14. 

3. 2011 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
ukládá MO vyzvat manželé Kudynovi a pana R. Kudyna k úpravě 
vztahu k pozemku nájemní smlouvou.
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu ze dne 16. 9. 

na 17. 9. 2011 do 03:00 hodin a ze dne 17. 9. na den 18. 9. 2011 
do 02:00 hodin, a to v souvislosti s pořádáním „Setkání celníků“, 
které se koná v areálu objektu Celní správy Horní Lipka, a to za 
splnění následujících podmínek:
pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množstvím 

pořadatelů  tak,  aby minimalizoval  negativní  dopady na okolní 
obyvatele; 
pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, 

o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se  zúčastňuje  větší  počet  osob,  zabezpečit  veškeré  náležitosti 
plynoucí  z  citované  právní  úpravy  tak,  aby  předešel  vzniku 
požárních rizik;
pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat pře-

devším vibrace a hlukové imise působící na okolí akce tak, aby 
nebyla překročena zákonem stanovená mez.
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na po-

zemcích  vyhrazených  a  vybírání místního  poplatku  za  užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci „Svatomichalská pouť“ 
na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve dnech 
1. - 2. 10. 2011 a pověřuje starostku podpisem dohody se SOKOL 
Dolní Boříkovice.
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na po-

zemcích  vyhrazených  a  vybírání místního  poplatku  za  užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci „Svatomichalská pouť“ 
na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve dnech 
1. - 2. 10. 2011 a pověřuje starostku podpisem dohody s FC Jiskra 
Králíky – Červená Voda, o.s.
RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na po-

zemcích  vyhrazených  a  vybírání místního  poplatku  za  užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci „Svatomichalská pouť“ 
na Velkém náměstí a přilehlých ulic v Králíkách, konané ve dnech 
1. - 2. 10. 2011 a pověřuje starostku podpisem dohody s TJ Jiskra 
Králíky, o.s.
RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo s firmou Haupt, Kunčice 

na realizaci akce „Polní cesta pod Lískovcem“ a pověřuje starostku 
města k jejímu podpisu.
RM souhlasí se skácením 1 ks buku na p.p.č. 284/1, 1 ks smrku 

na p.p.č. 393/1, 1 ks břízy na p.p.č. 628/10 a 1 ks jasanu na p.p.č. 
1899, vše v k.ú. Králíky a 1 ks lípy na p.p.č. 106/3 v k.ú. Heřma-
nice u Králík a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z břízy s panem Ročkem a s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z buku se společností 
Služby města Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou pro-
vedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatelů, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu a náhradou 
za 1 hodinu práce vysokozdvižné plošiny při kácení buku.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

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

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného dne 12. září 2011

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná – starostka; Antonín Vyšohlíd 
– místostarosta; Vladimír  Hejtmanský; 
JUDr. Milan  Ježek; Arnošt  Juránek;  Ing. 
Roman Kosuk; Mgr. Dušan Krabec; Ladi-
slav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil Kubíček; 
Jan Mlynář; Pavel Morong; Mgr. Zdeněk 
Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; Ing. Ladislav 
Tóth.

Z jednání omluvena: Iva Musilová.
Z části jednání omluven:  Pavel Mo-

rong.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška,  Jitka 

Prausová,  Ing.  Věra  Kubíčková, Mgr. 
Markéta Mlynářová, Dana Nosková,  Ing. 
Lenka Chládková.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Návrh na změnu

územního plánu
4.3. Schválení určeného

zastupitele pro projednávání
změny územního plánu

4.4. Program regenerace
MPZ – úprava

4.5. Partnerství Králíky - Villmar
4.6. Schválení předsedy

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

1. - 2. Zahájení, prezence, určení 
ověřovatelů
ZM schválilo program jednání ZM č. 06. 

a určilo ověřovateli zápisu pana Hejtmanské-
ho a pana Ing. Kosuka.

3. Zpráva z jednání rady města
Nebylo přijato žádné usnesení. Do jedna-

cího sálu se dostavil pan Morong.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 222/3 v k.ú. 

Králíky.
ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 

222/3 v k.ú. Králíky manželům B., Krá-
líky za kupní cenu 7.664 Kč. 

4.1.2. Prodej pozemku st.p.č. 419/2 v k.ú. 
Králíky.

ZM schválilo prodej pozemku st.p.č. 
419/2 v k.ú. Králíky do podílového spo-
luvlastnictví, a to: - ideální 1/8 manželům 
B., Králíky za kupní cenu 836 Kč - ideální 
1/8 paní J., Králíky za kupní cenu 833 

Kč - ideální 1/8 manželům L., Králíky za 
kupní cenu 836 Kč - ideální 1/8 manželům 
N., Králíky za kupní cenu 836 Kč - ideální 
1/8 manželům P., Králíky za kupní cenu 
836 Kč - ideální 1/8 manželům Š., Králíky 
za kupní cenu 836 Kč - ideální 1/8 paní T., 
Králíky za kupní cenu 833 Kč - ideální 1/8 
paní V., Králíky za kupní cenu 833 Kč. 

4.1.3. Prodej pozemků p.p.č. 485/2, 836/4 
a 1272/2 v k.ú. Heřmanice u Králík.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 
485/2, 836/4 a 1272/2 v k.ú. Heřmanice u 
Králík manželům V., Heřmanice za kupní 
cenu 40.810 Kč. 

4.1.4. Prodej části pozemku p.p.č. 1822/23 
v k.ú. Králíky.

ZM schválilo prodej pozemku p.p.č. 
1822/54 v k.ú. Králíky za účelem výstavby 
řadových garáží, a to do podílového spo-
luvlastnictví: - ideální 1/5 manželům M., 
Králíky za kupní cenu 12.549 Kč - ideální 
1/5 manželům F., Králíky za kupní cenu 
12.549 Kč - ideální 1/5 manželům  B., 
Králíky za kupní cenu 12.549 Kč - ideální 
1/5 manželům T., Králíky za kupní cenu 
12.549 Kč - ideální 1/5 manželům V., 
Králíky za kupní cenu 12.549 Kč. 

4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 46, 47/1 a 
47/2 v k.ú. Dolní Lipka.

ZM schválilo prodej pozemků p.p.č. 46, 
47/1 a 47/2 v k.ú. Dolní Lipka manželům 
Z., Králíky za kupní cenu 7.976 Kč. 

4.1.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2072/27 v k.ú. Králíky
ZM  schválilo  záměr  prodeje  části  po-

zemku  p.p.č.  2072/27  v  k.ú. Králíky  za 
kupní  cenu  ve  výši  70 Kč/m2 +  náklady 
spojené s převodem a uložilo záměr prodeje 
zveřejnit. 

