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Sportovně branný
dětský den v Králické

pevnostní oblasti
Město Králíky, Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka. Vojen-

ské muzeum Králíky a Muzeum čs. opevněni pěchotní srub K - S 14 U 
cihelny“ pořádá dne 9. června 2012 sportovně branný dětský den.

Začátek programu pro aktivní děti, jejich rodiče a prarodiče je 
ve vstupním areálu tvrze Hůrka v době od 9.30 hodin. Na děti čeká 
celá řada soutěžních, zábavných i naučných disciplín na několika 
stanovištích. Disciplíny si mohou vyzkoušet i rodiče a prarodiče. 
Děti (včetně doprovodu) se budou pod vedením organizátorů pře-
souvat ze vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch 
(ti nejmenší a ostatní po vytyčené trase po povrchu), odtud sestoupí 
směrem k Vojenskému muzeu. Celá uvedená trasa bude zahrnovat 
soutěžně zábavná stanoviště. Děti na začátku akce obdrží kartičku 
pro zapisování bodů získaných v bodovaných disciplínách a malé 
občerstvení na cestu.

Zakončení bude v areálu vojenského muzea, kde soutěžící obdrží 
polní oběd. Pro dospělé a ostatní účastníky bude občerstvení zjištěno 
v areálu vojenského muzea.

Na soutěžící čekají mimo jiné tyto atrakce: laserová střelnice, 
skládání makety kamionu, malováni, hod granátem (míčkem nebo 
čímkoliv), střelba ze vzduchovky, orientace v terénu, zábavné soutěže, 
soutěže pro nejmenší, vědomostní soutěže, zpíváni a nakonec i tanec, 
k poslechu a tanci bude hrát pan Štěrba. Odvážní se budou moci svézt 
zdarma obrněným bojovým vozidlem.

Další informace budou v předstihu zveřejněny na internetových 
stránkách Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s.: www.boudamu-
seum.com a internetových stránkách Králické pevnostní oblasti: 
www.kPo1936.com a v městském rozhlase.

Přijďte se pobavit malí i velcí, strávit s námi příjemný den.
Město Králíky a Společnost přátel čs. opevněni, o. p. s.

Villmarští v Králíkách
Stalo se již tradicí, že se v měsíci květnu setkáváme s představiteli a 

občany partnerského města Villmar. V letošním roce bylo město Králíky 
hostitelem početné delegace, která k nám dorazila v podvečer 16. května. 
Společně s členy Partnerského spolku Villmar přijeli stávající starosta 
Hermann Hepp, kterému funkční období končí 31. května 2012, nově 
zvolený starosta Arnold-Richard Lenz, který se ujme úřadu 1. června 
2012, a farář Günter Daum, který v letošním roce odchází do důchodu, 
ale svého nástupce ještě nezná. Po vzájemné dohodě z loňského roku 
jsme v programu návštěvy vynechali výjezdy mimo region a využili tři 
dny, které villmarští u nás strávili, k seznámení se zajímavostmi ve městě 
a s jeho nejbližším okolím. Čtvrtek 17. května jsme věnovali novému 
areálu v Dolní Moravě a výstupu na Králický Sněžník, který kromě členů 
Partnerského spolku Králíky a aktivních turistů z města absolvovalo 15 
hostů včetně pana faráře Dauma. Po společné jízdě lanovkou k chatě 
Slaměnka se ti, kteří nešli na Králický Sněžník, vrátili lanovkou zpět do 
Dolní Moravy, kde si prohlédli areál, svezli se na bobové dráze a strávili 
příjemné odpoledne v penzionu Horal, kde se obě skupiny v podvečer 
setkaly. V pátek 18. května jsme našim hostům připravili program ve 
městě. Po ranní besedě v obřadní síni radnice navštívili městské muzeum, 
základní školu a Evropský dům. Od 17 hodin proběhl v Klubu Na Střel-
nici slavnostní večer partnerských měst s bohatým kulturním programem 
tanečního a hudebního oboru ZUŠ. V sobotu 19. května v odpoledních 
hodinách jsme s našimi hosty navštívili v rámci dnů otevřených dveří 
Domov důchodců Sv. Zdislavy v Červené Vodě. Večer se členové 
partnerských spolků sešli ve školní jídelně na rozlučkovém setkání, při 
kterém účastníci výstupu na Králický Sněžník převzali diplomy. Setkání 
se zúčastnili pan ing. Anton Zíma a paní Věra Ettelová, kteří stáli u zrodu 
partnerství. V neděli dopoledne po mši v králickém kostele jsme se na 
náměstí rozloučili a naši přátelé se vydali zpět na cestu do Villmaru se 
slibem, že se za rok opět setkáme.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci a realizaci programu pro naše villmarské hosty. Členům 
Partnerského spolku, průvodcům při výstupu na Králický Sněžník, 
vedení ski areálu Dolní Morava a účinkujícím v kulturním programu 
při slavnostním partnerském večeru, kteří svým nádherným vystou-
pením ohromili naše villmarské přátele.

Za město Králky a Partnerský spolek Králíky
Jana Ponocná, starostka

Zleva Jana Ponocná, Hermann Hepp, Günter Daum, Arnold-Ri-
chard Lenz a předseda partnerského spolku Wolfgang Friedrich.
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Villmarští v Králíkách

Setkání uměleckých řemesel

Pálení čarodějnic na Horní LipceAngličtina v Mateřském centru
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DRUHÉ SETKÁNÍ UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
V DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU V KRÁLÍKÁCH

Ve dnech 4. – 5. května 2012 proběhlo 
v Dětském domově se školou v Králíkách 
již druhé setkání uměleckých řemeslníků, 
kteří k nám přijeli z celé republiky. Akci 
uspořádali pedagogičtí pracovníci a chlapci 
zdejšího domova společně s rodinnými 
příslušníky. 

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

V pátek 4. května 2012 naši výstavu za 
přítomnosti veřejnosti a našich chlapců 
slavnostně zahájila přestřižením pásky 
starostka města Králíky paní Jana Ponocná 
a místostarosta města Králíky Antonín 
Vyšohlíd společně s ředitelem dětského 
domova se školou v Králíkách panem Mgr. 
Ladislavem Klímou. V tento den se návštěv-
níci mohli podívat na výrobky jednotlivých 
umělců. Toho využily zejména mateřské 
a základní školy, které nás navštívily a 
prohlédly si nejen, co vyrobili vystavující 
umělci, ale i naši chlapci.  Všem se velice 
líbily dřevěné sochy zvířat před vchodem 
výstavy od pana Romana Bubáka a také 
dřevěná socha vládce hor – budoucí včelí 
úl od pana Josefa Martince. Na samotné 
výstavě měl veliký úspěch pan Zdeněk 
Bárnat se svým proskleným včelím úlem, 
ve kterém přebývaly živé včely, paní Gábina 
Martincová s papírovými výrobky, šperky 
od slečny Terezy Kyllarové a paní Ivy Do-
lečkové, obrazy od pana Zdeňka Moravce, 
keramika od slečny Renaty Tóthové a Jany 
Kábrtové, samorosty od Antonína Honzáka 
a v neposlední řadě i ukázky z knihařské 
dílny ze Žamberka od pana Jiřího Fogla. 
Během výstavy si návštěvníci zakoupili 
drobné přívěsky z firmy Ponny Dekor či 
pletené výrobky z pedigu od paní Dagmar 
Vaškové. Paní učitelky z našeho domova 
na výstavě mimo jiné vystavily překrásné 
kresby našich chlapců na téma „řemesla“, 
ze kterých návštěvníci pomocí hlasování 
vybrali nejhezčí obrázky.

Druhý den, v sobotu 5. května, vycho-
vatelé společně s chlapci z domova již od 
sedmi hodin ráno připravovali stolky pro 
jednotlivé umělce, kteří začali přijíždět a 
pomalu si vybalovali další výrobky a také 
příslušné nářadí. V devět hodin pak začal 
oficiální program, kdy jednotliví umělci 
představovali své umění – tím, že veřejnosti 
i našim chlapcům, jak se co vyrábí. Velký 
úspěch měl řezbář pan Bubák z Šanova, 
který pomocí motorové pily vytvořil z kme-

ne překrásnou dřevěnou sochu muflona 
a letícího dravého ptáka. U uměleckého 
kováře pana Jana Celera z Rokytnice nad 
Orlicí chlapci zase obdivovali jeho kovář-
skou výheň, na které nám například ukázal, 
jak se kovají podkovy. Několik chlapců si 
vyzkoušelo, jak vznikají keramické výrobky 
u keramičky slečny Renaty Tóthové, nebo 
jak se pletou housky u paní Martiny Mezu-
liánové. Místní hasiči přistavili k budově 
domova hasičské auto, které si návštěvníci 
mohli prohlédnout a seznámit se z jeho 
vybavením. Během setkání vystoupily děti 
z místní lidové školy umění, které učí náš 
vychovatel pan Josef Bergmann, a zahrály 
nám několik skladeb na strunné nástroje. 
Návštěvníci se během přehlídky také mohli 
občerstvit klobásou, která provoněla okolí 
výstavy. Na zapití bylo možno si zakoupit 
kofolu od „Černé kočky“ ze Štítů. Pro 
menší návštěvníky byl připraven po oba 
dva dny dětský koutek, kde si děti kreslily, 
nebo hrály různé hry s našimi chlapci a 
vychovateli. Toho využily zejména děti 
z dětského domova Kostelec nad Orlicí, 
výchovného ústavu a dětského domova 
Šumperk, Výchovného ústavu Brandýs nad 
Orlicí, Dětského domova Dolní Čermná a 
dalších zařízení.

Celá akce pak skončila v patnáct hodin, 
kdy si umělci pomalinku zabalili své vý-
robky a po malém pohoštění, které připravil 
pan učitel Mgr. Ivan Bok, odjeli domů. 
Ačkoliv předpověď počasí nebyla pro naši 
akci příliš příznivá, nakonec vše proběhlo 
výborně a zvláště v sobotu bylo po celý den 
letní počasí.

Závěrem bych chtěl uvést, že naše akce 
měla velký úspěch nejen u chlapců a za-
městnanců našeho domova, ale i návštěv-
níků a dokonce i vystavovatelů „Setkání 
uměleckých řemesel“.

Na tomto místě by se slušelo poděko-
vat jednotlivým zúčastněným umělcům 
a to:

řezbáři: Vratislav Kolínský, Dita Hor-
níčková, Josef Martinec, Roman Bubák, 
Ivo Krejsa, Ján Haragál, chlapci z dětského 
domova Králíky pod vedením pana učitele 
Ivana Boka 

výrobce betlémů: Jan Prokopec
košíkářka a výrobky z pedigu: Dagmar 

Vašková
šperkařky: Tereza Kyllarová a Iva Do-

lečková
keramické a hrnčířské výrobky: Renata 

Tóthová, Jana Kábrtová, chlapci z dětského 
domova Králíky pod vedením paní učitelky 
Stanislavy Tóthové a paní vychovatelky 
Věry Ostrodické

krajinář: Zdeněk Hanák
umělecký kovář: Jan Celer
gravírování laserem: Ponny Dekor
quilling: Gábina Martincová
samorosty: Antonín Honzák
včelař: Zdeněk Bárnat
malíř: Zdeněk Moravec
knihař: Jiří Fogl, František Kounek
pekařka: Martina Mezuliánová
Hasiči města Králíky
Osobně bych rád poděkoval všem 

zaměstnancům Dětského domova se 
školou v Králíkách, jejich rodinným pří-
slušníkům a kamarádům za organizaci a 
přípravu celé akce, zejména paní vycho-
vatelce Regině Matoulkové, paní učitelce 
Mgr. Haně Moravcové a panu vychovateli 
Pavlu Koskovi, bez kterých by celou akci 
nebylo možné zorganizovat. 

Další poděkování patří sponzorům 
akce.

Bc. Aleš Dvořák 
vychovatel DDŠ Králíky

a organizátor akce

Stát přesunul další povinnost na kraje
Peníze na koronery však neposlal

Rada Pardubického kraje schválila uzavření smlouvy o organizování a zajišťování 
prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Pardubického kraje. 
Nová povinnost pro Pardubický kraj vyplynula ze zákona o zdravotních službách, který 
nabyl účinnosti k 1. dubnu 2012. Radní zodpovědný za zdravotnictví Martin Netolický 
potvrdil, že tuto povinnost Pardubického kraje zajistí zdravotnická záchranná služba: 
„Pro nás to v letošním roce znamená vyčlenit z rozpočtu dva miliony korun navíc, pro-
tože náklady vynaložené na zajištění prohlídky těla zemřelého nebudou plně hrazeny 
ze systému veřejného zdravotního pojištění. V příštích letech předpokládáme, že roční 
náklady vzrostou ještě o 500 tisíc korun. Stát tak na nás přenáší další povinnosti, aniž 
by zajistil finanční krytí. V tomto případě se přitom evidentně jedná o výkon státní 
správy v přenesené působnosti.“ 

Obnova vozového parku záchranky bude pokračovat
Pardubický kraj v letošním roce zakoupí další čtyři sanity. „Budeme pokračovat 

v obnově vozového parku zdravotnické záchranné služby, která je naší příspěvkovou 
organizací,“ uvedl krajský radní Martin Netolický. Od roku 2010 Pardubický kraj na-
koupil již dvanáct velkých sanit za 30 milionů korun a vozový park obohatilo také pět 
rendez vous vozů za 7,5 milionu korun.
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Náš region – VODA – Králický rybník
Náš tým ve složení Terka Augustová, 

Jára Linhart, Láďa Kupec, Michal Sršeň, 
Dan Orešanský, Adéla Sršňová se měl 
zaměřit na výzkum Králického rybníka. 
Nejdříve jsme zabrousili trošku do historie 
a zjistili jsme, že v Králíkách byly rybní-
ky, které stojí za zmínku. Byl to rybník 
za Teslou, u nádraží, za mramorárnou a 
Ševcovský rybník, dnes ulice Na Pískách. 
O našem Králickém rybníku jsme zjistili, 
že Králíky obohatil o vodní plochu až 
v roce 1986.

Další úkol byl výzkumný, kdy jsme 
zjišťovali složení vody a hledali vodní ži-
vočichy. Vzali jsme si výzkumné batůžky, 
pytle na odpad a vyrazili jsme. Zastávky, 
které jsme prošli a prováděli jsme na nich 
průzkum: 

NAŠE ODBĚRY VODY pH dusitany dusičnany
Potůček u nádraží 6,6 0,1 mg/l 20 mg/l
Rybník na přítoku 6,6 0,1 mg/l 20 mg/l
Rybník 7,2 0,1 mg/l 20 mg/l
Rybník na odtoku 7,2 méně než 0,1 mg/l 20 mg/l
Pro zajímavost jsme odebrali i vodu 

z našeho jezírka u školy a tam jsme zjistili 
tyto zajímavé výsledky-  pH 6,8 dusitany 
méně než 0,1 mg/l, dusičnany méně než 20 
mg/l. Zjistili jsme, že tato voda je vhodná 
pro vodní živočichy a ryby.

Zkoumali jsme také vodní živočichy a 
podle klíče k určování vodních bezobratlých 
jsme zjistili, že jsme ulovili chrostíka, larvu 
potápníka a larvy komárů. Pytle na odpad 
jsme přinesli prázdné, žádné odpadky zde 
nebyly. Poznali jsme, že se o okolí rybníka 

vzorně starají místní rybáři.
Potom jsme se na internetu seznámili 

s pracími a mycími prostředky, které nezne-
čišťují životní prostředí. Zajímalo nás, zda 
je možné je koupit i v Králíkách. Byli jsme 
v drogerii na náměstí a v drogerii Teta, kde 
lze tyto prostředky koupit.

Tento průzkum nás zaujal tím, že jsme 
pracovali přímo v terénu, že jsme měli 
možnost prozkoumat naši největší vodní 
plochu v Králíkách.

Věra Krsková

NÁŠ REGION – VODA
Hedečský (Králický) potok

Náš tým dne 26. 5. provedl podrobný průzkum Hedečského 
(Králického) potoka od Besedy po bývalou Hedvu. Na této poměrně 
krátké trase jsme posbírali celý pytel odpadků (asi 200 ks), mezi 
nimiž byly i takové rarity, jako např. síťka na rybičky, hygienické 
potřeby, ale také jsme našli mrtvou kočku, kterou někdo vložil do 
igelitové tašky a vhodil ji na břeh potoka. Tuto skutečnost jsme 
nahlásili na MÚ – odbor ŽP. Hledali jsme také živé tvory. Napočítali 
jsme 46 ks velmi mrštných ryb – pstruhů a jednu ještěrku, která 
sledovala naše počínání ze břehu potoka. Zkoumali jsme také bez-
obratlé na křižovatce pod bývalou Teslou. Pomocí klíče k určování 
vodních bezobratlých živočichů jsme identifikovali larvy komára, 
pakomára, jepici a voduli. 