4.1.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
82/1 v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM schválilo 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 uložilo 
záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.8. Záměr prodeje bytového domu čp. 
4 na st.p.č. 234 v k.ú. Králíky.

ZM schválilo záměr prodeje bytového 
domu čp. 4 na st.p.č. 234 a pozemku 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky a to podle zá-
kona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve 
znění pozdějších předpisů, za minimální 
kupní cenu 4 miliony Kč. 

4.1.9. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 818 
v k.ú. Králíky

ZM schválilo záměr prodeje pozemku 

st.p.č. 818 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem a uložilo záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.10.  Záměr  prodeje  části  pozemků 
p.p.č. 126/1 a 1841/1 v k.ú. Králíky.

ZM schválilo záměr prodeje části 
pozemků p.p.č. 126/1 a 1841/1 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

4.1.11.  Bezúplatný  převod  pozemku 
p.p.č. 471 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM schválilo smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitosti bez omezujících 
podmínek č. UZSVM/HUO/3329/2011-
HUOM Rp 5897/2001 Jir na převod 
pozemku p.p.č. 471 v k.ú. Dolní Hedeč 
od ČR – ÚZSVM, IČ 69797111, na město 
Králíky. 

4.1.12. Bezúplatný převod pozemku od 
PF ČR – plocha venkovského bydlení.

ZM schválilo bezúplatný převod části 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
122/1 GP v k.ú. Dolní Hedeč od ČR – Po-
zemkového fondu ČR na město Králíky 
a to dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 
95/1999 Sb., v platném znění. 

4.1.13. Ocenění  pozemků v  k.ú. Horní 
Lipka a Červený Potok po KPÚ.

ZM/2011/06/122: ZM s ohledem na 
vysoký náklad na pořízení znaleckých po-
sudků k ocenění pozemků nově zjištěných 
při digitalizaci po provedené komplexní 
pozemkové úpravě schválilo použití jako 
ceny reprodukční tyto ceny vycházející 
z poslední platné oceňovací vyhlášky č. 
3/2008 Sb., ve znění pozdějších podpisů: 
v k.ú. Horní Lipka - zemědělské pozemky 
(orná půda, zahrada, trvalý travní po-
rost) 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. Čer-
vený Potok - zemědělské pozemky (orná 
půda, zahrada, 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 schvá-
lilo použití těchto sazeb i v případech 
bezúplatně nabytých pozemků a dále při 
zjištěných inventarizačních přebytcích. 
Ustanovením těchto sazeb je dodržen 
účetní princip opatrnosti. Toto usnesení 
má platnost na dobu neurčitou, musí se 
však změnit při významné změně sazeb 
dle novelizace oceňovacích předpisů. 

4.1.14.  Užívání  pozemků  v majetku 
města bez právního důvodu  
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ZM vzalo na vědomí stanovisko práv-
ního zástupce města Mgr. Bernarda 
Urbana ve věci uplatňování nároku 
na vydání bezdůvodného obohacení za 
užívání pozemků města bez právního 
důvodu. 

4.1.15. Pozemky v areálu firmy Agrostav, 
a.s., stavební závod Králíky.
Ing. Kosuk  přednesl  protinávrh  usne-

sení:
ZM ukládá starostce města svolat jednání 

ZM k problematice týkající se pozemků 
města v areálu společnosti Agrostav, a.s., 
stavební závod Králíky, za jejich účasti a 
účasti zpracovatele znaleckého posudku na 
nejbližší řádné jednání ZM. 
Tento návrh nebyl schválen
Poté  zastupitelé  hlasovali  o  původně 

předloženém návrhu.
ZM bere na vědomí výzvu společnosti 

Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí k jednání 
o pozemcích v areálu společnosti, sta-
vebním závodu Králíky. Zároveň ZM 
bere na vědomí postup RM a starostky 

Technologické centrum ORP Králíky
Název projektu: Technologické centrum ORP Králíky Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06838
Plánovací období: 2007 - 2013 Program: IOP – Integrovaný operační program
Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast podpory: 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel: Město Králíky Místo realizace projektu: Město Králíky Datum realizace: leden 2011 - 30. 9. 2011
Celkové náklady: 5 813 459 Kč Dotace EU: 4 941 440 Kč

Popis projektu: Projektový záměr na realizaci vznikl na základě požadavků a potřeb obcí ve správním obvodu 
ORP Králíky. Tyto obce deklarovaly svůj zájem o zřízení elektronické spisové služby a připojení k techno-
logickému centru. Z celkového počtu 4 obcí ve správním obvodu ORP Králíky projevilo zájem o připojení 4 
obce. V současnosti je elektronická spisová služba provozována pouze v jedné z těchto 4 obcí. 
Účelem projektu je zlepšit dostupnost služeb státní správy všem občanům ve správním obvodu města Krá-
líky, snížit administrativní zátěž a zajistit efektivní komunikaci jak mezi úřady a občanem tak mezi subjekty 
veřejné správy navzájem. Základem je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, prostřednictvím zavádění 
ICT a vytvořit tak nové portfolio služeb, které bude dostupné všem skupinám obyvatel.

Cíle projektu: Celkovým cílem předkládaného projektu je snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů 
a veřejného sektoru a zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy.
Celkového cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů
- modernizace územní veřejné správy, zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím 
vyššího využití informačních a komunikačních technologií (ICT),
- zvýšení institucionální kapacity, efektivnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a jejich služeb,
- elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých 
agend vykonávaných orgány územní veřejné správy,
- modernizace a automatizace vnitřních procesů, jejichž výstupem je rychlejší a spolehlivější poskytování 
služeb veřejné správy veřejnosti,
- propojení jednotlivých subsystémů a registrů, které budou využitelné i pro potřeby veřejnosti, s cílem nejen 
dosáhnout úspor, ale zejména zrychlit správní procesy, odstranit duplicity, snížit zatížení pracovníků územní 
veřejné správy a subjektů služeb poskytovaných veřejnou správou. 

Na projektu spolupracuje město Králíky s obcemí Červená Voda, Lichkov, Mladkov a Dolní Morava.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

města k doplnění podkladů pro jednání se 
společností Agrostav, a.s., a k následnému 
projednání v ZM. 
Tento návrh byl schválen

4.2. Návrh na změnu územního plánu
ZM schválilo návrh na pořízení změny 

č. 1 územního plánu Králíky. 

4.3. Schválení určeného zastupitele pro 
projednávání změny územního plánu

ZM schválilo pana Ing. Ladislava 
Tótha určeným zastupitelem pro pro-
jednávání změny č. 1 územního plánu 
Králíky. 

4.4. Program regenerace MPZ – 
úprava

ZM schválilo upravený návrh rozdělení 
dotace z Programu regenerace MPZ pro 
rok 2011 s tím, že se nemění podíl města 
Králíky, pouze se mění podíl jednotlivých 
církví včetně výše státní podpory na jed-
notlivé církevní stavby. 

4.5. Partnerství Králíky - Villmar
ZM schválilo partnerství mezi městem 

Králíky a městem Villmar v SRN a po-
věřilo starostku podpisem příslušných 
dokumentů. 

4.6. Schválení předsedy kontrolního 
výboru

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.

Starostka  ukončila  jednání  ve  21.50 
hodin.

Výpis z jednání zajistila redakce KZ
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TÝDEN KNIHOVEN V KRÁLÍKÁCH
V  týdnu od 3. do 7. října bude Městská 

knihovna v Králíkách plná dětí.
Knihovnice pro ně připravily ve spolupráci 

s učitelkami českého jazyka ze základní ško-
ly besedy o projektu ČTENÍ POMÁHÁ, se 
kterým se už čtenáři Králického zpravodaje 
mohli seznámit v letním dvojčísle.
Oddělení  pro mládež  navštíví  postupně 

všichni žáci ze 2. – 9. tříd a v dalším týdnu 
pak i studenti z gymnázia.
Ukážeme jim, jak čtení knih může v životě 

pomoci nejen jim.
Podmínky účasti v projektu ČTENÍ PO-

MÁHÁ jsou jednoduché.
Za přečtení knihy, kterou si čtenář vybere 

ze  seznamu  knih,  který  je  k  dispozici  na 
internetu, získá zaregistrovaný čtenář virtu-
ální odměnu 50,- Kč, která bude nahrazena 
skutečnými penězi. Jak k tomu dojde?
Dárce Martin Roman přišel s nápadem, že 

ročně věnuje 10 milionů skutečných českých 
korun na pomoc těm, kteří pomoc potřebují 
a nemůžou si pomoci sami.
V  praxi  to  znamená,  že  čtenář  přečte 

knihu,  otestuje  si  na  internetu  znalost  této 
knihy a když prokáže, že ji skutečně dobře 
zná, získá virtuální částku 50,- Kč. Potom se 
sám rozhodne, na kterou dobročinnou sbírku 
svou pedasátikorunu věnuje. 
Až  se  potřebná  částka  nashromáždí,  je 

zařazena  nová  sbírka,  takže  číst  se může 
neustále.

Při návštěvě v knihovně dětem ukážeme, 
jak se jednoduše zaregistrují, z jakých knih 
mají možnost si vybrat a na jaké dobročinné 
sbírky můžou  své  čtením vydělané peníze 
prostřednictvím internetu poslat.
O tom, že je mezi námi stále mnoho těch, 

kteří pomoc potřebují, víme všichni.
Věřím,  že  u  králických  žáků  vyvoláme 

zájem  a  chuť  spojit  čtení  s  pomáháním 

druhým. 
Jedna z iniciátorek projektu Alena Ježková 

v  televizním pořadu  věnovaném kampani 
ČTENÍ POMÁHÁ vzkázala dětem:

ČTĚTE A POMÁHEJTE, PROTOŽE 
TO PATŘÍ K DOBRÉMU ŽIVOTU!

Jenom pro představu, kolik dobrých věcí 
se už podařilo, jsem ze stránek www.cteni-
pomaha.cz vybrala několik projektů, na které 
se už vybrala potřebná částka:
•  asistenční  pes Denis  –  200  000,- Kč 

vybráno od 8. do 19. dubna
• vozík pro 10letého Aleše – 146 000,- Kč 

vybráno od 15. května do 8. června
• schodolez pro 30letého Ondru – 137 000,- 

Kč vybráno od 8. dubna do 20. května
• asistent pro 28letého Jakuba – 120 000,- 

Kč vybráno od 14. do 27. června
•  dostavba  školy  ve  slamu  Embasaki 

v hlavním městě Keni Nairobi – 100 000,- Kč 
vybráno od 1. do 27. července
• vybavení denního centra pro seniory ve 

Dvoře Králové  nad Labem  (diaprojektor, 
plátno, ozvučení) – vybráno 95 000,- Kč od 
8. dubna do 8. května

Těším  se,  že  vám  příště  budeme moci 
napsat,  jak  děti  pilně  čtou  a  pomáhají  po-
třebným.

Ivana Marečková

KRÁSKA Z VILY
Pod tímto poetickým názvem zveřejněným 

10. září v Mladé frontě Dnes se skrývá článek 
na méně poetické  téma.  Jeho autor  Jaroslav 
Hubený v něm zve na stejnojmennou výstavu, 
která je otevřená v Jablonném nad Orlicí v Kul-
turním a informačním středisku na náměstí od 
5. září do 15. října letošního roku.
Není u nás v republice příliš časté, aby podni-

katelé věnovali pozornost a finanční prostředky 
naší historii, ale v případě pana Kvida Štěpánka, 
ředitele Isolit-Brava z Jablonného nad Orlicí, 
tomu tak je.
Jak pan Hubený píše, má pan Štěpánek nej-

větší podíl na vzniku expozice, která zachycuje 
život Dagmar Šimkové.
V komunistických lágrech strávila tato výji-

mečná žena 14 let, ale nikdy se nedala zlomit.
Zmiňovaná vila nad řekou stojí v Písku, kde 

Dagmar Šimková prožila dětství v rodině ban-
kéře, který na konci války tragicky zemřel.
Po  komunistickém převratu  jim  nechali 

v jejich domě k dispozici jediný pokoj. Dagmar 
vyhodili ze školy, sestra raději emigrovala.
Na začátku 50.  let  rozmnožovala protire-

žimní letáky, ukrývala lidi, kteří zběhli z vojny. 
Odsoudili ji za to na 15 let, její maminku na 
11 let.
Z vězení vyšla až v roce 1966.
Po sovětské invazi v roce 1968 emigrovala 

i  s maminkou do Austrálie. Pracovala  jako 
ošetřovatelka, manekýnka,  kaskadérka. Vy-
studovala dvě vysoké školy – sociální práci a 
dějiny umění. Vystavovala své obrazy, napsala 
vynikající  vzpomínkovou  knihu Byly jsme 
tam taky.