Z celé trasy jsme odebrali čtyři vzorky vody, u kterých jsme 
druhý den zkoumali pH, dusičnany a dusitany. Došli jsme k ná-
sledujícím zjištěním:

křižovatka pod Teslou železniční trať přítok od Tesly Hedva
pH 7,6 6,8 6,8 7,2
dusičnany 20 mg NO3/l 30 mg NO3/l Méně než 10 mg NO3/l 30 mg NO3/l
dusitany 0,1 mg NO2/l Méně než 0,1 mg NO2/l 0,2 mg NO2/l 0,1 mg NO2/l
Hodnoty pH do 6 znamenají kyselou vodu, hodnota 7 je neutrální 

voda, od 8 do 14 je voda zásaditá. pH 6,5 – 6 – voda rozpouští 
rakům krunýř, voda s pH 5,5 znemožňuje rozmnožování ryb, ve 
vodě s pH 3,5 hynou skoro všechna zvířata.

Obsah dusičnanů nad 30 mg/l podporuje růst sinic a řas, pro 
některé druhy ryb tato hladina je nepřípustná.

Dusitany patří mezi toxické látky, které jsou škodlivé pro 
všechny živé organismy. Dusitany od 0,1 mg/l jsou toxické pro 
většinu ryb. Dusitany nad 0,2 mg/l poškozuje dýchání ryb, oslabení 
organismu. Přítomnost vyšší hladiny dusitanů mohou indikovat 
hnilobné procesy.

Ve druhé části projektu jsme zkoumali historii toků. Dozvěděli 
jsme se o regulacích potoka, o stavění opěrných zdí, ale i o eko-
logických haváriích – nejvíce jich bylo v době komunismu. Mezi 
největší zajímavosti bezesporu patří informace z roku 1922, kdy 
bylo prováděno měření mezi Červeným Potokem a Dolní Moravou 
kvůli stavbě údolní přehrady na řece Moravě, a z roku 1912, kdy 
bylo jednáno o výstavbě přehrady na Tiché Orlici mezi Králíkami 
a Lichkovem. Podrobnější historie je uvedena na www.zspkraliky.
cz.

M. Zika, K. Novotný, L. Postl, P. Dono, N. Martincová, E. Villí-
mová, V. Šmerda, I. Nesvadbová

Český červený kříž v Mladkově pořádá Pouťové 
muzicírování v nedělí 24. června od 16 hodin v 
kostele sv.Jana Křtitele v Mladkově.

Mezi účinkujícími dětmi budou i žáci z králícké 
základní umělecké školy. Muzicírování zahájí na 
prostranství před kostelem dechový soubor žáků ZUŠ 
pod vedením pana Milana Fogla.

Srdečně zveme všechny milovníky hezké hudby a 
dobrých pouťových koláčků :-).
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Projekt Voda
V rámci ekologického týdne na Základní škole praktické a základ-

ní škole speciální Králíky proběhl projekt Voda. Vybaveni speciální-
mi pomůckami k pozorování života v potoce a ke zkoumání čistoty 
vody se vydal tým žáků ve složení Kamila Skotáková, Kateřina 
Melicharová, Adam Nejedlý, Zdeněk Knápek, Monika Chaloupecká 
a Sára Pokójová na průzkum části Hedečského potoka, jež nám 
protéká před školou. Žáci zároveň čistili potok od odpadků. Začali 
jsme u našeho školního pozemku, pokračovali ke dvěma mostům na 
rozcestí směr Hedeč a Červený Potok. Odtud nejprve proti proudu 
k začátku Hedeče, poté jsme si to ještě namířili k pile. 

A jaké byly naše úlovky a zjištění?
U školního pozemku jsme ulovili 10 

malých pstruhů – cca 3 cm dlouhých a 5 
jepic, odpad téměř žádný – pouze 3 kusy.  
Naměřili jsme pH vody 6,6, dusitany 
NO2  0,1 mg, dusičnany NO3 20 mg.  
U prvního mostu na rozcestí Hedeč – 
Červený Potok jsme byli mile potěšeni 

menšími pstruhy o velikosti cca 12 cm, viděli jsme celkem 3 kusy. 
A odpad? Také nevelký – 7 kusů. PH jsme naměřili 6,8, dusitanů 
NO2  bylo méně než 0,1 mg a dusičnanů NO3  též méně než 
10 mg. Když jsme prošli o kousek dál pod druhým mostem, příliš 
se nám na tomto místě nelíbilo. Linula se tu nelibá vůně a povalo-
vala se spousta odpadků, kterou nejspíš přineslo jarní tání a velké 
deště. A úlovky? Bohužel jen samý odpad, sesbírali jsme 34 kusů.  
Naměřili jsme pH 7,2, dusitany NO2 - 0,2 mg, což je hodnota pro 
vodní živočichy již toxická a dusičnany NO3 - méně než 10 mg. 
Cestou dál směrem Hedeč se nám ve vodě opět líbilo, našli jsme 
3 menší pstruhy cca 12 cm dlouhé a jednoho pakomára. Dále jsme 
pstruhy už jen počítali a bylo jich dalších 20 kusů. Odpadků jsme 
sesbírali 13 kusů. Cestou k pile jsme ulovili 3 jepice a vytáhli z vody 
1 odpadek. PHjsme naměřili 7,0, dusitanů NO2 méně než 0,1 mg, 
dusičnanů NO3  méně než 10 mg.

Žáci zároveň zjišťovali spotřebu vody v Králíkách, kolik lidé za 
vodu platí, co je to stočné a kolik nás stojí… Zjistili jsme, že za 
rok 2011 byla spotřeba vody v Králíkách cca 160 000 m3 v ceně 
cca 4 720 000,- Kč. Dále jsme zjistili, jak stoupaly ceny za vodné 
a stočné na Králicku:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
Cena vody
Vodné Stočné 

Rok Kč/m3 Kč/m3

2012 29,64 35,34
2011 28,60 34,10
2009 26,16 28,34
2008 23,98 27,25
2007 22,05 26,24
2006 21,32 24,15
2005 19,74 22,47
2004 17,74 22,47

Mgr. Leona Šponarová

Náš region
VODA – Králický potok

Náš projektový tým ve složení žáků Doubínková M., Barto-
níčková D., Holubcová Ž., Prausová A., Ruszo S., Novotný P., 
Prušek M., Uhlíř A. a Ždanová P. bádal na úseku Kralického 
potoka od jeho pramene na Hedeči až po státní silnici Králíky 
- Červená Voda.

Uvedené téma naše žáky velice zaujalo a výzkumná část je 
bavila. Cílem zkoumání toku Králického potoka bylo zjistit 
čistotu jeho vody na vytipovaných místech (její PH, obsah 
dusičnanů a dusitanů v ní), také výskyt živočichů ve vodě a 
v jejím okolí.

Výsledkem zkoumání odebraných vzorků vody bylo zjiš-
tění, že tato je v průměru čistá, o čemž svědčí i výskyt řady 
bezobratlých živočichů. Také okolí potoka bylo téměř čisté, až 
na několik plastových lahví a igelitových sáčků, které jsme si 
odnesli jako trofej do školy.

Dalším úkolem naší skupinky bylo vyzpovídat pracovníky 
čističky v Králíkách, kam jsme zavítali při společné exkurzi se 
žáky školy. Po prohlídce celého provozu a vysvětlení, jak se 
zpracovává odpadní voda z domácností a provozů města, jsme 
zjistili následující:

1. Čistička je svým charakterem biologická. To znamená, že 
bakterie obsažené v bazénech čističky „žerou“ odpadní vodu 
a tím ji čistí.

2. Voda je prokysličována, aby bakterie měly větší „apetit“. 
V letních měsících je voda teplejší a bakterie se lépe množí a 
pracují.

3. Odpad po bakteriích klesá ke dnu, kde je společně s vodou 
filtrován přes pytle.

4. Tyto pytle se každodenně vyvážejí do přistaveného kon-
tejneru a jednou za týden se odváží 4 – 5 t odpadu na skládku 
do Rapotína.

5. Zde se mísí s hlínou, pilinami a ukládá se na skládku. Asi 
za rok po kvašení se směs prodává jako výborné hnojivo do 
zahrádek.

6. Čistá voda po filtraci odtéká do řeky Tiché Orlice.
Také jsme zjistili, že v odpadu jsou nejhorší tuky, vlhčené 

ubrousky a nechtěně spláchnuté hadry na podlahu. Naopak 
nevadí saponáty – dnes se vyrábějí bezfosfátové.

Výsledkem našeho bádání bylo zpracování plakátu a následná 
prezentace před ostatními žáky školy.

Antonín Uhlíř
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Projekt Náš region – část Voda
Náš tým ve složení A. Vyšohlídová, M. 

Walter, P. Rakaš,  Z. Klimeš, D. Tejkl, L. Ry-
bárová, A. Vogl a E. Gajdošíková zpracoval 
výsledky z výzkumu čistoty vody určeného 
úseku Kralického potoka, zajímavosti o ko-
řenové čističce odpadních vod. 

Úsek Kralického potoka, který jsme měli 
prozkoumat, začínal u mostku u školního 
pozemku a končil u mostu u Pivovarské 
ulice.  Průzkum jsme prováděli na čtyřech 
místech (most u školního pozemku, most 
před ZŠ praktickou a ZŠ speciální, most 
pod gymnáziem a městským muzeem a most 
před ulicí Pivovarskou). Na všech místech 
jsme odebrali vzorky vody a měřili jsme 
u nich pH, obsah dusičnanů a dusitanů.

Naměřené hodnoty uvádíme následující 
tabulce:

Most u školního pozemku Most u školy Most pod gymnáziem a muzeem Most pře Pivovarskou ulicí
pH      6,8 pH       7 pH        6,8 pH        7
NO 3  10 mg/l NO3    30 mg/l NO3     10 mg/l NO3     30 mg/l
NO2    0,1 mg/l NO2    0,1 mg/l NO2     0,1 mg/l NO2     0,1 mg/l

Naměřené hodnoty jsou v pořádku a ne-
jsou kritické, přesto nás během našeho prů-
zkumu zarazila jiná důležitá věc. Nasbírali 
jsme celý pytel odpadků (např. 8 plastových 
lahví, 28 kusů igelitových obalů, 1 hadr, 
řídítka a duši od kola, plastovou žábu, 
aj.). Lidé, kteří bydlí v blízkosti potoka, se 
možná o svoje sousedství starají, ale voda 
přináší značné množství odpadků. 

Při zkoumání živočichů v přírodě jsme 
byli také úspěšní. Zaměřili jsme se na 
bezobratlé živočichy ve vodě, přesto jsme 
napočítali nejvíce obratlovců  v jejím okolí 
– pobíhali kolem kočky a psi. :-) 

Podařilo se nám uvidět larvy komárů, 
chrostíky, nitěnky, blešivce.

Dalším naším úkolem bylo zjistit, co to 
je kořenová čistička odpadních vod, jaké 

má výhody a nevýhody.  To byla práce na 
internetu a vyhledávání informací, protože 
v našem okolí se žádná kořenová čistička 
nevyskytuje. Kořenové čističky jsou čističky, 
které vyžadují minimální údržbu, nepotřebují 
elektrickou energii, umí vyčistit všechnu 
vodu z domácnosti, mají dlouhou životnost a 
nízké provozní náklady. Jsou krásné, protože 
v okolí dočišťovacích jezírek rostou a kvetou 
zajímavé rostliny. Kořenová čistička se skládá 
z kořenového lože a několika dočišťovacích 
jezírek. Voda z domácnosti protéká kořeno-
vým ložem a v něm je pomocí rostlinných 
kořenů vyčištěna a může se používat jako voda 
užitková (zalévání, koupání, okrasné jezírko).  
Vstupní náklady jsou vyšší – 150 – 200 tisíc 
korun, také nároky na osázenou plochu jsou 
vyšší. Kořenové čističky jsou velmi šetrné 
k přírodě, a proto si myslíme, že v budoucnu 
se s nimi budeme setkávat častěji.

Zpracovala: Mgr. Jana Juránková

Den matek 2012
Také jste mamky tak pěkně oslavily tenhle svátek jako my?? 

Zase jsme se jako před rokem sešly v klubovně, kde bylo připra-
vené občerstvení (jedlo se, co kdo přinesl a hodnotilo, co bylo 
lepší...), ale hlavně vystoupili šikovní “dramaťáčci ” pod vedením 
Kristiny Brůnové s recitacemi pro maminky. Do jejich programu 
se vložily se zpěvem lidových písniček ženy a dívky, které svou 
partu zatím nepojmenovaly (ale zpívání je baví a umí to krásně 

prodat). Obě vystoupení se všem 
moc líbila. Děkujeme za příjem-
nou zábavu!

No a když se podívám na spo-
lečnou fotku, bylo Vás tam o hod-
ně více než vloni. To nás jako po-
řadatele moc těší a rádi připravíme 
další rok další setkání.

Osadní výbor Prostřední Lip-
ky a Mlýn - občanské sdružení

„Den dětské radosti“
slaví narozeniny

Akce pro děti a dospělé „Den dětské radosti“, která se koná 
v Prostřední Lipce slaví letos 10. narozeniny.

V roce 2002, kdy se uskutečnil první tehdy ještě Dětský den, 
by málokdo tušil, že se akce dožije 10. let.

První ročník měla na svědomí paní Kroulíková, která mě tehdy 
poprosila o spolupráci. Další roky už žila akce pod mými křídly 
a ve střídavé péči spoluorganizátorů (občané Prostřední Lipky, 
Osadní výbor Prostřední Lipka, Mateřské centrum Emma, známí, 
kamarádi).

Poté, co jsem ve školní kronice našla zmínku o podobné aktivitě 
v historii Prostřední Lipky, získal Dětský den svůj název Den 
dětské radosti, který si nese dodnes.

Den dětské radosti má každý rok jiné téma a tak už jste tu mohli 
potkat vodníky, indiány, čerty, skřítky a jiné bytosti. Každý rok plní 
děti u těchto bytostí speciální úkoly. Trasa vede poměrně velkou 
částí  vesnice a pro nejmenší děti - je potřeba vzít kočárek.

Pro děti je připraveno občerstvení zdarma a získávají i pamětní 
list s malým dárečkem.

Společně se svými rodiči i prarodiči si mohou zatvořit  v naší 
dílničce a pokud to počasí dovolí, vidí divadelní představení. 
Poslední roky je součástí Dne dětské radosti i jízda na koni (JK 
Lipka).

Akce je stále živá, o tom svědčí návštěvnost, každým rokem 
přichází okolo sta dětí a k tomu jejich rodiče a blízcí.

 Je to možné jedině díky štědrosti našich vytrvalých sponzorů, 
kteří se za těch deset let skoro nezměnili a lidem, kterým se chce 
věnovat svůj čas a nápady dětem.

K desátým narozeninám bych za sebe popřála Dnu dětské rados-
ti hodně spokojených návštěvníků a poděkovala všem, pro čtenáře 
sice bezejmenným, ale pro mě člověk od člověka důležitým lidem, 
kteří drží naši akci při životě, ať už jakýmkoliv způsobem.

Srdečně vás zveme na Den dětské radosti a těším se na ty, 
kteří se k nám každoročně vracejí i na ty, kteří si k nám cestu 
teprve najdou.

Za organizátory Kristina Brůnová 
Občanka Prostřední lipky
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Klub seniorů o.s.
v měsíci červnu připravuje

5. 6. v 17.00 hodin - Výbor Klubu: Dokončení příprav 
pobytového zájezdu do Chorvatska.

Možná účast členů Klubu s připomínkami a náměty pro 
další činnost.

Od 22. 6. do 1. 7. - Pobytový zájezd do Chorvatska 
- Ostrov Ráb.

Pobyt je organizován pro členy i nečleny Klubu s účastí 
polských seniorů z družební organizace v Miedzilesiu.

V měsíci červenci je pro Klub volno z důvodu úprav 
a oprav zařízení.

3. 7. v 17.00 hodin - Výbor Klubu: Zhodnocení zájezdu, 
vyřízení finančních záležitostí.

8. 7. v 10.00 hodin - účast na slavnostech ve Wilka-
nově.

Předseda Josef Dobrohruška

Pro školní děti v srpnu 2012:
deset dní ekovýchovných

aktivit, o přírodě a zvířatech
Zveme školní děti, již popáté, na dva týdny ekovýchov-

ných aktivit o přírodě a zvířatech. 
„Denní program“ se koná v srpnu: 13. – 17. 8. a 20. – 24. 