Zemřela v roce 1995.
Její příběh zaujal filmaře. Hraný film podle 

knihy Dagmar Šimkové připravuje  režisérka 
Monika Elšíková. Zatím  je hotový  literární 
scénář.
Režisérka Elšíková o filmu říká:“ Může se 

stát jedním ze symbolů protikomunistického 
odboje stejně jako Milada Horáková, ale 
její příběh může být mladým lidem v mnoha 
ohledech daleko bližší, protože Dáša Šimková 
přežila a její dobrodružný příběh končí happy 
endem.“
O expozici, kterou  si můžete prohlédnout 

v  Jablonném nad Orlicí, má  zájem pražská 
Galerie Dox, Městská knihovna v Praze. Měla 
by se představit i v Kanadě a Austrálii.
Pan Štěpánek vysvětluje, proč ho zaujalo 

právě toto téma:
„V novinách čtu často velké články o kdeja-

kém člověku, který si to zaslouží daleké méně 
než politický vězeň. A příběh Dagmar Šimkové 
mě poprvé zaujal už před jedenatřiceti lety při 
poslechu Rádia Svobodná Evropa, kde před-
stavovali její strhující knihu.“

S použitím článku pana Hubeného
zpracovala Ivana Marečková

Klub seniorů o.s. v měsíci říjnu připravuje
6. 10. 2011 v 17.00 hodin Výbor klubu - možné i pro členy, kteří chtějí svými 

připomínkami, náměty zlepšit činnost.
13. 10. 2011 v 7.00 hodin - zájezd do Wroclavi s průvodcem. Cena zájezdu 

pro členy 160,- Kč, nečleny 260,- Kč. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Bed-
nářové č. tel: 774 059 589.

18. 10. 2011 ve 13.00 hodin - zájezd na koupání do Zábřehu. Účast možná 
i pro nečleny Klubu. Cena 100,- Kč autobus, 40,- Kč bazén na 2 hodiny, možné 
využít perličkovou lázeň nebo páru dle libosti.

20. 10. 2011 v 15.00 hodin - Setkání s hudbou a tancem v Besedě. Zveme 
i nečleny pány i dámy. Vstupné 30,- Kč.
Motto: Někteří lidé si představují, že Klub seniorů je jen pro staré lidi a tím se 

vstupu brání, protože jsou přesvědčeni, že nejsou tak staří. Klub seniorů je ote-
vřenou organizací, která přes svůj název se nebrání i příchodu mladších lidí.
Některé plánované akce by nebylo možné ani uskutečnit. Viz:  setkávání 

s hudbou v Besedě, opékání na Amálce, pobytové zájezdy do Itálie a plánova-
ný do Chovatska, turnaje v šachu, dámě nebo prší. Je mnoho těch, kteří mimo 
zahrádku a televizi se ničeho nezúčastní, hovoří, že v Králíkách se nic neděje a 
tím těžko mohou posuzovat činnost Klubu seniorů. Stačí jen přijít a přasvědčit 
se z Plánu činnosti s prací členů Klubu seniorů.

Předseda: Josef Dobrohruška
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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
01. 10. So  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
02. 10. Ne  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
08. 10. So  MUDr. Applová  Dolní Čermná  č.p. 222  465 393 266
09. 10. Ne  MUDr. Applová  Dolní Čermná  č.p. 222  465 393 266
15. 10. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
16. 10. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
22. 10. So  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
23. 10. Ne  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
28. 10. Pa  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
29. 10. So  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
30. 10. Ne  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
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 listi-
ně, se kterou obcházel jubilanty pracovník 
městského úřadu. 
Nyní budeme zveřeňovat tato výročí pod-

le nových pravidel. Pokud projeví jubilant 
zájem o zveřejnění svého životního jubilea, 
musí osobně požádat paní Janu Panchártko-
vou, odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky, tel. 
465 670 873, e-mail j.panchartkova@kra-
liky.eu. V tomto případě bude toto životní 
jubileum zveřejněno.
Obdobná pravidla budou i v případě zve-

řejnění informace o úmrtí - tuto záležitost 
vyřizují pozůstalí. Sňatky vyřizuje obdob-
ným  způsobem  paní  Jitka Maixnerová, 
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.“
Jaroslav Makar - Radka Vodičková
Václav Hnízdil - Pavla Žaloudková

Vladimír Dzura - Kateřina Kalousková
Jiří Dušek - Kateřina Nosková
Roman David - Petra Jurenková
Jan Stehlík - Dagmar Daníčková
Milan Černohous - Jana Krulišová
Martin Podzimek - Deborah Long
Jiří Simon - Pavla Kubíčková

Hledám
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajišťují od-
chyt toulavých psů na území města. V sou-
časné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, 
které  je možno  si přisvojit. S nalezenými 
psy je možno se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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Program na ŘÍJEN
pátek   7.   MUŽI V NADĚJI   

zač. v 17:00 a ve 20:00 hod
Po  velkém  úspěchu  svého 

filmu Ženy  v  pokušení  natočil 
režisér  Jiří Vejdělek  poněkud 
šovinistickou komedii, tentokrát 
s mužskými protagonisty. Čerstvý 
důchodce Rudolf (Bolek Polívka) 
a  jeho  zakřiknutý  zeť Ondřej 
(Jiří Macháček)  řeší milostné  a 
vztahové problémy, aniž tuší, že 
vše mají – tak jako vždy a všude 
- pevně v rukou jejich ženy.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 
let; 125 min.

úterý   11.   AUTA 2   zač. v 17:00 hod
Stejně jako v předchozím díle ze studia Pixar potkáváme čtyř-

kolového hrdinu Bleska McQueena a jeho otlučeného kamaráda 
Buráka, kteří se z Kardanové Lhoty vydají do světa na závody a 
zapletou se do špionážního pátrání po velkém zločinci.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 110 min.

pátek   14.   ALOIS NEBEL   zač. ve 20:00 hod
Za sudetskou mlhou tak hustou, že by se dala krájet, na železniční 

stanici Bílý Potok v Jeseníkách, slouží jako výpravčí tichý samotář 
Alois Nebel. Občas se mu zjevuje Dorothe, oběť násilného odsunu 
Němců po 2. světové válce. Šedivé dny líně plynou, výhybkář Wachek 
kšeftuje s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jed-
noho dne Němý, který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil 
svoji matku. Zvláštní výtvarnou metodou natočený snímek na motivy 
známého komiksu zaznamenal úspěch na MFF v Benátkách.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 85 min.

úterý  18.   ZROZENÍ PLANETY OPIC   zač. ve 20:00 hod
Akční sci-fi je vlastně prequelem neboli “nultým dílem” legen-

dární Planety opic z roku 1967. Aktuální snímek vypráví o tom, 
co vedlo ke vzniku opičí říše, která poté zotročila lidskou rasu. Při 
vědeckých pokusech na opicích dojde k nehodě a následně se ob-
jeví nebezpečný virus. Nalezený lék má ovšem vedlejší účinky – u 
primátů silně zvyšuje inteligenci. Tak silně, že dojde k zásadnímu 
střetu mezi lidmi a opicemi...

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

pátek   21.   OBHÁJCE   zač. ve 20:00 hod
Charismatický  advokát Mick Haller má  kancelář  na  zadním 

sedadle vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu své kariéry 
strávil kauzami drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj 
velký životní případ: obhajobu bohatého mladíka, který je obvi-
něn z pokusu o vraždu. To, co se jeví jako jasný případ s velkým 
finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů 
manipulace a krizi Hallerova svědomí.

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

úterý   25.   TRANSFORMERS 3   zač. v 17:00 hod
Třetí pokračování výpravného akčního sci-fi snímku o souboji 

dvou vesmírných armád - Autobotů a Decepticonů. Film je laděný 
jako katastrofické drama a je vystavěn na scénách soubojů a de-
strukcí, do nichž stejně jako v předchozích dílech zasahuje na první 
pohled bezvýznamný mladík Sam s přítelkyní Carlou. 

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 145 min.
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pátek 28.   STROM ŽIVOTA   zač. ve 20:00 hod
Experimentální, psychologický a symbolický snímek je vlastně 

filmovou esejí na téma lidské a boží existence. Dílo klasika kine-
matografie Terrence Malicka nebylo přijato jednoznačně a vyžaduje 
spoluúčast vnímavého, citlivého a přemýšlivého diváka. Herecká 
účast  hvězd  (Brad Pitt,  Sean Penn)  tentokrát  v  žádném případě 
neznamená jednoduchý a nekomplikovaný divácký hit.

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

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2011

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
sobota 1. zač. ve 20:00 hod
Pořádá TJ Jiskra Králíky, k tanci hraje skupina Herrgott z Mo-

helnice.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL
neděle 2. zač. v 17:00 hod
Patnáctý ročník přeshraniční-

ho varhanního festivalu přináší 
více  jak  dvě  desítky  koncertů 
v českých a polských městech. 
V Králíkách  se  ve  varhanním 
salonku Městského muzea před-
staví zakladatel festivalu Michal 
Novenko  -  varhaník,  skladatel 
a  dirigent,  profesor  Pražské 
konzervatoře, studoval varhany 
a improvizaci u prof. J.Vodrážky 
a  posléze  u  J.Guillou  v  Paří-
ži. Koncertuje  po  celé Evropě 
i v zámoří (USA, Mexiko, Izrael, 
Jižní Afrika), vede mezinárodní 
mistrovské  kurzy  (Anglie,U-

SA...). Bohatý fond jeho nahrávek zachycuje již přes stovku varhan. 
V současné době natáčí pro prestižní britské vydavatelství Priory 
Records, pro něž nahrál např. řadu vzácných historických varhan 
ve Španělsku. Program 92. koncertu KPH je bohatý: J. S. Bach, M. 
R. Coelho, C. Seixas, J. Seger. J. K. Kuchař, P. Araújo a na závěr, 
jak  je  u  pana profesora  zvykem, oblíbená  improvizace na  dané 
téma. Vstupné 60,- Kč.

sobota   8.   JASNÁ PÁKA   zač. ve 20:00 hod
Koncert  ke  30.  výročí  vzniku  kultovní  pražské  kapely,  ve 

které hrál ještě před Lucií David Koller (trocha historie praví, 
že  kapela  vznikla  v  roce  1981  a  zanikla  už  za  dva  roky  po 
nechvalně  známém  novinovém  článku  “Nová  vlna  se  starým 
obsahem” – po nějakém čase na Jasnou páku navázala v pozmě-
něném složení Hudba Praha). Současná Jasná páka koncertuje 
v úžasné sestavě – bicí a zpěv David Koller, baskytara Marta 

Minárik (dohromady tvoří jednu z nejlepších rockových rytmik 
u nás), dále zpěvák-frontman-exot Petr Váša, kytaristé Michal 
Ambrož, Vladimír  Zatloukal  a  Radovan  Jelínek  a  zpěvačky 
Petra Studená a Magdalena Ambrožová (pro Jasnou páku býval 
příznačný doprovodný vokál dívčího dua, který sice nepatřil k 
intonačně nejpřesvědčivějším, přesto se stal jednou z ochranných 
známek kapely; dnes ovšem děvčata  intonují  skvěle). Přijďte 
si  v  originále  poslechnout  Špinavý  záda, Majolenku  a  další 
šlágry, na závěr pak samozřejmě Pal vocuď...:-) Vstupné 100,- 
Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové, obchod Halens na 
Velkém náměstí. www.jasnapaka.cz

neděle   16.   ŠTIKA K OBĚDU   zač. v 19:00 hod  
Hrůzostrašná komedie o tom, že kdo jinému jámu kopá... Příběh 

o podivuhodné aféře, k níž došlo léta Páně 1838 na venkovském sídle 
nedaleko města Neuruppinu. Tři obstarožní sestry Heckendorfovy, 
Cecílie (Květa Fialová), Šarlota (Libuše Švormová) a Klementína 
(Naďa Konvalinková), bohaté majitelky akcií proslulého pivovaru, 
se jako vždy na léto uchylují do svého venkovského sídla. Každá 
z nich má docela jinou letoru, ale všechny tři jsou staré panny. Je 
tu s nimi ovšem věrný Rudolf (Václav Postránecký), který zastává 
ve  službě,  jež  trvá už desítky  let,  “holku pro všechno”. Stěhuje 
nábytek, nosí kufry, nakupuje, vaří, obsluhuje a poskytoval i služby 
zcela intimního rázu, které slečny zavazovaly... Tu náhle Rudolf 
trvá na tom, aby své závazky splnily a sestry dojdou k závěru, že se 
ho musí zbavit. Jenže, jak svrchu psáno, kdo jinému jámu kopá... 
Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové, obchod 
Halens na Velkém náměstí.

OPERETA V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ
pátek 28. zač. v 16:00 hod  
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

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

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 říjen 2011
Rodinné centrum Jablíčko pořádá    
Burzu podzimního a zimního oblečení
Středa 12 října – pátek 14.října
Burza  se  uskuteční  v  budově  staré  školy  v  Jablonném  nad 

Orlicí.

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 do 
15. 10. 2011.

Český rybářský svaz zve na
Poslední výlov
Sobota 15. října od 11 hodin
V areálu rybárny jsou pro Vás připraveny pochoutky z ryb a je  

zajištěn také prodej ryb.