8. 2012 v Červené Vodě. Od 8. 30 – 9 do 16 – 16. 30 hod.
Zázemí poskytne ZŠ Červená Voda 

a její okolí – stromy, louky, les apod. 
Činnost bude probíhat přednostně venku 
s ohledem na počasí, s kombinací aktivit 
fyzických a duševních, odpočinek se vy-
střídá se vzděláváním hlavně formou her. 
Náplň bude opět zaměřena na ekologii, 
přírodu, zvířata, zdravou výživu a dobré vztahy mezi 
sebou. V programu jsou procházky v nejbližším okolí a 
výlety např. na Zemskou bránu a podél řeky Moravy pod 
Kr. Sněžník; návštěvy zvířat: koně, ovce a kozy, krávy a 
sovy. Cílem je smysluplně naplnit část volného času dětí 
o letních prázdninách. Zároveň děti nemusí trávit noci 
mimo domov. 

Cena včetně obědů: 400 Kč za týden, 800 Kč za oba 
týdny (u sourozenců sleva 100 Kč na týden).

Pořádá ZO ČSOP Společnost pro zvířata – Ekocentrum, 
pobočka Červená Voda. 

Další informace k programu a přihláška: D. Michalič-
ková - dita.m111@seznam.cz, 603 179 558. Nebo osobně 
v Infomístnosti ZO ČSOP Společnosti pro zvířata, budova 
pošty Červená Voda, v Po od 10 – 14, ve St od 8 – 12.

Informace z předchozích let naleznete na www.spolec-
nostprozvirata.cz, odkaz Ekovýchova.

Tento projekt je realizován s podporou Pardubického 
kraje.

ZÁPIS DO ZUŠ
Základní umělecká škola Králíky pořádá zápis nových žáků 

pro školní rok 2012-2013. Na škole máme tyto obory: hudební, 
taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violoncel-
lo, kytaru, akordeon, zobcovou flétnu (z tohoto nástroje lze přejít 
na příčnou flétnu, klarinet, trubku, pozoun, lesní roh) a sólový a 
sborový zpěv.

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

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

Zápis do uvedených oborů se koná v ZUŠ Králíky v pátek, 15. 
června 2012, v době od 15.00 do 17.00 hodin, v ředitelně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě se zápis koná ve 
středu, 13. června 2012, v době od 16.00 do 17.00 hodin, v ta-
nečním sále na ZŠ Červená Voda.

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

Na setkání se těší učitelé ZUŠ Králíky
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Egyptské pyramidy a fotografie struktur v Králíkách!
Dvě akce, které přispěly k obohacení kulturního dění.
V dnešní uspěchané době a honbou sdělovacích prostředků za sen-

zacemi, které jsou následně prezentovány veřejnosti jako zprávy ryze 
zaručené, by se leckdo ani nepodivil, kdyby se pyramidy v Králíkách 
opravdu objevily. Proč se mluví právě o těchto monumentálních stavbách 
a co mají společného s Králickem? 

V podvečer 18. května přivítal přeplněný sál Evropského domu 
v Králíkách osobnost světové vědy v oblasti egyptské archeologie, 
prof. PhDr. Miroslava Vernera DrSc. O přednášku věnované objevům 
českých archeologů v Egyptě požádali mladí dlouholetého ředitele 
Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze. Proč 
právě jeho? „Hledáme osobnosti se vztahem k našemu regionu, které 
se zde narodily, vyrůstaly, odešly nebo ba naopak je náš kraj oslovil a 
přišly sem tvořit. Ve škole se učíme o mnohém, ale nějak se zapomíná 
na ty, kteří jsou odsud. Určitě všechny známé osobnosti nepostihneme, 
projekt je časově i finančně omezený. Alespoň to bude výzva pro další 
pokračování“, prohlásil Lukáš Babic, maturant zdejšího gymnázia. 
„Překvapuje nás zájem zejména starší generace. Lidé sami přichází 
s nápady, zapojují se. A je to dobře. Již při minulém projektu Staří mladí, 
nebo mladí staří, z podpory ČNA Mládež MŠMT i Nadace O2, jsme se 
snažili vzbudit zájem o dění“.

Je zajímavé si vyslechnout názory těchto lidí na poválečný vývoj na 
Králicku. Ačkoliv pan profesor Verner, který navštěvoval králické gym-
názium, nerad vzpomíná na poválečné období i na období po ukončení 
studia na gymnáziu, rozpovídal se. Vzpomněl na své osobní zážitky po 
návštěvě Památníku obětem internace v klášteře na Hoře Matky Boží 
v Králíkách, kdy byl nucen přihlížet zacházení s kněžími, coby vězni, 
i na nelehký život v poválečném i pohraničí. I přes mnohé překážky 
v mládí se nevzdal svého vytčeného cíle -studium egyptologie, a stal 
světovou kapacitou ve svém oboru. 

Egypt i přes politickou nestálost patří právě díky archeologickým 
objevům k nejvyhledávanějším turistickým destinacím světa. Pokud 
i vám imponuje odkrývání tajemství egyptských pyramid a litujete, že 

jste nemohli být na přednášce pana prof. Vernera, připomínáme, že ČT 2 
v těchto dnech právě vysílá čtyřdílný dokument Čas ve stínu pyramid.

Žádný národ neví, jak je velký, dokud nenajde a neukáže osobnosti, 
které národ tvoří. Měli bychom si uvědomit, že tyto osobnosti neexistují 
jen v knihách, v učebnicích, nejsou to imaginární osobnosti, ale lidé 
žijící kolem nás, které potkáváme každý den na ulici, v obchodě i jinde. 
Další, kým jsme se zabývali, je akad. mal. Marie Karenová. Známe ji 
hlavně jako učitelku výtvarné výchovy ze školy, víme o její umělecké 
tvorbě? A přece ji v mnoha místech znají jako uznávanou restaurátorku, 
malířku, návrhářku a fotografku. Restaurovala mj. pro Arcidiecézní 
muzeum v Olomouci, Židovské muzeum, Národní galerii, Pražský 
hrad, šaty Goethovy milenky Ulrike von Levetzow, vytvářela repliky 
kostýmů Emy Destinnové, zabývala se také projekty návrhů divadelních 
kostýmů. Její výtvarné umění obdivovali návštěvníci v mnoha českých 
i zahraničních galeriích. 

Do 30. 6. se můžete seznámit s její současnou tvorbou, kdy v Evrop-
ském domě probíhá její výstava obrazů a fotografií. Tvůrčím podnětem 
k malování obrazů jsou životní zkušenosti (nečekaná setkání, samota, 
životní otřesy, chvíle klidu, přečtené verše aj.), které ji vedou až na samou 
mez abstraktního záznamu. V poslední době ji fascinuje světlo, proto se 
začala zajímat fotografii. Její fotografie jsou výjimečné. Zachycují detaily 
z industriálního prostředí, kterých si běžně nevšímáme (rezavý plech, 
rýhy v podlaze, výrobní hala). Ukazuje změny, které probíhají kolem 
nás (kov se mění v rez, beton se rozdrolí, dřevo práchniví). Měnící se 
struktury vytváří obrazy, které nalézáme v přírodě. Z neživého se pak 
stává živé. Svými obrazy v nás Marie Karenová vyvolává fantazii a 
emoce, kterými nás nutí přemýšlet nad světem a životem.

Po úvodní přednášce historika prof. Františka Musila Dějiny Králicka, 
vernisáži výstavy akad. malířky Marie Karenové a nyní i po milém setká-
ní s panem profesorem M. Vernerem se chceme věnovat mj. zakladateli 
kláštera na Hoře Matky Boží, J. T. Beckerovi, německé spisovatelce G. 
Pausewang, návštěvě Králík F. L. Věkem v díle Aloise Jiráska, místním 
umělcům i tradičním řemeslům, jako je řezbářství a varhanářství. 

Mgr. Bc. Alena Krabcová, předsedkyně sdružení JUKRA

Tajemství minulosti
Ve dnech 20. – 22. 4. a 25. – 

27. 5. 2012 proběhlo v Prostřední 
Lipce druhé a třetí setkání reali-
začního týmu projektu Tajemství 
minulosti. Z četných aktivit 
projektu jsme se tentokrát soustředili na rozhovory s pamětníky 
v obci a na vyhlášení soutěže o návrh a realizaci výtvarného řešení 
plastik – uměleckých děl v krajině. Slavnostní ukončení projektu se 
uskuteční 13. července 2012 v Prostřední Lipce.

Více informací na www.mlynos.cz nebo na Facebooku.
Uvedené aktivity jsou realizovány občanským sdružením Mlýn 

o. s. a jsou spolufinancovány Českou národní agenturou Mládež.
Mgr. Miroslav Beran, předseda sdružení

Proč kupovat, když
můžeš zdarma půjčovat?

Znáte to? Potřebujete vyvrtat díru do zdi a 
vrtačku nemáte. Ti šťastnější zavolají přítele, 
který ji má a půjčí si ji. Ti méně šťastní běží do 
obchodu a utratí několik stovek korun za hobby 
vrtačku. Pak ji na pár let odloží, dokud ji budou 
opět potřebovat. A výsledek? Zbytečně vyhozené 
peníze a další „krám“ na poličce. Vždyť jste potřebovali jen díru 
ve zdi a ne vrtačku.

Sami nejlíp víte kolik věci, které potřebujete jednou za čas, doma 
máte. Místo, které zabírají a prostředky, které jste na ně vynaložili, 
nejsou zanedbatelné. Zkusili jste si to někdy spočítat? Já ano. A 
proto vznikla tahle stránka. 

Kdysi to bylo jednodušší. Ať jste bydleli ve městě nebo na 
vesnici, zaběhli jste k sousedovi a on vám cokoliv půjčil. Dnes 
není ojedinělé, že soused nezná ani vaše jméno, natož aby Vám 
ještě něco půjčil. A nakonec jak máte vědět, že právě on má to, 
co potřebujete?

Vzal jsem si na ramena asi nelehký úkol, vytvořit na českem 
internetu komunitu, v níž si budou lidé rádi takhle pomáhat. Jen 
tak, pro dobrý pocit. A ještě i pro to, že takhle ...

... získají dodatečný příjem z věci, které vlastní a mohou půjčit. 
... ušetří za nákup věci, které potřebují pouze občas a zde si je mo-
hou půjčovat. ... přispějí k ochraně životního prostředí, snížením 
spotřeby a tedy i emisí CO2. ... zmírní bezbřehé plýtvání vyčerpa-
telnými zdroji surovin na Zemi. ... podpoří rozvoj lokálních komunit 
a sounáležitost v nich. ... umožní lidem nezištně si pomáhat. ... 
zlepší život znevýhodněným a ohroženým skupinám občanů, kteří 
ušetřené prostředky využijí na potřebnější věci.

Více na www.odkomunity.cz
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„Don´t worry, be happy… and speak English“
Rádi bychom se s vámi podělili o naše zážitky z přelomu dubna 

a května, kdy se nám ve škole poštěstilo užít si komunikace s ro-
dilými Američany.

Ballet Magnificat!
Ve středu 18. 4. 2012 nás ve škole navštívily dvě členky Balletu 

Magnificat! – Erin a Lisa. Strávily s námi dvě vyučovací hodiny, při 
kterých se vystřídali žáci 7., 8. a 9. tříd. Prvotní nervozitu rozpustila 
Erinina legrační ukázka její toporné výslovnosti českých číslovek 
TŘI a ČTYŘI. Lisa nás v úvodu naučila anglickou dětskou písničku 
Behold, behold!, ke které patří rytmický doprovod na tělo.

Během jejich vyprávění jsme se dozvěděli o historii a současnosti 
Balletu Magnificat!, zhlédli jsme několik krátkých videoukázek 
jejich baletních představení. Někteří žáci našli odvahu a ptali se 
baletek na jejich rodiny, soukromý život, baletní režim, jídelníček, 
záliby…

Pro všechny zúčastněné to byly velmi příjemné okamžiky, které 
některým z nás ještě umocnil intenzivní zážitek z večerního balet-
ního vystoupení Marnotratné putování.

The Detectives (25. 4. 2012)
Středeční rozvrh hodin končil příjemnou událostí – anglickým 

divadelním představením The Detectives.
Školní tělocvična se proměnila v kabaret a my jsme se stali 

svědky vraždy nevěrné zpěvačky Sylvie. Díky otázkám herců jsme 
byli pasováni na detektivy a měli jsme vyřešit, proč k vraždě došlo, 
kdo vraždil a jak… Herci se nebáli přímého kontaktu s dětmi, což 
některé zaskočilo, jiné bavilo. 

Péťa Mezulián  z 9. B si zahrál němou roli číšníka. Vedl si skvěle, 
přinesl víno ve správný okamžik.

Celým představením zněla krásná a srozumitelná angličtina 
rodilých mluvčích. Velká většina obecenstva si The Detectives 
užila, žáci hodně rozuměli, nebo z akce pochopili, z „kabaretu“ 
odcházeli spokojení.

Linda a Ken
V únoru a květnu jsme měli příležitost komunikovat anglicky 

s americkými manželi Lindou a Kenem Stapletonovými.
Jejich únorová návštěva nás díky snímkům promítaným na interak-

tivní tabuli přenesla do jejich rodného Seattlu. V úvodu hodin Linda 
a Ken navázali osobní kontakt s každým žákem otázkami o rodině a 
domácích mazlíčcích. Poté jsme poslouchali vyprávění o Seattlu, vý-
znamných místech, přírodních zajímavostech… Díky snímkům děti 
hodně pochopily, poznamenaly si nová slovíčka, která je zaujala.

Květnové setkání bylo třetím a zároveň posledním v tomto 
školním roce. Žáci zdatně konverzovali na zadané téma SPORT. 

Aktéři divadelního představení The Detectives.
Pracovali ve dvou skupinách, oporou vzájemné konverzace byly 
pracovní listy s obrázky sportů, hovořilo se o oblíbených sportech, 
proč je sport důležitý, o soukromé sportovní výbavě… Všechny 
skupiny pobavilo Kenovo zalíbení v jízdě na tobogánu v České 
Třebové.

Obě setkání s Lindou a Kenem hodnotili žáci 6., 7. a 8. tříd kladně 
a prý se těší na další příležitosti povídat si s nimi.

Na závěr chceme poděkovat paní Laďce Applové, která nám 
zprostředkovala tato konverzační setkání s americkými baletkami 
a manželi Stapletonovými. Budeme vděční za další spolupráci. 

Mgr. Helena Strnadová a žáci 6. C, 7. A, 7. B a 8. A
Další fotografie k článku jsou na zadní straně obálky zpravodaje

Pálení čarodějnic na Horní Lipce
Stejně jako v jiných obcích, i u nás na Horní Lipce se konalo 

pálení čarodějnic, které pořádal Osadní výbor společně s p. 
Lukášem Klímou. Letošní rok byl trošku odlišný od jiných tím, 
že čarodějnice nelétaly okolo klubovny Osadního výboru, jak 
bylo zvykem, ale přelétly k domu Lukáše Klímy, kde se celá 
akce konala. Krásný slunečný den přispěl k tomu, že se sešla 
skvělá parta z vesnice. Mezi místními nechyběli ani chalupáři, 
kteří jsou naší nedílnou součástí. Děti si vyrobily čarodějnice 
přímo na místě, krásně je oblékly a nazdobily. Bohužel stejně 
skončily na obrovské hromadě větví, která nám posloužila 
jako vatra. Posezení pod slunečníky zpříjemnily sladkosti pro 
děti, nějaká ta dobrota z „Lukinovy“ udírny a nesměly chybět 
ani orosené půllitry s pivem. Navečer začala znít živá country 
muzika z kytar kamarádů Martina a Ládi. Na celou událost 
dohlížely dvě přítomné čarodějnice, které měly spoustu práce 
celý mumraj uhlídat. Na závěr patří velký dík Lukášovi, který 
toto celé s dětmi z vesnice připravoval celý týden a těšíme se 
na další takovou vydařenou akci.

Za Osadní výbor Špontáková Jitka
Fotografie k článku je na druhé straně zpravodaje
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Angličtina v Mateřském
centru Emma

Milí čtenáři, rády bychom se s vámi podělily o to, co jsme za poslední 
měsíce v Mateřském centru Emma při lekcích angličtiny s dětmi prožily. 
Máme spoustu radostných zážitků a nechceme si je nechat jen pro sebe. 
Jsme moc rády, že se práce s výukou angličtiny daří a přináší dětem 
i jejich rodičům užitek.