Program širokoúhlého kina v Jablonném nad 
Orlicí říjen 2011

čtvrtek 6. října v 18,00 hodin -  Šmoulové – USA / Belgie
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí 

na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj 
Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného 
pronásledování  všichni  společně  projdou  kouzelným portálem, 
který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského 
Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady 
a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je 
Gargamel znovu vystopuje.
102 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

čtvrtek 13. října v 18,00 hodin -  Auta 2 – USA
Hrdinové filmu Auta 2 společností Pixar Animation Studios a 

Walt Disney Studios  se  vydávají  na  závodní  okruhy. Celebritní 
závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, 

jedinečným  odtahovým  vozem  Burákem,  vydává  na  zcela 
nové  dobrodružství  do  exotických  zemí  celého  světa. Dvojici 
na  cestách  doprovázejí  členové  domáckého  závodního  týmu 
z Kardanové Lhoty  a  společně míří  do  zámoří,  aby  podpořili 
Bleska ve vůbec prvním světovém šampionátu, závodu, který má 
rozhodnout o tom, kdo je nejrychlejším autem na světě. 
110 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

čtvrtek 20. října v 18,00 hodin - Harry Potter a relikvie 
smrti 2. díl VB/USA
Přichází  poslední  dobrodružství  ságy  o  Harry  Potterovi. 

V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi dobrem a zlem do 
otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako 
teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná 
bude muset podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující 
bitva s Lordem Voldemortem. Tady všechno končí.
130 min., vstupné: 69 + 1 Kč, přístupný.

pondělí 24. října v 19,30 hodin - Zrození planety opic – 
USA
Pořekadlo, že cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly, 

platí v tomto příběhu přímo ukázkově. Mladý vědec Will Rodman 
(James Franco) vyvíjí lék proti Alzheimerově nemoci, kterou trpí 
i jeho otec (John Lithgow). Slibný výzkum se ovšem zadrhává 
kvůli  nežádoucím vedlejším účinkům,  které  vykazují  pokusní 
živočichové po aplikaci léčebné látky. Zklamaný vědec opouští 
výzkum,  odchází  pečovat  o  otce  a  jako  bonus  si  tajně  odnáší 
šimpanzí mládě, jehož rodiče zemřeli při Willových pokusech. 
U šimpanze Caesara se postupně začne projevovat vysoká inte-
ligence a Will zjistí, že za to zřejmě může působení jeho léku. 
Začne mu ho tajně podávat a tím nechtěně otevře bránu k lidské 
zkáze. Čím dál inteligentnější zvíře se po čase ocitne v přírodní 
rezervaci, kde začne v čele ostatních opic pomaloučku připra-
vovat vzpouru proti těm, kdo zabili jeho rodiče a jeho zavřeli do 
tohoto „fešáckého kriminálu“. Tedy proti lidem.
105 min., vstupné: 64 + 1 Kč, přístupný od 12 let.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Klub Na Střelnici ve spolupráci s taneční mistro-

vou Ivou Musiovou pořádá taneční kury pro dospě-
lé - začátečníky i pokročilé. Jedná se o pět lekcí 
v termínech 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu 2011, na 
první lekci (2.11. v 18:00 hodin, velký sál Střelnice) 
budou účastníci rozdělení do skupin dle tanečních 
dovedností. Na závěr kurzu (3. 12.) se bude konat 
společný Věneček – taneční večer s živou hudbou. 
Kurzovné za taneční pár činí 700,- Kč, přihlášky a 
další informace na tel. č. 603 849 460 nebo strel-
nice@strelnice.cz , uzávěrka přihlášek 31. října 
2011. Podmínkou pro zahájení kurzu je účast min. 
deseti tanečních párů v každé skupině.

KRÁLÍKY OPEN 2011
Ve  dnech  27.a  28.8.  2011  se  konal  tradiční  tenisový  turnaj 

KRÁLÍKY OPEN 2011 ve dvouhrách (12 hráčů) a čtyřhrách (9 
párů) mužů. V domácím finále dvouhry zvítězil Lukáš Štěpánek 
nad Luďkem Dostálem, třetí místo vybojoval Roman Nam ze Źam-
berka, ve čtyřhrách zvítězil pár Dostál-Štěpánek nad párem Nam 
- Kulhánek za Žamberka, na třetím místě se umístil pár Podolský 
(Kr.) - Absolon (Žbk).

Stanislav Jungvirt
předseda tenisového oddílu TJ Jiskra Králíky
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Ohlédnutí za Rallye Pohodou

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)

Tak  to  jsou oni. Paní Mgr. Hana 
Moravcová  a  pan Mgr.  Jiří  Sou-
ček.  Na  první  pohled  „obyčejní“ 
pedagogové  z  výchovného  ústavu 
v Králíkách.  Při  bližším  kontaktu 
můžete zjistit, že jsou to neuvěřitelní 
nadšenci a aktivní (spolu)pořadatelé 
mnoha akcí v Králíkách. To oni dva 
již  sedm  roků  dokáží  na  začátku 
nového  školního  roku  „zbláznit“ 
přes  dvacet  rodin  (a  partnerských 
uskupení - však víte), aby doplnily 
nádrže  svých  aut  a  vyrazily  vstříc 
dobrodružství během závodu „Ral-
lye Pohoda“. 
To oni dva a jejich všetečné úkoly 

mohou za to, že:
•  se  dospěláci  ze  všech  sil  snaží 

namalovat obrázek nohou,
• se občas některé posádky během 

závodu i pohádají,
•  nad  některými  úkoly  účastníci 

přemýšlejí i několik dní po závodě 
(i když znají řešení),
•  „závodníci“  dobrovolně  ve  vy-

trvalém  dešti  opakovaně  počítají 
věty na informativních tabulích při 
vstupu do lesa,
• se posádky aut dostanou do krás-

ných  a  zapomenutých míst  našeho 
kraje,  kam  by  je  jinak  nenapadlo 
ani jet,
•  si  účastníci  začnou  při  jízdě 

více všímat okolí, protože například 
v Hnátnici hledají jakéhosi trpaslíka 
na čísi zahradě,
•  při  dalším  ročníku  účastníci 

vzpomínají  na  zážitky  a  „špeky“ 
z let minulých.
Jsou to zkrátka desítky a desítky 

hodin, které paní Moravcová a pan 
Souček  stráví  vymýšlením  trasy 
závodu, hledáním zajímavostí, sesta-
vováním  srozumitelného  itineráře, 
oslovováním sponzorů a dalšími čin-
nostmi. Zatímco pro nás, jednotlivé 
posádky,  Rallye  Pohoda  znamená 
jednu velmi hezky prožitou sobotu, 
pro  tyto  dva  organizátory  je  vyvr-
cholením několikatýdenního úsilí.
Paní Moravcová,  pane  Součku, 

ještě  jednou děkujeme za Vaše na-
sazení. Připravili jste pro nás sedm 
úžasných  a  originálních  závodů. 
Rozumíme  tomu,  že  potřebujete 
načerpat  sílu,  ale  kdyby  se Vám 
stýskalo, tak (zářijové) soboty roku 
2012 máme ještě volné.

Monika Hejkrlíková
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Králická časovka
28. srpen byl den deváté Králické časovky. Na tradiční trati Krá-

líky - Malá Morava - Králíky mezi sebou soupeřilo 92 závodníků. 
Závod se jal jak v seriálu  Moravského poháru - Olimpex 2011, tak 
i byl otevřen pro všechny ostatní závodníky (samostatné vyhodno-
cení). Bohužel opět byla minimální účast místních, i když v řadách 
diváků bylo dost takových, kteří jezdí na kole pravidelně a dosahují 
slušných výkonů.
Proto  stojí  za vyzdvižení první  a druhé místo ve  své kategorii 

Jakuba Fabiána a  Jana Divíška. Žena z Králík  se bohužel  žádná 
nenašla.
Příští rok to bude jubilejní desátý ročník a tak se najde více míst-

ních závodníků.
Závod se vydařil po všech stránkách, závodníci si závod pochva-

lovali a slíbili, že za rok zase rádi přijedou.
A to vše díky našim kamarádům, kteří nám se závodem pomáhali a 

také sponzorům, bez kterých by to nešlo. Všem moc a moc děkujeme 
a věříme, že nám na příští jubilejní 10. ročník zachovají přízeň.
Akce pořádané králickými cyklisty byly v  letošním  roce opět 

zařazeny do dotační a grantové podpory města Králíky. Ještě jednou 
Všem moc děkujeme.

Pořadatelé králické časovky
Výsledky Králické časovky
Kategorie A: 1. Ševčík Martin (FORCE KCK Cykloteam Zlín 

I)  23:13,3;  2. Matula Lukáš  (FORCE KCK Cykloteam Zlín  I) 
23:25,0; 3. Kabát Miloslav (SK TOMA-KOLA KANKOVSKÝ A) 
23:35,1; 4. Krátký Josef (VEUS Vyškov) 23:55,1; 5. Třasák Lukáš 
(CYKLOPROFI HOLICE) 24:07,1.

Kategorie B: 1. Homola Libor (FORCE KCK Cykloteam Zlín 
I) 21:59,4; 2. Tesař Oldřich (SC Mirva Svitavy) 22:31,6; 3. Vašíček 
Pavel (SK TOMA-KOLA KANKOVSKÝ A) 23:04,1; 4. Koňařil 
David (C.S.C. Šumperk) 23:12,0; 5. Král Milan (Silný team Uničov 
II) 23:16,1; 6. Vodička Václav (KC Brno) 23:41,3; 7. Snášel Lubomír 
(C.S.C. Šumperk) 24:29,8; 8. Pešta Pavel (HaPe Brno) 31:42,8.

Kategorie C: 1. Skopal Luděk (SK TOMA-KOLA KANKOV-
SKÝ A) 22:28,6; 2. Moravčík Zdeněk (SC Mirva Svitavy) 23:20,3; 
3. Paškrt Radovan (Tessuti Prestige Team A) 23:37,0; 5. Špaček Jiří 
(Silný team Uničov I) 24:28,3.

Kategorie D: 1. Trochta Libor (SK TOMA-KOLA KANKOV-
SKÝ A) 23:00,6; 2. Slezák Jozef (FORCE KCK Cykloteam Zlín I) 
23:12,0; 3. Mlejnek Josef (Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl) 
23:21,1; 7. Kalousek Jiří (Silný team Uničov II) 24:46,8.

Kategorie E: 1. Masný Milan  (Racing Olešná Frýdek – Mís-
tek) 23:11,5; 2. Baťa Vladimír (FORCE KCK Cykloteam Zlín I) 
23:57,0; 3. Holomek Josef (Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl) 
24:48,5;.

Kategorie OA: 1. Fabián Jakub (Králíky) 24:18,7; 2. Bílý Petr 
(Proxima-Team CZ Horní Heřmanice) 25:10,3.

Kategorie OB: 1. Lach Alan (Racing Olešná) 26:17,9; 2. Hý-
bela Marek (Žamberk) 26:21,6; 3. Slezák Ondřej (Česká Třebová) 
26:31,7; 4. Výprachtický Karel (Verměřovice) 26:52,9; 5. Tomšů 
Petr (Mlýn Janderov) 29:05,4; 6. Polášek Karel (Litovel) 31:10,0; 
7. Krejčí Jiří (Červená Voda) 34:05,4.

Kategorie OC: 1. Ambrož Karel (Křižanov) 30:13,6.
Kategorie OJ: 1. Ondruška Vojtěch (FORTEX Moravský Beroun) 

26:10,2;  2. Divíšek  Jan  (Králíky)  26:22,5;  3.  Polce  Jan  (Rájec) 
27:44,3; 4. Stejskal Jakub (Lichkov) 27:48,0.

Kategorie OŽ: 1. Vicencová Petra  (Passeggiata Nový Malín) 
32:57,7; 2. Pospíšilová Růžena (Letohrad) 37:04,8.

Kategorie Ž: 1. Petrašová Ladislava (CYKLOPROFI HOLICE) 
27:46,0; 2. Vyčítalová Jana (ACS Drak Vrbno) 27:50,2; 3. Králová 
Jaroslava (AZ - Ekotherm Šumperk) 27:59,5; 4. Novozámská Pav-
la (PELL´S Team) 28:03,6; 5. Voráčová Naďa (C.S.C. Šumperk) 
28:53,3; 6. Bruštíková Nataša  (Silný  team Uničov  I) 28:53,8; 7. 
Radiová Lucie (HaPe Brno) 29:54,2; 8. Kukulová Martina (CS Víno 
Karabina Šumperk) 30:14,4; 9. Ceplová Alena (BIKE TEAM Kola 
Kaňkovský – OLIMPEX) 30:18,7.

Počet účastníků závodu: 91

Králický Lískovec 2011
Muži A (r. 91 - 72): 1. Šimůnek Jan (ISCAREX Česká Třebová) 

00:24:31,08; 2. Miřejovský Jiří (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 00:24:41,10; 
3. Bogdal Lukas (ULKS Bystrzyca Kl.) 00:24:57,78.

Muži B (r. 71 - 62): 1. Ducháček Jan (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 
00:25:44,88;  2. Buriánek Roman  (Česká Třebová)  00:27:04,83;  3. 
Střihavka Jindřich (AC Choceň) 00:28:14,72.

Muži C (r. 61 - 52): 1. Renčník Jaroslav (TJ Šumperk) 00:25:07,37; 
2. Orlich Petr  (FORT SMC Ústí nad Orlicí) 00:26:42,58; 3. Šebek 
Jindřich (FORT SMC Ústí nad Orlicí) 00:33:27,58.

Muži D (r. 51 - 42): 1. Krumer Miroslav (MK Ostrov) 00:20:22,64; 
2. Sadílek Ota  (Atletika Albrechtice)  00:22:00,44;  3. Šimůnek  Jan 
(ISCAREX Česká Třebová) 00:25:05,39.