První lekci tohoto školního roku jsme zahájily začátkem října poté, co 
proběhla ukázková a zápisová lekce. Přihlásilo se nám 32 dětí ve věku 
od deseti měsíců do 8 let. Rozdělily jsme je podle věku do třech skupin. 
Nejmenší děti ve věku 0-3 vedla Laďka Applová, starší děti od 4 do 5 let 
Radka Makarová a nejstarší věkovou kategorii 6-8 let Pavla Osičková. 
Tento školní rok byl pilotním rokem pro výuku dětí z prvních a druhých 
tříd. Od nového kalendářního roku se počet dětí zvýšil na 43, a tak jsme 
děti tentokrát rozdělily do pěti skupin. V tomto novém rozdělení jsme měly 
možnost lépe vyhovět potřebám dětí jednotlivých věkových kategorií. 
Ke změně došlo i v týmu lektorek, Pavlu Osičkovou těsně před porodem 
v péči o školáky ochotně zastoupila Terka Kyllarová. Výuka prvňáčků a 
druháčků byla její premiéra právě tak jako pro Radku Makarovou práce 
s předškoláčky. Myslím, že se jim to moc povedlo, a chtěla bych jim 
i touto cestou moc poděkovat za skvělou spolupráci! Poprosila jsem je, 
aby samy něco napsaly:

Anglické zpívánky jsme se synem začali navštěvovat minulý rok. Byla 
jsem zvědavá, jak se angličtinu „učí“ takto malé děti a jak reagují na 
cizí jazyk. Z první hodiny jsme odcházeli nadšení a následující školní 
rok jsem se zapojila do týmu lektorek. Během dvou pololetí jsem se na 
angličtině potkávala s dětmi od dvou do šesti let. Bylo zajímavé sledovat 
jejich pokroky a (ne)vnímání cizího jazyka. Ačkoli jsem na začátku měla 
pochybnosti, zda má vůbec cenu, aby děti takový kurz navštěvovaly, sama 
jsem se několikrát přesvědčila o opaku. I děti, které zdánlivě nedávají po-
zor, mě další hodinu překvapily svojí reakcí na otázku či podnět. Poznala 
jsem odlišný způsob výuky, který je pro děti zábavný a hlavně přirozený. 
Nad to jsem poznala partu skvělých dětí a maminek :-).

Radka Makarová lektorka (syn Jára 1 rok)
Na podzim roku 2011 jsem byla oslovena Mateřským centrem EMMA, 

zda bych od února 2012 přebrala kroužek angličtiny žáků 1. a 2. třídy jako 
lektorka. Téměř hned jsem nabídku přijala, i když přiznávám, že ve skrytu 
duše jsem měla strach. Do této doby jsem sice měla zkušenosti s učením 
malých dětí z letních táborů a nejrůznějších praxí, ovšem ne ve spojení 
s anglickým jazykem. Angličtinu jsem učila pouze žáky druhého stupně a 
dospělé. Měla jsem obavy, zda malé děti budou bavit činnosti, které jsem 
pro ně nachystala, jak jim půjde učení se novým slovíčkům, ale hlavně 
jsem se obávala toho, zda mi děti budou rozumět. Zastávám totiž názor, že 
cizím jazykům by se člověk neměl učit pouze způsobem cizí slovíčko a český 
překlad. Důležité je na děti neustále mluvit, aby si na daný jazyk zvykly. 
Zajisté to není pouze můj názor, že tímto způsobem bude v budoucnu pro 
děti cizí jazyk snazší. Po první hodině se ale všechny mé obavy rozplynuly. 
Byla jsem nadšená z jejich zájmu a hlavně z toho, jak jsou šikovné. Učení 
pod MC EMMA si velice užívám a pevně doufám, že hodiny baví i moje 
malé žáčky. Na závěr bych tedy chtěla ostatním lektorkám angličtiny 
poděkovat za tuto úžasnou příležitost a zkušenost.

Tereza Kyllarová, lektorka
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem maminkám a dětem, které 

nám pomohly vytvořit bezvadnou atmosféru a i přes svůj nabitý program si 
udělaly čas své dítko poslat, dovést či spolu s ním čas na angličtině strávit! 
Několik z nich se také ke kurzům osobně vyjádřilo:

Že se děti snadno učí cizímu jazyku, nám říkali ve škole, ale až když to 
člověk vidí na vlastní oči a ještě k tomu u vlastního dítěte, teprve potom 
si uvědomí, že to opravdu funguje. Naše Káťa chodí za Emmíkem na an-
gličtinu od začátku, to jí ještě nebyl ani rok, takže opravdu nevadí, že děti 
ještě nemluví svým mateřským jazykem. Nejdříve vše kolem pozorovala, 
postupně se zapojila a nakonec došlo i na slova. V hodině sice ukáže 
pouze doprovodný pohyb a nebo vše bedlivě sleduje, nic však nezazpívá 
ani neodříká, ale doma, když si myslí, že jí nikdo nevidí a neslyší, to umí 
pěkně rozbalit...a my slyšíme i vidíme a jsme z toho nadšeni.

Pavla Osičková (dcera Káťa 3 roky)
To, co mě osobně povzbudí, je že si Natálka sama povídá anglické texty. 

Takže i když vím, že na hodině pouze sedí a poslouchá, tak vím, že ji to 
zaujalo a pamatuje si to... Natálce se nejvíc líbí pohyb spojený s písničkou 
- jak mi řekla, tak ji baví rozcvička... Že tam můžou běhat a povídat.

Dana Procházková (dcera Natálka 5 let)
Popravdě, když jsme s Aj začínali nevěřila jsem, že se Kája něco naučí. O 

to bylo větší překvapení, když si doma sama od sebe začala zpívat písničky 
z kurzu. Pak, když si na lektorku Laďku začala hrát a panenkám dávala 
vybrat barvu fixy a razítko, bylo mi jasné, že jí to něco dává. Je prima 
sledovat, jak se vyřádí a jak se snaží při tvorbě obrázků. A je strašně fajn 
s jakou radostí se běží pochlubit babičce, dědovi a hlavně taťkovi. Kurzy 
jsou fajn, ale kolikrát se mi, tak strašně nechce jet, ale pak si vzpomenu, 
jak to Káju baví a nic jiného než jet mi nezbývá :-)

Terka Klímová (dcera Karolínka 4 roky)
Mě i Vendulku angličtina moc baví, formou hry a písniček je lehčí učit 

se cizímu jazyku a mít i lektorku, která si dokáže udržet pozornost u tak 
malých žáčků je prostě obdivuhodné. V hodinách angličtiny se děti učí 
znát to, že lidé nemluví jen česky (můj postřeh). Je zajímavé, jak to berou 
automaticky, ne jako my, když jsme se kdysi v pátých třídách začali učit 
cizí jazyky. Šlo to hůře a pak bylo stejně nejlepší vyrazit přímo do cizí 
země, abychom pochopili účel, proč se učit jazyky.

Renča Kaplanová (dcera Vendulka 3 roky)
Kurz angličtiny je pro nás velmi zajímavé zpestření odpoledne. Děti 

se do kurzu těší a vždy odchází plny nadšení a energie. Pobaví se, za-
zpívají si, zatančí a také i něco naučí. Je to velmi příjemná forma výuky 
dětí. Sledovat mého pětiletého synka a dvouletou dcerku jak si radostně 
zpívají nejen v mateřském jazyce je pro mě velmi fascinující. Budu moc 
ráda, když kurz budeme moci navštěvovat i v dalších letech. Myslím si, 
že až se začnou děti učit angličtinu ve škole, budou mít lepší cítění jazyka 
a zažitou výslovnost a tudíž jim výuka půjde lépe. Jsem si jistá, že je kurz 
pro děti nemalým přínosem. :-)

Bára Stránská (syn Béďa 5 let, dcera Sašenka 2 roky)
S nástupem do školy jsme se rozhodli Mirečce přidat ještě kroužek 

angličtiny, který ji od začátku moc baví. Nejvíce se ji líbí, že to není učení, 
ale vše je pojato formou her a zábavy. Děti se tak nenásilně připravují 
na výuku cizího jazyka na základní škole, která je čeká a v dnešní době, 
dle mého názoru, patří mezi ty nejdůležitější. Všechny paní lektorky jsou 
velice hodné a ochotné.

Petra Trlicová (dcera Mirečka 8 let)
Maminkám moc děkujeme za jejich příspěvky i všem čtenářům za 

pozornost a s vámi, kteří budete chtít pokračovat nebo se přidat, se těšíme 
na shledanou v září na další ukázkové a zápisové lekci!

Za tým lektorek, Ladislava Applová
další fotografie k článku jsou na druhé straně zpravodaje
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Vernisáž výstavního souboru „Školy v proměnách času“
V páteční podvečer 18. května se vstupní hala ZŠ v Červené 

Vodě zaplnila příznivci nevšedního školního projektu a lidmi, kteří 
se zajímají o historii obce, v níž žijí. Vernisáž výstavního souboru, 
mapujícího historii 21 školních budov v obci, byla poslední tečkou 
za projektem „Školy v proměnách času“. Po celý školní rok se na 
něm podílel široký tým žáků se skupinou pedagogů za spoluúčasti 
červenovodských pamětníků.

Po milém přivítání objasnila ředitelka školy Zdeňka Fojtíková 
smysl a cíl projektu, který má dva výstupy. Jedním je nástěnný ka-
lendář s dobovými fotografiemi školních budov a druhým výstavní 
soubor o pěti panelech formátu A0 s historií budov v obci, v nichž 
probíhalo školní vyučování.

S myšlenkou vydat kalendář se školními budovami přišla vy-
chovatelka školního klubu Marta Kordasová. Příležitostí, jak dobrý 
nápad uskutečnit, se stala nabídka Nadace Partnerství, která 
v rámci programu Škola pro udržitelný život poskytla našemu 
projektu finanční podporu. Naplánování a realizace projektu se 
ujala Eva Veselá, koordinátorka EVVO. Vedle přípravy podkladů 
ke kalendáři byl projekt rozšířen o pátrání po školních budovách na 
území Červené Vody.

Projektové činnosti probíhaly v několika etapách a podílelo se 
na nich přes 50 žáků školy. Děti ze školního klubu připravovaly 
společně s fotografem grafický podklad kalendáře již od loňského 
jara. Na počátku školního roku procházely skupinky žáků jednotlivé 
budovy, pořizovali jejich fotografie a zaměřovali polohu pomocí 
GPS. Při pátrání v terénu nám pomáhali místní starousedlíci, ať už 
informacemi či doporučením na další pamětníky. V září jsme také 
vyzvali veřejnost k pomoci při sběru školních dokumentů, pomůcek 
a dobových fotografií školních budov. Učebnice, psací potřeby, 
pravítka, výkresy, psané texty, dřevěné penály, školní vysvědčení 
i fotografie jsme využili při dvou besedách žáků s pamětníky. Nej-
starší z nich navštěvovali českou menšinovou školu ve třicátých 
letech 20. století. Vzpomínky bývalých žáků na školní léta zaujaly 
i současnou mladou generaci.

Jak probíhalo vyučování ve škole před více než padesáti léty, si 
ověřili žáci v muzeální expozici nazvané Školní třída. Největší ohlas 
měly mimochodem dřevěné sklápěcí žákovské lavice. Své dojmy a 
postřehy z exkurze vložili žáci 5. a 7. třídy do slohových prací. Při 

hledání informací o školních budovách jsme nahlédli také do starých 
školních i obecních kronik a využili rovněž novodobé zdroje, např. 
Internet. Do přípravy textové části a práce s mapami se zapojily obě 
9. třídy. Výtvarných úkolů se ujali žáci 8. třídy, nakreslili školní 
budovy podle jejich současných fotografií a připravili také návrh 
pozvánky na závěrečnou vernisáž. V poslední fázi bylo třeba dát 
připraveným podkladům správnou grafickou podobu, tisk kalendářů 
i pěti bannerů výstavního souboru svěřit odborníkům v tiskárně a 
nainstalovat do rámů.

K příjemné atmosféře vernisáže přispělo vystoupení žáků školního 
klubu s pásmem vtipných básniček, písniček a scének ze školního 
života. Po zbytek večera si zejména starší generace zavzpomínala 
na doby minulé u fotografií z výstavního souboru, ti mladší si pak 
sdělovali dojmy u snímků, na nichž byl průběh projektu zdokumen-
tován. Pro všechny byl v nabídce k zakoupení nástěnný kalendář 
na rok 2013.

Výstavní soubor byl vyhotoven ve dvou exemplářích. Zá-
měrem tvůrců je, aby jeden soubor byl trvale přístupný dě-
tem a veřejnosti v budově školy. Druhý soubor je mobilní  
a bude putovat po výstavních prostorách regionu.

Poděkování patří Nadaci Partnerství za finanční podporu projektu 
„Školy v proměnách času“.

„Udržitelný rozvoj nějakého místa je možný pouze tehdy, když li-
dem na tomto místě záleží a aktivně se podílejí na místním dění. Proto 
se snažíme takovou komunitní spolupráci podněcovat a zároveň jí učit 
i školní děti,“ uvádí Zuzana Eliška Veselá z Nadace Partnerství.

A také firmě Seznam.cz za bezplatné užití mapových podkladů 
ve výstavním souboru. 

„Mapové podklady serveru Mapy.cz patří v současné době k tomu 
nejlepšímu, co lze v České republice použít. Proto jsme velice rádi, 
že si autoři projektu vybrali pro spolupráci právě nás,“ komentoval 
Adam Chvaja, produktový manažer firmy Seznam.cz.

Děkuji těm žákům, kolegům, rodičům i pamětníkům, kteří byť jen 
malým dílkem přispěli ke zdárnému průběhu a realizaci projektu. 
Zvláštní poděkování patří mým dvěma bývalým kolegům, Stanislavě 
Pejchalové a Jaromíru Dorňákovi, současnému kronikáři obce, za 
neocenitelnou pomoc ve vyhledávání kontaktů, sběru materiálů a 
trpělivost při nekonečných textových úpravách. 

Reportáž z vernisáže je ke zhlédnutí na www.orlickatelevize.cz 
pod sekcí Červená Voda.

Mgr. Eva Veselá, oordinátor projektu, ZŠ Červená Voda
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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
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Výpis z jednání Rady města Králíky

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)

2. 5.
RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy 

o výpůjčce uzavřené dne 1. 12. 2006 mezi 
městem Králíky a Osadním výborem Horní 
Lipka týkající se změny hodnoty movitého 
majetku.

RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi 
městem Králíky a Osadním výborem Červe-
ný Potok týkající se změny hodnoty movitého 
majetku.

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a Osadním výborem Heřmanice tý-
kající se změny hodnoty movitého majetku.

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 27. 3. 2009 mezi městem 
Králíky a SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Heřmanice týkající se změny hodnoty 
movitého majetku.

RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 20. 4. 2009 mezi městem 
Králíky a SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Prostřední Lipka týkající se změny 
hodnoty movitého majetku.

RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 31. 7. 2008 mezi městem 
Králíky a FC Jiskra Králíky – Červená Voda 
o.s. týkající se změny hodnoty nemovitého 
majetku.

RM schvaluje dodatek č. 3 mandátní 
smlouvy ze dne 16. 5. 2008 s Vojensko 
– historickým klubem ERIKA Brno, o.s., 
upravující hodnotu spravovaného majetku 
města.

RM doporučuje schválit prodej pozemků 
p.p.č. 2298 – ostatní plocha o výměře 118 m2, 
p.p.č. 2300 – ostatní plocha o výměře 120 m2, 
p.p.č. 2465 – vodní plocha o výměře 1709 
m2, p.p.č. 2514/2 – vodní plocha o výměře 

682 m2 v k.ú. Červený Potok panu Adamovi, 
Šumperk. Zároveň RM doporučuje schválit 
prodej pozemku p.p.č. 2514/1 – vodní plo-
cha o výměře 375 m2 v k.ú. Červený Potok 
paní Štelbaské, Králíky. Dále RM schvaluje 
zatížit pozemky p.p.č. 2298 a p.p.č. 2300 
v k.ú. Červený Potok věcným břemenem 
spočívajícím v právu chůze a jízdy pro vlast-
níka nemovitosti čp. 76 na st.p.č. 6/2 v k.ú. 
Červený Potok, tj. paní Štelbaskou. 

RM doporučuje schválit Pravidla pro na-
kládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/135/P/2012 v předlo-
ženém znění a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM jmenuje konkursní komisi pro po-
souzení uchazečů a jmenování do funkce 
ředitele školy Mateřská škola Moravská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí ve složení: 
Jana Ponocná - předsedkyně komise, Mgr. 
Vlastimil Kubíček – člen komise, paní Irena 
Laczková – členka komise, Mgr. Zdeňka 
Fojtíková – členka komise, Mgr. Ivana Beč-
ková – členka komise, Mgr. Miluše Málková 
– členka komise, Bc. Jan Divíšek – tajemník 
komise.