Muži E (r. 41 a st.): 1. Tomíšek  Jindřich  (Obec  Píkovice) 
00:23:32,72.

Ženy A (r. 91 - 77): 1. Gózdz Marta  (ULKS Bystrzyca Kl.) 
00:18:23,01; 2. Stránská Adéla (ISCAREX Česká Třebová) 00:18:46,59; 
3. Mannlová Jana (ISCAREX Česká Třebová) 00:20:10,52.

Ženy B (r. 76 - 67): 1. Mikulecká Marcela  (ISCAREX Česká 
Třebová) 00:20:14,89.

Ženy C (r. 66 - 57): 1. Sejkorová Lenka (ISCAREX Česká Třebová) 
00:22:09,50; 2. Nechvílová Miroslava (AC Choceň) 00:25:04,81; 3. 
Felklová Jarmila (Šumperk) 00:25:44,87.

Mateřinky (r. 06 a mladší): 1. Brůna Dominik (Praha – Řepy), 2. 
Miřejovský Jiří (Vencl tým Ústí nad Orlicí), 3. Lánová Aneta (Česká 
Třebová), 4. Knápek Šimon (XCT.CZ Horní Heřmanice), 5. Hejkrlík 
Michal (TJ Jiskra Králíky), 6. Škrabal Štěpán (Linhartice), 7. Halanič 
Jan (Králíky).

Předžáci (r. 04 – 05): 1. Rouchal Dominik  (Atletika  Svitavy) 
00:00:58,60; 2. Borek Viktor (Brzdy Horní Černá) 00:01:01,10.

Předžákyně (r. 04 – 05): 1. Skálová Kateřina  (TJ  Jiskra Krá-
líky)  00:00:52,50;  2. Gregorová Michaela  (Atletika Albrechtice) 
00:00:54,40.

Nejmladší žáci I. (r. 02 – 03): 1. Abrahám Luděk (Atletika Jab-
lonné nad Orlicí) 00:02:15,00; 2. Gregora Filip (Atletika Albrechtice) 
00:02:16,00; 3. Költö Matěj (TJ Jiskra Králíky) 00:02:35,00; 8. Mrk-
lovský Matěj (TJ Jiskra Králíky) 00:03:40,00.

Nejmladší žákyně I. (r. 02 – 03): 1. Škrabalová Kristýna  (ZŠ 
Linhartice) 00:02:24,00; 2. Vraspírová Daniela (Vencl tým Ústí nad 
Orlicí) 00:02:28,00; 3. Kavínová Štěpánka (Sebranice) 00:02:37,00; 
5. Hejkrlíková Mirka (TJ Jiskra Králíky) 00:03:22,00.

Nejmladší žáci II. (r. 00 – 01): 1. Petiška Vojtěch (TJ Sokol atletika 
Jaroměř) 00:04:55,50; 2. Kavín Michael (Sebranice) 00:05:01,50; 3. 
Verner Kristián (TJ Jiskra Králíky)   00:05:04,00;  7. Hejkrlík 
Matěj (TJ Jiskra Králíky) 00:06:11,60.

Nejmladší žákyně II. (r. 00 – 01): 1. Kábrtová Pavla (Atletika Rtyně 
v Podkrkonoší)  00:05:10,40;  2. Škarová Sabina  (Atletika  Jablonné 
nad Orlicí) 00:05:17,80; 3. Gregorová Monika (Atletika Albrechtice) 
00:05:26,00.

Mladší žáci (r. 98 – 99): 1. Kačerovský Michal (Atletika Albrech-
tice)  00:11:24,90;  2. Vondra Vojtěch  (Vencl  tým Ústí  nad Orlicí) 
00:11:50,70; 3. Mrklovský Ondřej (REV58 Nový Jičín) 00:14:13,10.

Mladší žákyně (r. 98 – 99): 1. Čerenkova Petra (Atletika Rtyně 
v Podkrkonoší) 00:04:33,30; 2. Hypešová Natálie (TJ Sokol atletika 
Jaroměř) 00:05:07,50; 3. Faltusová Kateřina (Atletika Jablonné nad 
Orlicí) 00:05:12,20.

Starší žáci (r. 96 – 97): 1. Szkwarek Grzegorz (ULSK Bystrzyca 
Kl.) 00:10:57,10; 2. Pavlas Jan (Atletika Albrechtice) 00:12:09,20; 3. 
Petiška Ondřej (TJ Sokol atletika Jaroměř) 00:12:22,30.

Starší žákyně (r. 96 – 97): 1. Čerenkova Denisa (Atletika Rtyně 
v Podkrkonoší) 00:16:00,30.

Dorostenci (r. 94 – 95): 1.  Polák  Štěpán  (AC  Choceň) 
00:17:52,8.

Dorostenky (r. 94 – 95): 1. Krátká Hana (Lanškroun) 00:24:35,09; 
2. Novotná Aneta (TJ Jiskra Králíky) 00:29:16,59.

Junioři (r. 92 – 93): 1. Vinduška  Petr  (Atletika Albrechtice) 
00:26:46,74;  2. Divíšek  Jan  (Nový  věk  triatlonu)  00:28:25,32;  3. 
Grabarczyk Janusz (ULKS Bystrzyca Kl.) 00:30:12,04.

Juniorky (r. 92 – 93): 1. Martincová Kristýna (Vencl tým Ústí nad 
Orlicí) 00:20:08,66.
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O letních prázdninách proběhl denní tábor:
TÝDEN O PŘÍRODĚ A ZVÍŘATECH

Konal se ve dnech 11. – 15. července 2011, v Červené Vodě. Zázemí nám poskytla základní škola. Zúčastnilo se 10 dětí, většinou z Králík. 
Kromě her a aktivit v přírodě si děti vyzkoušeli pečovat o poníka, navštívily chované kozy a koně, tvořili keramické výrobky, opékali 

na ohni, zpívaly s kytarou, hledaly ukryté poklady na Křížové hoře, střílely z luku, učily se základy lacrosu, hráli Woopalo,... Věříme, 
že v létě 2012 to budou opět dva týdny této denní aktivity. 

Dita Michaličková, Ekocentrum z. o. ČSOP Společnost pro zvířata, Červená Voda

Mistrovství ČR v duatlonu - Žamberk

Králičtí odchovanci TJ Jiskra Králíky, o.s. - lyžařský oddíl, se v „cizích barvách“ zúčastnili mistrovství ČR v duatlonu, které se uskuteč-
nilo 24. 9. 2011 v Žamberku. Milan Večeř ročník 1996 (pro závod zařazen do dorostenců 16 - 17 let) se umístil v této kategorii na 7. místě 
(71. v celkovém pořadí), Jan Divíšek, ročník 1993 se v juniorech umístil na 5. místě (35. v celkovém pořadí). Foto M. Hejkrlíková