9. 5.
RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 101 m2 v k.ú. Červený Potok 
za účelem zřízení zahrady panu Hetflajšovi, 
Králíky.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 125 m2 v k.ú. Červený Potok 
za účelem zřízení zahrady panu Tóthovi, 
Králíky.

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 
2284 – ostatní plochy o výměře 306 m2 a 
části p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 726 m2 v k.ú. Červený Potok 
za účelem údržby pozemku a manipulační 
plochy Společenství vlastníků jednotek domu 
Červený Potok čp. 81 se sídlem Červený 
Potok 81, 561 69 Králíky. 

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 3309 – ostatní plochy o výměře 392 m2 
v k.ú. Králíky za účelem parkování a příjezdu 
k domu čp. 347 a čp. 914 za roční nájemné ve 
výši 784 Kč z důvodu nejasností v osobách 
žadatelů o pronájem.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2072/59 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavbou kůlny o velikosti 3,5 x 6m na po-
zemku p.p.č. 469 - zahradě v k.ú. Králíky“ 
J. a D. Kopeckých, Králíky.

RM souhlasí se skácením 119 ks označe-
ných dřevin na p.p.č. 2615 v k.ú. Horní Lipka 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty s paní 
Špontákovou za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny dle vyznačení probírky na 
její náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky

Humanitární
sbírka

ošacení
se bude konat

od 9. 7. do 13. 7. 2012
v prostorách tělocvičny

za budovou žluté školy!!!
Přijímáme čisté a nepoško-
zené ošacení v uvedené dny
od 9:00 hod. do 17:00 hod.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 15.000 Kč občanskému 
sdružení Amalthea Chrudim na sociálně ak-
tivizační služby pro ohrožené rodiny s dětmi. 
Příspěvek bude poskytnut formou přímého 
příspěvku. Příspěvek bude poskytnut na 
podkladě smlouvy. RM pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o poskytnutí jednorázo-
vého příspěvku.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku neziskové organizaci Český 
klub nedoslýchavých HELP - Poradenské 
středisko v Ústí nad Orlicí, a to formou pří-
mého příspěvku. Příspěvek bude poskytnut 
formou smlouvy, a to po obdržení vyčíslení 
nákladů na cestovní náhrady ze strany žada-
tele v maximální výši 3.000 Kč, z toho max. 
1.000 Kč na jeden termín uskutečněné akce 
ve městě Králíky. 

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 12.000 Kč Občanskému 
sdružení CEMA, Žamberk, na provoz za-
řízení sociálních služeb – azylového domu 
Domova na Skalách, Žamberk, a to formou 
přímého příspěvku. Příspěvek bude poskyt-
nut formou smlouvy. RM pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o poskytnutí jednorázo-
vého příspěvku.

RM bere na vědomí návrh na rozdělení 
dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 
2012 včetně rozdělení finančních podílů 
z rozpočtu města na opravy kulturních pa-
mátek a ukládá vedoucímu OŠKT předložit 
návrh na rozdělení prostředků na jednání 
zastupitelstva města.

RM bere na vědomí informaci o možnosti 
podání žádosti na přidělení účelové dotace 
na opravu č.p. 354 v navrženém rozsahu 
stavebních prací a ukládá vedoucímu OŠKT 
předložit návrh na rozdělení prostředků na 
jednání zastupitelstva města Králíky.

RM neschvaluje prominutí poplatku za 
hlášení v městském rozhlase pro Veterán car 
club Červená Voda. 

16. 5.
RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 2072/27 - ostatní plochy o výměře 
cca 160 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku a chovu slepic panu Habivskému, 
Králíky.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 628/31 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „stavební 
úpravy RD čp. 608 v Králíkách – zastřešení 
terasy v katastrálním území Králíky“ L. a M. 
Křivohlávkových, Králíky. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2426 – trvalý travní porost 
o výměře 1232 m2 v k.ú. Červený Potok za 
kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM bere na vědomí odvolání paní Fu-
číkové, Králíky proti rozhodnutí RM ze 
dne 25. 4. 2012 a potvrzuje rozhodnutí 
RM/2012/17/218 ze dne 25. 4. 2012, po-

škozená se však může domáhat nároku na 
náhradu škody soudní cestou.

RM bere na vědomí žádost o přiznání bo-
nifikace u pozemků p.p.č. 3505, p.p.č. 3506 
a p.p.č. 3507 v k.ú. Králíky v lokalitě „Na 
Skřivánku“ a nedoporučuje schválit přiznání 
bonifikace ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení nájemníků 
RD k trvalému pobytu  nejpozději do 4 let od 
podpisu kupní smlouvy společnosti SNĚŽ-
NÍK, a.s., Králíky. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí oznámení o vstupu 
na pozemky v k.ú. Králíky, Červený Potok a 
Dolní Hedeč z důvodu odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů ohrožující vedení 
distribuční soustavy a schvaluje dohodu 
o odstranění a okleštění stromoví a jiných 
porostů ohrožující vedení distribuční sou-
stavy s firmou Jiří Červinka – ABS, České 
Libchavy.

RM souhlasí s umístěním lešení na části 
pozemků p.p.č. 1082/2 a p.p.č. 1082/14 v k.ú. 
Králíky za účelem provedení stavebního zá-
měru - „zateplení štítu domu a rekonstrukce 
lodžií 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 za podmínky, že v případě 
dotyku s chodníkem bude nutno odbor VTS 
požádat o souhlas se zvláštním užíváním 
komunikace. 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vy-
drus s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. Jana 
Opletala dne 16.06.2012 v době od 13.00 do 
17.00 hod. v souvislosti s pořádáním akce: 
„Holba moped cup“.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10.000,- Kč na provoz Ob-
čanské poradny Oblastní charity v Ústí nad 
Orlicí v Králíkách. Příspěvek bude poskytnut 
formou přímého příspěvku. Příspěvek bude 
poskytnut na podkladě smlouvy. RM pověřu-
je starostku podpisem smlouvy o poskytnutí 
jednorázového příspěvku.

RM neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 8.400 Kč Sdružení Linka 
bezpečí, Ústavní 91/95, Praha 8, 181 21, na 
provoz linky bezpečí – telefonické krizové 
pomoci. 

23. 5.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

p.p.č. 3309 – ostatní plochy o výměře 392 
m2 v k.ú. Králíky za účelem parkování a 
příjezdu k domu čp. 347 a čp. 914 v ul. 
Valdštejnova v Králíkách za roční nájemné 
ve výši 784 Kč.

RM doporučuje nákup pozemku p.p.č. 
1024/49 – trvalý travní porost o výměře 22 
m2 v k.ú. Králíky od pana Hovada, Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM ruší usnesení č. RM/2012/19/257 ze 
dne 9. 5. 2012 a současně schvaluje proná-
jem části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého 

travního porostu o výměře cca 396 m2 v k.ú. 
Červený Potok za účelem údržby pozemku 
a manipulační plochy SVJ domu Červený 
Potok čp. 81 se sídlem Červený Potok 81, 
561 69 Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 
p.p.č. 2159 – ostatní plochy o výměře 6761 
m2 v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělské-
ho hospodaření za roční nájemné ve výši 473 
Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 3475 – trvalý travní porost 
o výměře 491 m2 a p.p.č. 3476 – ostatní plo-
cha o výměře 1280 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, za předpokladu oddělení části 
pozemku na přístupovou cestu k vodnímu 
zdroji na st.p.č. 1198 v k.ú. Králíky a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemků.

Město Králíky jako vlastník sousedních 
pozemků p.p.č. 62/1 – trvalého travního 
porostu, p.p.č. 71/13 – trvalého travního 
porostu a p.p.č. 2067 – ostatní plochy vše 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním zámě-
rem „oplocení u RD na st.p.č. 1666 v k.ú. 
Králíky“ T. Kisely, Králíky a P. Mikulecké, 
Králíky.

RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitostí 
Letního tábora Hněvkov:

objektu č.e. 8 – rod rekr na st.p.č. 127
objektu č.e. 9 – rod. rekr na st.p.č. 128
objektu č.e. 10 – rod.rekr na st.p.č. 129
pozemku st.p.č. 127 – zastavěná plocha 

o výměře 13 m2

pozemku st.p.č. 128 – zastavěná plocha 
o výměře 282 m2

pozemku st.p.č. 129 – zastavěná plocha 
o výměře 73 m2

pozemku p.p.č. 671 – ostatní plocha o vý-
měře 3814 m2

pozemku p.p.č. 673/5 – ostatní plocha 
o výměře 333 m2 vše v k.ú. Hněvkov za úče-
lem poskytování služeb dětem a dospělým 
v oblasti volnočasových aktivit, provozování 
dětského tábora a ukládá MO záměr výpůjč-
ky zveřejnit.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
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ního klidu na 01:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Hudební produkce“ v Kavárně 
- Střelnice v Králíkách, dne 26. 5. 2012, a to 
za splnění následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci do-
statečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu v souvislosti s pořádáním „10. 
sportovních her Celního ředitelství Hradce 
Králové“ v objektu Celní správy Horní Lip-
ka, konané ve dnech od 25. 5. 2012 do 27. 
5. 2012, do 01:00 hodin dne 26. 5. 2012 a do 
01:00 hodin dne 27. 5. 2012, a to za splnění 
následujících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci do-
statečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM bere na vědomí oznámení o za-
hájení prvního řízení o vydání povolení 
k provozování loterie nebo jiné podobné 
hry v provozovně Králíky, Dlouhá čp. 341. 
Vzhledem k tomu, že povolení je v souladu 
se současně platnou vyhláškou města, nemá 
RM námitek. 

RM schvaluje příspěvek na činnost ve výši 
1.000 Kč organizaci Konfederace politických 
vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Smetanova 
43, 562 16 Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
Sboru dobrovolných hasičů v Králíkách 
za účelem umístění znaku města v logu 
organizace.

RM schvaluje přímý příspěvek na pořízení 
praporu hasičů ve výši 15.000 Kč a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o poskyt-
nutí přímého příspěvku.

RM schvaluje přímý příspěvek na panu 
Janu Šimůnkovi, firma ISCAREX, na zajiš-
tění závodu „Cena firmy ISCAREX – Dolní 
Morava – Králický Sněžník“ ve výši 5.000 
Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku.

RM schvaluje užití znaku města Králíky za 
účelem propagace závodu v rámci mistrov-
ství České republiky v běhu do vrchu – „Cena 
firmy ISCAREX – Dolní Morava – Králický 
Sněžník“.

RM schvaluje přímý příspěvek oddílu 
ASPV, zastoupeného paní Jarmilou Hejtman-
skou, na zajištění aktivit spojených s účastí na 
XV. všesokolském sletu ve výši 10.000 Kč a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku.

RM schvaluje přímý příspěvek Orlickému 
sportovnímu sdružení, na částečnou úhradu 
nákladů spojených s organizací 43. ročníku 
ankety o nejúspěšnější sportovce, trenéry, 
cvičitele za rok 2011 ve výši 1.000 Kč a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku.

RM schvaluje přímý příspěvek MUDr. Evě 
Rýcové ve výši 8.000 Kč na částečnou úhra-
du nákladů spojených s obnovou pomníku 
na nepoužívaném hřbitově v Dolní Lipce a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
o poskytnutí příspěvku.

RM souhlasí s uložením přebytečných 
zemin na stavby polních cest v k.ú. Horní 
Lipka, Dolní Morava a Červený Potok 
investoru Pozemkovému úřadu v Ústí nad 
Orlicí do zemníku v k.ú. Dolní Boříkovice 
za cenu 20 Kč/t.

RM schvaluje rozpočtovou změnu snížení 
položky „Oprava plochy nádrže PL“ o 100 
tis. Kč a převedení finanční částky na položku 
„Oprava koupaliště“. 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledky hospodaření příspěvko-
vých organizací města Králíky za rok 2012 a 
schvaluje jejich finanční vypořádání takto: 

Nedočerpané mzdové prostředky orga-
nizací Mateřská škola Pivovarská ve výši 
43.082,00 Kč; Gymnázium a základní škola 
Králíky ve výši 26.411,00 Kč; Školní jídelna 
Králíky ve výši 66.572,00 Kč; Městské mu-
zeum Králíky ve výši 10.880,00 Kč a  Klub 
Na Střelnici Králíky ve výši 85.841,00 Kč 
ponechává organizacím ke krytí provozních 
výdajů. Zlepšený hospodářský výslede po-
nechává, v souladu s ustanovením § 30 a 32 

zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, organizaci Mateřská škola Pivovarská 
Králíky ve výši 867,46 Kč k převedení do 
rezervního fondu; organizaci Mateřská škola 
Červený Potok 4.398,67 Kč k převedení 
do rezervního fondu; organizaci Mateřská 
škola Moravská Králíky ve výši 473,29 Kč 
k převedení do rezervního fondu ve výši 
473,29, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 379,00 Kč; organizaci Gymnázium 
a základní škola  Králíky ve výši 1.253,88 
Kč k převedení do rezervního fondu, snížený 
o převod do fondu odměn ve výši 1.000,00 
Kč; organizaci Školní jídelna Králíky ve výši 
113.630,98 Kč k převedení do rezervního 
fondu, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 90.905,00 Kč; organizaci Základní 
umělecká škola Králíky ve výši 118.873,74 
Kč k převedení do rezervního fondu, snížený 
o převod do fondu odměn ve výši 95.000,00 
Kč; organizaci Městské muzeum Králíky ve 
výši 11.878,82 Kč k převedení do rezervního 
fondu, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 9.503,00 Kč a organizaci Klub Na 
Střelnici Králíky ve výši 281,91 Kč k pře-
vedení do rezervního fondu. Organizaci 
Městská knihovna Králíky ukládá ztrátu ve 
výši -23.668,32 Kč uhradit ze svého rezerv-
ního fondu.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a § 31 odst. (3) zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, uděluje 
souhlas příspěvkové organici Základní umě-
lecká škola Králíky s použitím svého inves-
tičního fondu na pořízení pianina Petrof. 

RM bere na vědomí návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2011 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
ZM.

RM bere na vědomí stížnost občanů ulice 
Jana Švermy na pí Josefu Kempfovou.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného 14. května. 2012

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná - starostka, Antonín Vyšohlíd 
- místostarosta, Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan Ježek, Arnošt Juránek, Ing. Roman 
Kosuk, Mgr. Dušan Krabec, Ladislav Křivo-
hlávek, Mgr. Vlastimil Kubíček - radní, Jan 
Mlynář - radní, Iva Musilová, Mgr. Zdeněk 
Nesvadba, Ing. Pavel Strnad,  Ing. Ladislav 
Tóth - radní.

Z jednání omluven: Pavel Morong.
Z části jednání omluveni: Iva Musilová, 

Ing. Roman Kosuk.
Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 

Kubíčková, Bc. Divíšek, p. Čuma, Mgr. 
Mlynářová.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pravidla nakládání s

nemovitým majetkem města
4.3. Rozdělení dotace z programu

regenerace MPZ Králíky
4.4. Schválení návratné finanční

výpomoci 
4.5. Schválení záruky na úvěr

Sdružení obcí ORLICKO
– cyklostezka

4.6. Projekt „Zvýšení turistické
atraktivity Králické pevnostní
oblasti - revitalizace tvrze Hůrka“

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

1. Zahájení a prezence
Starostka města Jana Ponocná zahájila za-

sedání přivítáním přítomných členů a občanů 
a konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno. Program jednání byl doplněn 
o bod 4.5. Schválení záruky na úvěr Sdružení 
obcí ORLICKO – cyklostezka a bod 4.6. 
Projekt „Zvýšení turistické atraktivity Krá-
lické pevnostní oblasti - revitalizace tvrze 
Hůrka“. Doplněný program byl schválen.

ZM/2012/03/081: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 03 s navrženými 
změnami. 

Hlasování: 12:0:0 (paní Musilová a pan 
Kosuk se neúčastnili jednání)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 

19. 3. 2012 pan Hejtmanský a Ing. Kosuk 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Ku-
bíček a Bc. Mlynář.

ZM/2012/03/082: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Kubíčka a Bc. Mlynáře. 

Hlasování: 11:0:1 (paní Musilová a pan 
Kosuk se neúčastnili jednání)

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

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku st.p.č. 769/4 v k.ú. 

Králíky
ZM/2012/03/083: ZM schvaluje prodej 

pozemku st.p.č. 769/4 – zastavěná plocha 
o výměře 20 m2 v k.ú. Králíky manželům 
K., Králíky za kupní cenu 3.714 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 2579 v k.ú. 
Horní Lipka

ZM/2012/03/084: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2579 – ostatní plocha o vý-
měře 3228 m2 v k.ú. Horní Lipka panu M., 
Dolní Orlice za kupní cenu 43.176 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 2264 v k.ú. 
Červený Potok

ZM/2012/03/085: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2264 – ostatní plocha 
o výměře 93 m2 v k.ú. Červený Potok 
manželům H., Červený Potok za kupní 
cenu 5.830 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.4. Prodej pozemku p.p.č. 2263 v k.ú. 
Červený Potok

ZM/2012/03/086: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2263 – ostatní plocha 
o výměře 134 m2 v k.ú. Červený Potok 
panu T., Červený Potok čp. 80, Králíky 
za kupní cenu 7.940 Kč. 

Ing. Tóth opustil jednací sál.
Hlasování: 11:0:1 (paní Musilová a Ing. 

Tóth se neúčastnili jednání)
Ing. Tóth se vrátil do jednacího sálu.

4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 2298, p.p.č. 
2300, p.p.č. 2465 a p.p.č. 2514 v k.ú. Čer-
vený Potok

ZM/2012/03/087: ZM schvaluje prodej 
pozemků p.p.č. 2298 – ostatní plocha o vý-
měře 118 m2, p.p.č. 2300 – ostatní plocha o 
výměře 120 m2, p.p.č. 2465 – vodní plocha 
o výměře 1709 m2, p.p.č. 2514/2 – vodní 
plocha o výměře 682 m2 v k.ú. Červený 
Potok panu A., Šumperk za kupní cenu 
87.611 Kč. 

Hlasování: 10:0:3 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

ZM/2012/03/088: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2514/1 – vodní plocha 
o výměře 375 m2 v k.ú. Červený Potok 
paní Š., Červený Potok za kupní cenu 
15.425 Kč. 

Hlasování: 11:0:3 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.6. Prodej pozemku p.p.č. 2131 v k.ú. 
Červený Potok

ZM/2012/03/089: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2131 – t. t. porost o výměře 
466 m2 v k.ú. Červený Potok panu P., Le-
tohrad za kupní cenu 25.053 Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.7. Prodej pozemku p.p.č. 2102 v k.ú. 
Horní Lipka

ZM/2012/03/090: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2102 – t. t. porost o výměře 
290 m2 v k.ú. Horní Lipka manželům S., 
Brno – Řečkovice za kupní cenu 30.930 
Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.8. Prodej pozemků st.p.č. 397/2 a 
p.p.č. 3318/1 v k.ú. Králíky

ZM/2012/03/091: ZM schvaluje prodej 
pozemků st.p.č. 397/2 – zastavěná plocha 
o výměře 219 m2 a p.p.č. 3318/1 – ostatní 
plocha o výměře 659 m2 v k.ú. Králíky 
manželům S., Králíky za kupní cenu 
77.940 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.9. Prodej pozemků st.p.č. 397/5 a 
p.p.č. 3318/2 v k.ú. Králíky

ZM/2012/03/092: ZM schvaluje prodej 
pozemků st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha 
o výměře 250 m2 a p.p.č. 3318/2 – ostatní 
plocha o výměře 337 m2 v k.ú. Králíky 
společnosti HOVAS Reality Est. a.s., IČ 
25953931, Ovocný trh 572/11, Praha 1 za 
kupní cenu 58.857 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.10. Směna pozemků okružní křižovat-
ky v Králíkách

ZM/2012/03/093: ZM schvaluje před-
loženou směnnou smlouvu mezi městem 
Králíky a společností BENZINA, s.r.o., 
tj. schvaluje směnu pozemků p.p.č. 
1071/42 – ostatní plocha o výměře 64 m2, 
p.p.č. 1071/45 – ostatní plocha o výměře 
4 m2 ve vlastnictví města Králíky za 
pozemky p.p.č. 1071/43 – ostatní plocha 
o výměře 88 m2, p.p.č. 1071/44 – ostatní 
plocha o výměře 8 m2 a p.p.č. 2080/18 – 
ostatní plocha (silnice) o výměře 30 m2 
ve vlastnictví společnosti BENZINA, 
s.r.o., IČ 60193328, Na Pankráci čp. 127, 
Praha s tím, že společnost A+R s.r.o., IČ 
26746000, Radonice, jako vedlejší účast-
ník, uhradí společnosti BENZINA, s.r.o., 
hodnotu rozdílu směňovaných pozemků 
ve výši 800 Kč/m2 + DPH. 

Hlasování: 11:0:2 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)
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4.1.11. Prodej pozemku p.p.č. 2072/61 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/03/094: ZM schvaluje prodej 
pozemku p.p.č. 2072/61 – ostatní plocha 
o výměře 82 m2 v k.ú. Králíky manže-
lům Hýblovým, Potštejn za kupní cenu 
12.784 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.12. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 2074/13 v k.ú. Králíky 

ZM/2012/03/095: ZM schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 2074/13 – 
ostatní plocha o výměře cca 38 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2+ 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.13. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
3785 v k.ú. Králíky

ZM/2012/03/096: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 3785 – t. t. porost 
o výměře 34 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:2 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.14. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 43 
a p.p.č. 35/1, p.p.č. 35/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík

ZM/2012/03/097: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků st.p.č. 43 – zastavěná 
plocha o výměře 86 m2, p.p.č. 35/1 – t. t. 
porost o výměře 504 m2 a p.p.č. 35/2 – t. t. 
porost o výměře 47 m2 v k.ú. Heřmanice u 
Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:1:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

4.1.15. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
177 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2012/03/098: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 177 – zastavěná 
plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 90 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (paní Musilová se 
neúčastnila jednání)

Do jednacího sálu se dostavila paní Iva 
Musilová.

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

ZM/2012/03/099: ZM schvaluje záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 – orná 
půda o výměře cca 489 m2 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 200 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem za účelem výstavby 
bytového domu a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

4.1.17. Záměr prodeje pozemků st.p.č. 

176/1 a p.p.č. 2265 v k.ú. Červený Potok
ZM/2012/03/100: ZM schvaluje záměr 

prodeje pozemků st.p.č. 176/1 – zastavěná 
plocha o výměře 80 m2 a p.p.č. 2265 – 
ostatní plocha o výměře 43 m2 v k.ú. Čer-
vený Potok za kupní cenu ve výši u st.p. 70 
Kč/m2 a u p.p. 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + náhrada za ušlé nájemné za 
poslední 3 roky ve výši 1.200 Kč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.1.18. Žádost o prodloužení splatnosti 
kupní ceny a podpisu kupní smlouvy

ZM/2012/03/101: ZM schvaluje pro-
dloužení splatnosti kupní ceny za prodej 
pozemků p.p.č. 294/6, p.p.č. 294/20 v k.ú. 
Dolní Lipka a podpisu kupní smlouvy 
mezi městem Králíky a panem  K,  Krá-
líky, a to nejpozději do 30. 6. 2012. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.1.19. Žádost o snížení kupní ceny
ZM/2012/03/102: ZM neschvaluje 

snížení kupní ceny za prodej pozemku 
p.p.č. 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice na 
částku 24.113 Kč + náklady spojené s pře-
vodem, tj. 26.604 Kč, a potvrzuje usnesení 
ZM/2012/01/008 ze dne 16. 1. 2012. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

4.1.20. Vyjádření ve věci záměru směny 
pozemků p.p.č. 2530 a p.p.č. 2572 za poze-
mek p.p.č. 2592 v k.ú. Horní Lipka 

ZM/2012/03/103: ZM bere na vědomí 
podání paní S., Ústí nad Orlicí a potvrzuje 
usnesení ZM/2012/01/026 ze dne 16. 1. 
2012 bez zdůvodnění. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

4 . 1 . 2 1 .  Z r u š e n í  u s n e s e n í 
ZM/2012/02/053

ZM/2012/03/104: ZM bere na vědomí 
odstoupení společnosti ZEOS, s.r.o., 
IČ 48150754, Prostřední Lipka 126 
od uzavření kupní smlouvy na prodej 
pozemků v k.ú. Prostřední Lipka z dů-
vodu vysoké kupní ceny a ruší usnesení 
ZM/2012/02/053 ze dne 19. 3. 2012. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.1.22. Žádost o splátkový kalendář
ZM/2012/03/105: ZM schvaluje dohodu 

o splácení dluhu mezi městem Králíky a 1) 
P. N., Králíky a 2) M. G., bytem Králíky, 
a to pravidelnými minimálními měsíčními 
splátkami ve výši 2.000 Kč pod ztrátou 
výhody splátek. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2. Pravidla nakládání s nemovitým 
majetkem města

Ing. Kosuk navrhl změnu v předloženém 
znění Pravidel a paní starostka navrhla 
usnesení.

ZM/2012/03/106: ZM schvaluje Pra-
vidla pro nakládání s nemovitým ma-
jetkem ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/135/P/2012 s navrženou změnou v čl. 
5 bod 4). 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.3. Rozdělení dotace z programu rege-
nerace MPZ Králíky

ZM/2012/03/107: ZM schvaluje rozdě-
lení dotace z Programu regenerace MPZ 
pro rok 2012 a finanční podíly z rozpočtu 
města na opravy kulturních památek 
podle přiloženého rozpisu. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM/2012/03/108: ZM schvaluje podání 

žádosti na přidělení účelové dotace na 
opravu č.p. 354 v navrženém rozsahu 
stavebních prací a pověřuje starostku 
k podání žádosti. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení návratné finanční vý-
pomoci 

ZM/2012/03/109: ZM schvaluje poskyt-
nutí návratné finanční výpomoci ve výši 
149.382,- Kč občanskému sdružení Spor-
tovní sdružení Červený Potok, Červený 
Potok 20, 561 69 Králíky, IČ 22887563 
na předfinancování projektu „Sportovní 
areál Červený Potok“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení záruky na úvěr Sdružení 
obcí ORLICKO – cyklostezka

ZM/2012/03/110: ZM schvaluje Smlou-
vu o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou č. RD1/10480/12/
LCD na ručitelský závazek ve výši 13 005 
000 Kč na úvěr k financování projektu 
„Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno)

4.6. Projekt „Zvýšení turistické atrak-
tivity Králické pevnostní oblasti - revita-
lizace tvrze Hůrka“

JUDr. Ježek a Ing. Kosuk navrhli usne-
sení: ZM/2012/03/111: Zastupitelstvo 
města Králíky bere na vědomí předlože-
né podklady pro jednání zastupitelstva 
města Králíky dne 14. 5. 2012 k projektu 
„Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti - revitalizace tvrze 
Hůrka“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM/2012/03/112: Zastupitelstvo města 

Králíky ukládá radě města předložit na 
příští jednání ZM právní rozbor přípravy 
a financování projektu „Zvýšení turistické 
atraktivity Králické pevnostní oblasti - 
revitalizace tvrze Hůrka“. 

Hlasování: 8:3:3 (schváleno)

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 22.45 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ.
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KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod

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

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Český den proti rakovině na Králicku
Druhá květnová středa patří už tradičně 

v celé České republice humanitární sbírce, 
jejíž výtěžek je určen na pomoc nemocným 
rakovinou. 

Letošní sbírka v řeči čísel:
• bylo připraveno 800 000 žlutých kytiček s oranžovou 

stužkou
• sbírky probíhaly ve všech 14 krajích – v 77 okresech - v 930 

městech a vesnicích
• 5750 pokladních vaků 
• 11 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách
• zapojilo se 800 subjektů – např.
57 pacientských klubů, kolektivních členských organizací 

Ligy proti rakovině, 158 středních škol, 146 základních škol, 67 
místních organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
64 oddílů Junák, 59 skupin Pionýra, 43 prodejen knihkupectví 
Kanzelsberger,   24 organizací Českého svazu žen, 20 organi-
zací Českého červeného kříže, 14 poboček České pošty a další 
organizace a jednotlivci – městské úřady, mateřské školy, firmy, 
knihovny aj.

Městská knihovna v Králíkách ve spolupráci se Základní 
školou a gymnáziem zorganizovala sbírku v našem regionu tak, 
aby si symbol boje proti rakovině – kvítek měsíčku lékařského 
-  mohli koupit obyvatelé celého Králicka. 

Letos se poprvé do sbírky zapojili ve větším počtu žáci ze 2. 
stupně základní školy a zaslouží si naši pochvalu, protože se 
nám s nimi spolupracovalo opravdu výborně.

V sousední Červené Vodě si sbírku organizují už několik let 
samostatně.

Výsledek sbírky Českého dnu proti rakovině 
2012 na Králicku:

Boříkovice a Dolní Lipka 1 545,- 

Červená Voda                    13 967,- 

Červený Potok                     771,- 

Dolní Morava 978,- 

Heřmanice a Prostřední Lipka      1 040,- 

Horní Lipka 430,- 

Králíky 19 740,- 

Lichkov 1 044,- 

Mladkov 1 973,- 

CELKEM 41488,-

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

BOŘÍKOVICE a DOLNÍ LIPKA: Milan Dostálek, Adam 
Kolomý, Sabina Seidlová, Adéla Urbanová.

ČERVENÝ POTOK: Richard Marek, Kristýna Ptáčková.
DOLNÍ MORAVA: Tereza Čermáková, Kateřina Pipková.
HEŘMANICE A PROSTŘEDNÍ LIPKA: Petr Mezulián, 

Mikuláš Venzara.
HORNÍ LIPKA: Karel Čermák, Michal Lučan.
KRÁLÍKY: Klára Bajtová, Lenka Barnová, Roman Boro-

vička, Kateřina Brůnová, Tereza Brůnová,Kristina Cifrová, 
Erika Cigánková,Markéta Crhová, David Dominikus, Jakub 
Dušek,Barbora Dušková, Lenka Faltová, Erika Goliánová, Ma-
rika Goliánová, Martina Grobelná, Lucie Halaničová, Barbora 
Hubálková, Michaela Jirásková, Marek Jireš, Matouš Kainek,-
Michaela Kalousková, Robin Koch, Eliška Kyllarová,Linda 
Látalová,Imrich Malík,Kateřina Mannlová, Miroslav Matouš, 
Aneta Moravcová,Michaela Musilová, Václav Nosek, Aneta 
Novotná, Jiří Opravil, Roman Prause,  Markéta Prokopcová, 
Martin Rek,  Veronika Révusová, Michaela Richtrová, Marika 
Řepková,Nela Simonová, Mirek Slanina, Kristýna Šejvlo-
vá,Roman Švéda, Jana Temňáková,Kateřina Tomanová, Luboš 
Tomek, Markéta Urbanová Libor Veselý, Kateřina Vogelová, 
Veronika Walterová.

LICHKOV: Martin Faltus, Sabina Loufková.
MLADKOV: Lenka Bartoníčková.
Tradiční sponzoři nás letos vzhledem k jejich nedobré finanční 

situaci nepodpořili, tak jsme si v knihovně poradily samy a 
dětem chutnalo znamenitě :-)) 

Ochotná paní Mačalíková na králické poště nám s radostí 
spočítala, kolik mincí a bankovek dárci do pokladních vaků 
vhodili, a sdílela s námi radost z toho, že se nám letos podařilo 
získat více finančních prostředků než vloni. 

Od roku 1999, kdy jsme Květinový den v Králíkách po-
řádali poprvé, jsme na Králicku pro Ligu proti rakovině 
získali už 503 082,- Kč!!

Věříme, že finanční prostředky, které jsme od lidí s dob-
rým srdcem získali, pomůžou k uzdravení alespoň několika 
nemocných.

Za organizátory sbírky všem spolupracovníkům děkuje
Ivana Marečková

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
Čtenářům, kteří nenavštěvují Městskou knihovnu v Krá-

líkách příliš často, raději už nyní oznamujeme, že ve dnech 
23. července - 3. srpna 2012 budeme mít dovolenou a 
půjčovny tedy budou dva týdny uzavřeny. 

Děkujeme vám za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že následující 
číslo Králického zpravodaje vyjde jako 
dvojčíslo pro měsíce červenec a srpen.

Redakce Králického zpravodaje



Králický zpravodaj 6/2012 - 19

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
02. 06. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
03. 06. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
09. 06. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
10. 06. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
16. 06. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
17. 06. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
23. 06. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
24. 06. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
30. 06. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
01. 07. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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.

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

Společenská kronika
Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě naro-

zeného 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.

MANŽELSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Pavel Bálik - Monika Marešová

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

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 26. 6. 2012 (ÚTERÝ)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám budou provedeny drobné opravy kom-
penzačních pomůcek, některé kompenzační pomůcky pro 
nedoslýchavé předvedeny, poskytnuto odborné sociální 
poradenství. 
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,

ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.

Pronajmu garáž u koupaliště. 
Kontakt: 739 275 337.

Informace pro veřejnost
Pravidelné prodejní trhy na Velkém 
náměstí se dle oznámení pořada-
tele uskuteční dne 16. 6. 2012.

Sháním rodinný dům se 
zahradou. Na pěkném 
místě. Tel: 734 255 150.

Koupím chalupu k ce-
loroční rekreaci na krá-
licku. Tel: 734 622 739.
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Program na ČERVEN
čtvrtek   7.   SIGNÁL   zač. ve 20:00 hod

Bratranci Kája a Filos se 
o prázdninách baví na účet 
venkovanů, když se ve vesnici 
bez mobilního signálu vydávají 
za zaměstnance firmy, která 
zde hodlá postavit vysílač. 
A protože je fiktivní firma 
ochotna zaplatit za pronájem 
pozemku pro vysílač veliké 
peníze, mohou se nechat od 
vesničanů nejen živit, ale také 
zahrnovat úplatky včetně ero-
tických nabídek od místních 
žen a dívek. Nová česká ko-
medie s Vojtěchem Dykem, 
Kryštofem Hádkem a Karlem 

Rodenem v hlavních rolích.
Vstupné 55,-; přístupný; ŠUP; 115 min.

úterý 12. NEPŘÍTEL POD OCHRANOU zač. ve 20:00 hod
Akční thriller šitý na míru excelentnímu Denzelu Washingtonovi 

v záporné roli zrádného bývalého agenta CIA, který obchoduje s 
citlivými informacemi. Při akci v Kapském Městě se ocitne v ta-
kovém nebezpečí, že se raději vzdá na americké ambasádě, jeho 
úkryt je však vyzrazen a on musí pod ochranou svých věznitelů 
prchnout ze země. Svižný děj a akce jsou ozdobou podařeného 
žánrového snímku. 

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 115 min.

pátek   15.   TOHLE JE VÁLKA!   zač. ve 20:00 hod
Navzdory názvu a profesi hlavních hrdinů se nejedná o váleč-

ný ani špionážní snímek, nýbrž o akční romantickou komedii. 
Dva mladí muži jsou zaměstnanci CIA, ale také velcí kamarádi 
v soukromém životě. Shodou náhod se stane, že se zamilují 
do stejné dívky. Aby získali její náklonnost, neváhají využít 
všechny sledovací a odposlouchávací prostředky, kterými dis-
ponují v práci.

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

úterý   19.   OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ ZÁPAS 
PEPIKA HNÁTKA   zač. ve 20:00 hod

Svérázný prequel (tedy to, co předcházelo) překvapivě úspěšného 
a svěžího nekonformního televizního seriálu Okresní přebor. Ten 
v prvním díle začíná sypáním popelu zesnulého trenéra Pepika 
Hnátka na hřiště TJ Slavoj Houslice. Snímek přináší události, které 
skonu fanatického milovníka fotbalu předcházely. Například odmít-
ne transplantaci srdce, protože dárce byl slávista... Letošní divácky 
nejúspěšnější snímek v českých kinech je povinností pro držitele 
registrační průkazky TJ Jiskra Králíky-Červená Voda :-)).

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

pátek   29.   MÁME PAPEŽE!   zač. ve 20:00 hod
Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus 

papam! Kardinálové v konkláve zvolili svého nového zástupce, ten 
se ale z nejasných důvodů odmítá ujmout své funkce. Proto je do Va-
tikánu povolán psycholog... Dá se přijmout obrovská odpovědnost 
a zároveň o ní nepřemýšlet? Můžete nepochybovat o víře, ale zcela 
pochybovat o sobě? Film o církvi, který neskandalizuje, neuráží, na 
diváka emočně netlačí ani ho nepřesvědčuje o své pravdě. Na první 
pohled jemná komedie, na ten druhý naštěstí silný příběh.

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

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2012

JAROSLAV HUTKA
pátek   8.   zač. ve 20:00 hod
Koncert českého folkového hudeb-

níka, skladatele a písničkáře. Jaroslav 
Hutka (*1947) studoval na pražské 
uměleckoprůmyslové škole. Na konci 
šedesátých let začal vystupovat s Vla-
dimírem Veitem. Později koncertoval 
se svým vlastním hudebním progra-
mem, ve kterém mimo jiné populari-
zoval moravské lidové písničky (Suši-
lova sbírka). Získal si velké množství 
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příznivců, několikrát byl vyhodnocen jako písničkář roku. Byl 
zakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. V roce 1977 
se zúčastnil III. festivalu druhé kultury na Hrádečku u Václava 
Havla a stal se signatářem Charty 77. Kvůli soustavné policejní 
šikaně (akce Asanace) opustil v říjnu 1978 Československo a 
žil v emigraci v Nizozemí. Po pádu komunismu se 26.11.1989 
vrátil a stejného dne již zpíval na manifestaci Občanského fóra 
na Letenské pláni. Kromě koncertování také pravidelně publiku-
je své fejetony. Podílel se na tvorbě cyklů ČT Příběhy železné 
opony a V zajetí železné opony. Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek u paní Kubešové, obchod Halens na Velkém náměstí, 
tel. 732 202 193.

TANČÍME PRO RADOST 2012
středa 20. a pátek 22.   zač. v 18:30 hod
Jedenadvacátý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci 

všech ročníků tanečního oboru a také letošní absolventi I. cyklu. 
Vstupné 50,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice 
od 4. 6., rezervace na tel. 603 849 460 nebo na e-mailové adrese 
strelnice@strelnice.cz

čtvrtek   21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod
Poněkud méně vážný koncert při příležitosti prvního letního 

dne, ve kterém hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ a 
další hosté a na závěr dixielandová kapela MiFoBand. Vstupné 
dobrovolné.

MOTÝLI ŠUMPERK
pondělí 25. zač. v 18:00 

hod
Koncert dětského pěveckého 

sboru Motýli ze Šumperka se koná v poutním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na Hedeči, vstupné dobrovolné.

úterý   26.   OZVĚNY EKOFILMU   zač. v 18:00 hod
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné 

krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s  Klubem Na Střelnici 
Králíky a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá „1. 
ročník Králických ozvěn Ekofilmu“. Diváci budou mít unikátní 
možnost shlédnout jedinečné filmy, z nichž některé byly oceně-
ny na loňském ročníku Ekofilmu v Českých Budějovicích. Tyto 
filmy zapůjčilo Ministerstvo životního prostředí a jsou převážně 
naučného a zároveň zábavného charakteru. Filmy budou promí-
tány v jednotlivých blocích podle náročnosti diváků. Součástí je 
také večerní vyhlášení vítěze soutěže o nejzajímavější film na téma 
„Příroda Králického Sněžníku a Jeseníků“. Vítěze z přihlášených 
filmů vybere komise složená z dětí, dospělých neodborníků, ale 
i odborníků (z České televize Ostrava) a vítězi budou slavnostně 
předány hodnotné ceny. Podrobný program je zveřejněn na www.
strelnice.cz Vstup zdarma.

čtvrtek 28. ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ zač. v 16:00 
hod

Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 
rokem, vstupné dobrovolné.

sobota   30.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod
Desátý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté 

ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují Günter Capital, The 
Complication, Your Last Breath, Zupper, Divná Párty, Dolly Bus 
Band, Estrádní orchestr P.M. 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

1. ročník Králických
ozvěn Ekofilmu

PROGRAM:
9.00 – 10.00 hodin
Filmy vhodné pro školáky 1. stupně základní školy:
Slovíčka: díl 1. – Ekologie, díl 2. – Globalizace (Cena Minis-

terstva ŽP pro český snímek); 
Poslední blboun; Africká savana; Šedé město; Tomsen
10.15 – 11.30 hodin
Filmy vhodné pro školáky 2. stupně základní školy:
Tak to vidím já - Amia; Nečekaně chytrá zvířata (Zvláštní 

cena mezinárodní poroty); Sisyfos
11.45 – 13.00 hodin
Filmy vhodné pro studenty středních škol a starší:
O lesech a lidech; Žádost o azyl z ekologických důvodů 

(Cena v kategorii volná tvorba); Divoká Skandinávie – Finsko 
(Cena za kameru)

Odpolední filmy nezařazené:
Terapie zájmu
Silva Gabreta – Jak se rodí šumavský horský les
Promítnutí vítězného filmu z „1. ročníku soutěže o nejzajímavější 

film“ - v 18.00 hodin
Hlavní večerní film:
Království lesa (Velká cena Ekofilmu 2011)
Vstup na celou akci je zdarma.

TANČÍME PRO RADOST 2012
Základní umělecká škola - taneční obor Vás srdečně zve na 21. 

ročník tradičního pořadu „TANČÍME PRO RADOST 2012“, který 
se uskuteční ve středu 20. 6. a v pátek 22. 6. 2012 v 18.30h na 
Střelnici. Moderátorkou pořadu bude Radka Makarová a vystoupí 
zde téměř 180 dětí ze všech ročníků z Králík a z odloučeného 
pracoviště v Červené Vodě v choreografiích Ivy Musilové, Moniky 
Dolečkové a Soni Kaliankové.

Představíme Vám absolventy tanečního oboru z I . 
a II.cyklu studia, kteří vystoupí ve svých absolventských 
číslech Oceán, V zemi jednoho muže a Poslední aplaus. 
Ve školním roce 2011/2012 absolvují tito studenti: 

I. cyklus tanečního oboru: Kateřina Malá, Denisa Temňáková, 
Kateřina Šemrová, Kristýna Ptáčková a Michaela Filková.

II. cyklus studia: Martin Opravil, Anna Bílá a Markéta Prokop-
cová.

Shlédnete také vítěznou choreografii Ivy Musilové V Rákosí, 
která byla prezentována na celostátní přehlídce dětských skupin 
scénického tance v Kutné Hoře. Předprodej vstupenek bude probíhat 
od 4. 6. 2012 v kanceláři na Střelnici.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Organizační tým „TANČÍME PRO RADOST“ a děti

Prodám zaběhnutý
autoservis v Králíkách

Jedná se o dvě budovy:
1) Hlavní dílna - částečně zařízená (4sloup. zve-

dák, stoly, mycí stůl a jiné, sociální zařízení, šatna.
2) Druhá budova: dvě menší dílny, kancelář, skla-

dy, kotelna - centrální vytápění obou budov - auto-
matický ekolog. kotel na uhlí.

Možnost i jiného využití. Prostorný dvůr. Možnost pro-
nájmu jednotlivých prostor. Cena na tel. 603526426.
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PRAMENY 2012
Představujeme Vám malý cyklus tvořivých dílen, který se usku-

tečnil v květnu v prostorách ZUŠ Králíky. Nápad pozvat k nám 
zajímavé tvůrčí osobnosti s netradiční programovou nabídkou pro 
děti podpořilo Sdružení rodičů při ZUŠ.

Jednotlivých setkání se účastnily vždy dvě skupiny dětí, mladší 
(6-10 let) a starší (10-15 let). Letošním společným tématem tří dílen 
se staly PRAMENY.

8. května   1. dílna – výtvarné Prameny poznání
Lektorské role se s nadšením, ochotou a zdarem zhostila výtvarnice 

Iva Dolečková.
Z papíru a dalších věcí, zdánlivě nepotřebných zlomků a zbytků, se 

stal neobyčejný výtvarný materiál, ze kterého děti vytvářely fantazijní 
dotekové objekty. Tak jako člověk od narození vnímá okolní svět 
všemi smysly, i výsledná výtvarná díla přilákají víc než jen pozorné 
oko diváka. Návštěvníkům připravované výstavy (ta se stane součástí 
Promenády ZUŠ) bude dovoleno nejen se dívat, ale hlavně se všech 
dětských výtvorů dotýkat a třeba se i zaposlouchat do zvuků, které 
teprve jejich vnímavé doteky v exponátech probudí.

12. května   2. dílna – hudební Prameny čtyř živlů
Dopolední skupina mladších dětí se stala posádkou říční lodě a pod 

velením kapitána Zdeňka Rollera a kormidelnice Báry Polívkové se 
vydala na plavbu proti proudu až k pramenům. 

Společně čelili nepřízni počasí, divoké řece a nebezpečným kroko-
dýlům. Jejich dobrodružná cesta s drumbeny však skončila úspěšně a 
kapitán nestačil chválit šikovnost, odvahu a nasazení celé posádky.

Odpoledne se třída v ZUŠ proměnila v jedno velké pódium hu-
debního festivalu. Muzikanti se svými originálně znějícími kapelami 
prověřili své hráčské i skladatelské kvality. Zdokonalovali techniku 
bubnování a zažili pravé festivalové jam session.

3. dílna – pohybové Prameny rezonance
Taneční terapeutka Lenka Beránková „naladila“ velké i malé 

účastníky na frekvenci vzájemného vnímání chvění a vibrací okol-
ního světa. Rezonance předávaná prostřednictvím zvuků působila až 
magickým dojmem. Ladnost a krása pohybu doprovázela po celou 
dobu všechny, včetně netanečníků.

Mladší děti tak prožívaly v pohádkovém tanci příběh o vílích 
slzách. Ti starší protančili domorodou africkou vesnicí jako nosiči 
vody na cestě od studní k obdělávané půdě, aby nakonec oslavou 

sklizně uctili kouzlo obyčejného dne.
Závěrem každý ztvárnil rezonanci vlastního křestního jména svým 

pomyslným tanečním podpisem pod ten báječný a nezapomenutelný 
sobotní zážitek.

Děkujeme všem, kteří podpořili naše snažení a zasloužili se o zdár-
ný průběh celého projektu.

Denisa Hejtmanská
Fotografie k článku jsou na zadní straně obálky zpravodaje
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Jiskra Králíky - oddíl stolního tenisu
KSST Pardubice - Krajská soutěž B, muži 2011/2012
 Mužstvo V R P Sety Zápasy

1. TJ Sokol Borová A  17 2 3 735:460 208:105 58
2. TTC Sedlec A  13 5 4 741:605 199:147 53
3. TJ Jiskra Litomyšl B  12 5 5 712:630 189:148 51
4. TJ Jiskra Králíky A  10 6 6 723:609 188:151 48
5. US Steinerová Choceň C  11 4 7 671:601 179:147 48
6. Orel Orlice A  11 2 9 667:597 175:147 46
7. TJ Sokol Řetová A  11 2 9 668:607 173:157 46
8. Moravská Třebová B  7 8 7 667:720 172:179 44
9. TJ Spartak Polička A  9 3 10 641:687 160:178 43
10. TJ Svitavy A  7 2 13 600:651 153:175 38
11. TJ Lanškroun A  4 0 18 433:702 96:205 30
12. Moravská Třebová C  0 1 21 334:723 66:219 23

Družstvo A obsazuje standardně každý rok přední místa v tabulce 
a vytváří tak dobrý prostor pro další rozvoj našich mladých hráčů. 
Družstvo tvoří již řadu let kompaktní kádr hráčú ve složení Martin 
Dostál, Luděk Dostál, Milan Kubíček, Václav Adamec. Platnými 
hrači jsou v případě potřeby i Mateusz Dubik, Zadorožný Bohdan, 
Lukáš Lohynský.

RSST Ústí nad Orlicí - OP I. třídy, muži 2011/2012
1. KST Vysoké Mýto A  19 1 2 728:430 213:97 61
2. TTC Ústí nad Orlicí D  19 0 3 702:503 210:118 60
3. So Žamberk A  14 2 6 671:544 187:139 52
4. Sokol Česká Třebová B  12 4 6 645:539 185:144 50
5. So Sudslava A  11 4 7 705:599 189:148 48
6. Start Česká Třebová A  9 6 7 673:605 185:174 46
7. TTC Sedlec B  8 4 10 603:613 160:154 42
8. Jiskra Králíky B  7 3 12 677:731 171:185 39
9. Orel Orlice B  6 5 11 618:685 154:179 39
10. So Mistrovice A  6 0 16 510:668 121:186 34
11. So Libchavy A  6 0 16 449:697 99:200 34
12. TJ Lanškroun B  0 1 21 371:738 69:219 23

Umístění družstva B bylo poznamenáno nemocností a neúčastí zá-
kladních hráčů v klíčových zápasech. Je nuto vyzvednout účast Jiřího 
Hlavy, který se stal v rozhodujících okamžicích oporou družstva B a 
dále Bohdana Zadorožného, který ve svý 63letech patří k nejlepším 
hráčům družstva. Družstvo B zastupují Bohdan Zadorožny, Mateusz 
Dubik, Lukáš Lohynský, Antonín Vyšohlíd, Jiří Hlava, Tomáš pospíšil 
st., Milan Lohynský, Dominik Dostál.

RSST Ústí nad Orlicí - OP III. třídy, muži 2011/2012
1. TTC Sedlec C  21 1 0 715:294 219:57 65
2. Jiskra Králíky C  18 0 4 695:411 199:95 58
3. So Žamberk B  16 2 4 701:533 191:128 56
4. So Dolní Dobrouč A  11 4 7 656:617 172:157 48
5. So Libchavy B  10 5 7 670:596 184:155 47
6. So Mistrovice B  9 4 9 654:640 171:164 44
7. So Mostek A  9 2 11 596:637 153:175 42
8. So Sudslava C  7 2 13 580:684 146:189 38
9. So Nekoř A  7 1 14 539:701 136:192 37
10. TJ Zálší B  4 2 16 547:725 132:199 32
11. TJ Lanškroun D  4 2 16 445:715 107:202 32
12. So Líšnice B  2 3 17 493:738 112:209 29

Družstvo C si vybojovalo postup do vyšší třídy OP II. I přes pro-
blémy s onemocněním hráčů a směnnost v zaměstnání dokázali svůj 
cíl splnit. Zasloužili se o to především tito hráči Jiří Hlava, Tomáš 
Pospíšil, Milan Lohynský , Vacek Zdeněk, Dominik Dostál. Velmi 
dobře podpořila družstvo C i paní Justýna Švandová a svými body 
přispěla k postupu družstva C.

RSST Ústí nad Orlicí - OP IV. třídy, muži 2011/2012
1. So Těchonín A  18 2 0 947:322 288:72 58
2. So Žamberk C  18 1 1 945:359 296:64 57
3. So Tatenice B  14 1 5 809:499 238:122 49
4. Jiskra Králíky D  13 0 6 744:537 218:142 45
5. Orel Orlice D  11 1 8 714:624 198:162 43
6. Ledříček Bartošovice A  8 1 11 645:700 168:192 37
7. So Horní Heřmanice A  7 2 11 615:709 163:197 36

8. So Nekoř B  7 2 11 599:729 157:203 36
9. So Dolní Dobrouč B  6 1 13 555:743 139:221 33
10. So Líšnice C  1 1 18 292:941 61:299 23
11. So Žamberk D  1 0 19 266:968 54:306 22

Družsto D je tvořeno hráči, kteří tvrdí, že hrají jen tak pro zábavu a 
i přes to dokázali obsadit krásné 4.místo. Za družstvo C hrají Feranec 
Karel st., Feranec Karel ml., Habivský Karel, Jaromír Láryš, Dominik 
Dostál, Jiří Opravil, Tomáš Pospíšil ml.

RSST Ústí nad Orlicí - Okresní přebor, junioři 2011/2012
1. Jiskra Králíky A  15 0 1 412:154 127:33 46
2. TJ Lanškroun B  14 0 2 401:170 123:36 44
3. TTC Ústí nad Orlicí A  11 1 4 368:198 111:48 39
4. Sokol Česká Třebová A  9 2 5 298:294 82:78 36
5. So Mistrovice A  7 2 7 298:270 83:76 32
6. Orel Orlice A  5 3 8 279:292 79:80 29
7. SK Steinerová Choceň A  4 2 10 241:340 59:101 26
8. So Sudslava B  1 1 14 144:417 31:129 19
9. Sokol Česká Třebová B  0 1 15 116:422 23:137 17

Králičtí junioři opět dokázali, že ve své soutěži patři ke špičce a že 
mohou nastoupit, vzhledem ke svým výkonům, do vyšších soutěží 
mužů, kde jsou rovněž bodovými hráči. O první místo se zasloužili 
Dominik Dostál, Jiří Opravil, Tomáš Pospíšil ml.

RSST Ústí nad Orlicí - Okr. přebor, starší žáci 2011/2012
1. TJ Lanškroun B  11 0 1 320:100 99:21 34
2. Orel Orlice A  7 3 2 226:189 68:52 29
3. So Sudslava A  8 1 3 263:174 76:44 29
4. TTC Ústí nad Orlicí B  6 1 5 240:203 69:51 25
5. SK Steinerová Choceň B  3 2 7 212:223 57:63 20
6. Jiskra Králíky A  2 2 8 144:288 33:87 18
7. So Hnátnice A  0 1 11 95:323 18:102 13

Naši nejmladší si teprve hledají svou cestu a věříme, že příští rok 
budou již v horní polovině tabulky. Dokazují to především poctivým 
přístupem v tréninku a účastí na turnajích. Nejaktivnější je Jakub 
Plánka, který nevynechá jedinou příležitost a účastní se všech akcí. 
Našimi mejmladšími jsou Jakub Plánka, Jakub Kubiš, Martin Dostál 
ml., Luboš Tomek.

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na 

území města. V současné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je možno si při-
svojit. 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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Cvičení pro optimální
tělesnou hmotnost nordic walking

Nordic walking znamená v překladu 
severská chůze. Tento sport vznikl v 80. 
letech ve Skandinávii, konkrétně ve Finsku 
(překlad finského „Sauväkavely“ znamená 
„chůze s holemi“). Na začátku sloužil jako 
letní trénink běžkařů, na přelomu 80. a 90. 
let min. století se stal samostatnou sportovní 
disciplínou. Postupně se rozšířil po celé 
Skandinávii a jižní a střední Evropě.

Základem jsou speciální hole určené pro 
nordic walking (POZOR! ne pro treking 
- vysvětlení rozdílu níže). Jsou vyráběny 
z aluminia, nebo v kombinaci s karbonem. 
Materiál je odolný, lehký, pevný a přitom 
dostatečně pružný - absorbuje nárazy 
o zem. Hrot na konci hole je z tvrzené oceli 
a je navíc chráněn tzv. gumovou botičkou 
(pro tvrdé povrchy terénu) - zkosené gu-
mové krytky (na rozdíl od trekingových 
holí, které mají botičku zakulacenou). Hole 
mohou být teleskopické (nastavitelné, 
většinou 1 „kloub“) nebo pevné. Rukojeť  
je vyrobena z pryže nebo korku, připomíná 
štíhlé madlo běžkařských holí. Anatomické 
poutko (s otvorem pro palec) umožní lépe 
se od hole odrazit, aniž by vypadla z ruky 
(touto konstrukcí madla a poutka se liší od 
holí na treking, kde madlo a poutko vypa-
dají spíše jako u lyžařských holí - poutko a 
madlo je určeno u trekových holí k opření 

se o hůl). Důležitá je i délka holí. Běžně 
se doporučuje vypočítat vynásobením vaší 
tělesné výšky koeficientem 0,68. Dalším 
vodítkem pro určení správné délky holí je 
úhel  v loketním kloubu, který by měl být 
při opřené a zapíchnuté holi kolmo k zemi 
max. do 90o

Nordic Walking může být až o 46% 
efektivnější než klasická chůze. Při správné 
technice pracuje až 90 % svalstva. Zapojení 
tak velkého procenta svalů má za následek 
zvýšenou srdeční činnost a tím je Nordic 
Walking vhodný nejen jako prevence kar-
diovaskulárních onemocnění. Díky holím 
přenesete část své hmotnosti na svaly paží 
a tím odlehčíte nohám. Proto mohou tento 
sport provozovat v rámci možností i lidé, 
kteří mají problémy s klouby dolních kon-
četin. Hole vám též pomůžou k narovnání 
zad při chůzi. Oproti běžnému chození 
spotřebujete mnohem více energie. Při 
Nordic Walking spálíte za hodinu až 600 
kcal, což se pozitivně projeví na úbytku 
přebytečných tuků. 

Důvod, proč je tato sportovní disciplína 
výjimečná a ve světě stále více oblíbená, 
je prostý: 

• je dostupná každému a v každém věku
• lze se ji snadno naučit
• může se provozovat celoloročně a 

kdekoli 
• její přínos se projevuje na naší kondici 

téměř okamžitě 
Pod dohledem kvalifikovaného instrukto-

ra se blahodárný vliv této, na první pohled 
jednoduché sportovní disciplíny, začne 
projevovat velmi rychle a bez počátečních 
vedlejších nepříznivých pocitů z nadměr-
ného zatížení a únavy, které jinak provázejí 
většinu sportovních začátečníků.

Kdy, kde a jak nejlépe chodit
S holemi můžeme klidně vyrazit, i když 

nesvítí sluníčko nebo je mírně deštivo. Na 
správné rozložení pohybové aktivity během 
dne neexistuje přesná odpověď. Odborníci 
se opírají o biorytmy a tvrdí, že nejlepší ak-
tivitu má člověk mezi 7. a 10. hodinou ráno 
a mezi 16. a 19. hodinou odpoledne. Tyto 
hodiny jsou ale pouhým doporučením. Je na 
každém zvlášť, aby si našel svůj nejvhodněj-
ší čas. Zcela jistě však není vhodné chodit 
bezprostředně po jídle či pozdě večer. 

Čermáková Monika
certifikovaný instruktor
nordic walkingu ČANW

Město v pohybu – týden dobré pohody 2012
13. ročník společensko-kulturně-sportovní akce „Město v po-

hybu – týden dobré pohody“ proběhne ve dnech 4. – 9. června 
2012. Během týdne se uskuteční různé kulturní a sportovní akce 
pro všechny věkové kategorie a je připraven bohatý doprovodný 
program. Kromě profesionálních hudebních skupin a umělců 
vystoupí na podiu amatérské a dětské soubory.

Mezi hlavní doprovodné akce patří úterní Den životního 
prostředí a čtvrteční Den s IZS (ukázky hasičské, záchranářské, 
armádní a policejní techniky), jenž jsou doplněny zajímavými 

video prezentacemi a praktickými ukázkami.
V hlavních večerních kulturních programech vystoupí na 

Mírovém náměstí profesionální skupiny a umělci. V pondělí 
vystoupí Václav Neckář s kapelou Bacily a skupina The Fire-
balls. V úterý se představí folklorbeatová skupina DOCUKU a 
jazzovat bude František Uhlíř. Středeční podvečer bude patřit 
Josefu Zímovi se skupinou Jiřího Sládka a Ondřeji Rumlovi 
s letohradským Big Bandem. Se skupinou Roberta Křesťana 
Druhá tráva a Gumou Kulhánkem s kapelou November 2nd se 
setkáme na podiu ve čtvrtek. Rockový pátek zpestří vystoupení 
skupin HAK band z Polska, Mother´s Angels a Laura a její 
tygři. V sobotním podvečeru vystoupí německá skupina TAXI a 
týden dobré pohody v sobotu večer zakončí svým vystoupením 
Aneta Langerová a Backwards Beatles revival. Připraven je také 
tradiční ohňostroj.

V době konání akce „Město v pohybu – týden dobré pohody“ 
se uskuteční v úterý 5. června na atletickém stadionu republikové 
finále žactva Pohár rozhlasu.

Doprovodné akce budou probíhat na všech sportovištích ve 
městě a na veřejném prostranství Kociánka. Hudební vystou-
pení se uskuteční na Mírovém náměstí. V městském muzeu, 
v Galerii pod radnicí a ve výstavní síni SŠUP ve Špindlerově 
ulici jsou připraveny výstavy. V prostoru před Malou scénou 
se v úterý odpoledne odehrají čtyři divadelní pohádky, v tábo-
řišti v Cakli se ve středu uskuteční Dětský den outdoorových 
aktivit a v pátek večer se v prostoru před Základní uměleckou 
školou představí taneční soubor C-Dance s vystoupením Běh 
na dlouhou trať.

Zázemí a občerstvení pro návštěvníky akcí je připraveno 
v horní části Mírového náměstí po celou dobu konání akcí.  
Více informací a podrobný program najdete na www.ustina-
dorlici.cz.
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MLADÍ KRÁLIČTÍ RYBÁŘI OPĚT BODOVALI
Jako každý rok, tak i letos, jsme se v minulých dnech, zúčastnili klání 

nejlepších mladých rybářů východočeského územního svazu - ZLATÁ 
UDICE KOŠŤÁLOV 2012. Za naši organizaci MO ČRS Králíky se 
závodů zúčastnili ti nejlepší: Bartoníčková Lenka, Boková Ivana, 
Pinkasová Kristýna, Halbrštát Šimon, Pinkas Jan a Šlajs Marek. Soutěž 
letos uspořádal VčÚS HK spolu s MO ČRS Košťálov. Po tři dny se 
konala v překrásném prostředí okolí Lomnice nad Popelkou. 

Závodníci soutěží ve třech kategoriích (žáci, žákyně a dorost) 
a několika disciplínách. První soutěžní den byly na pořadu rybářské 
znalosti. Ty se skládají z testu (50 otázek) z přírodovědných znalostí, 
chovu ryb, zákonu o rybářství, stanov ČRS, závodního řádu RT, LRU 
a poznávací části, kde musí závodník určit dané ryby (20), živočichy 
(15) a rostliny (15). Naši závodníci skončili po prvním dnu na pěkném 
6. místě. V jednotlivcích se z našich nejlépe umístila Pinkasová Kris-
týna, která v kategorii žákyň vybojovala vynikající 3. místo.

V sobotu 19. května 2012 se všichni účastníci přesunuli do Levínské 
Olešnice (revír 451085 Oleška 1) kde se konal lov ryb udicí (LRU). 
Zde se opět naši závodníci neztratili, i když si celkově pohoršili – 
skončili na 7. místě. Revír byl slušně zarybněn, avšak díky změně tlaku 
a opravdu parnému, letnímu počasí se rybám z vody moc nechtělo. 
Oproti minulým ročníkům, kdy nejlepší nachytali nezřídka více než 
15 kg ryb, byl letošní průměr cca 3,2 kg. Ve vezírcích převažoval Kapr 
obecný ve velikosti 15 – 25 cm. Nejvíce ryb z našich rybářských nadějí 
nachytala Kristýna Pinkasová a Lenka Bartoníčková.

Pro nás nejtěžší disciplína, vzhledem k opravdu skromnému vyba-
vení, se konala v neděli – závěrečný den závodů (co se nám však ne-
dostává ve vybavení, snažíme se dohnat poctivým tréninkem). Jednalo 
se o soutěž v rybolovné technice (RT), která se konala v nádherném 
sportovním areálu Obce Košťálov. Samotná soutěž se skládá z pěti 
disciplín – muška skish, muška dálka, arenberg, zátěž skish a zátěž 

dálka. Všichni naši závodníci dokázali, že i se skromnou výbavou lze 
vyhrávat. Kristýna Pinkasová skončila mezi žákyněmi na 1. místě. Za 
ní skončily specialistky na RT, které trénují několikrát v týdnu pod 
dozorem bývalého mistra republiky. Celkově jsme v této disciplíně 
skončili opět na slušném 7. místě.

Po skončení nedělního zápolení jsme se přesunuli před Obecní úřad, 
kde bylo vyhlášení. Náš tým skončil celkově na slušném sedmém místě. 
V jednotlivcích v kategorii dorostenců se umístil Jan Pinkas na 6. místě, 
v kategorii žáků Lenka Bartoníčková (nováček v týmu) na skvělém 19. 
místě, Ivana Boková na 24. místě, Šimon Halbrštát (nováček) na 25. 
místě, Marek Šlajs (nováček) na 26. místě. V kategorii žákyň zazářila 
Kristýna Pinkasová – celkově 2. místo.

KRISTÝNA PINKASOVÁ
Skromná slečna - zářný příklad jak se poctivou přípravou a trénin-

kem z průměrné závodnice stane jedna z nejlepších v celém východo-
českém územním svazu. Postup na národní kolo, kam postupuje pouze 
vítěz dané kategorie, jí doslova utekl o kousíček.

Po loňské Zlaté udici sebevědomě prohlásila, že bude lepší. Každý 
chce být lepší a tak jsem jejím slovům nepřikládal až takový význam 
jak si zasloužila - pro Týnu to nebyla jen prázdná slova. Dokázala mě 
i trenérům – p. Ivu Kellnerovi a p. Petru Hlouškovi, že s ní můžeme 
na 100% počítat. A zase chce být lepší.

Závěrem bych chtěl poděkovat především dětem – závodníkům 
za jejich snahu, trenérům - kteří se soustavně dětem věnují, dále pak 
rodičům za pochopení a v neposlední řadě organizaci a sponzorům za 
materiálové vybavení. 

Darebný Jiří, vedoucí družstva
P.s.: Pokud máte kdokoliv zájem začlenit se mezi nás a je vám více 

jak 6 let, neváhejte a volejte pro více informací na tel.č.: 725 721 794. 
Rybářem se může stát opravdu každý!

V sobotu 9. června 2012 od 7 hodin se budou na králickém 
rybníku konat závody dětí v rybolovu. Vezměte své ratolesti a 
přijďte si zarybařit. Můžete přijít kdykoliv dopoledne, třeba jen 
na hodinu. Vybavení ani nástrahy nepotřebujete, vše vám rádi 
zdarma zapůjčíme.
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PRAMENY 2012

Společné foto s baletkami Erin a Lisou.Společné foto žáků 6. C s Lindou a Kenem Stapletonovými.

„Don´t worry, be happy…
and speak English“


