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Kramářova chata na Suchém
vrchu se otevírá veřejnosti
Kramářova chata na Suchém vrchu v Orlických horách 

přivítá od svého vyhoření v roce 2003 první návštěvníky. 
V  roce  2011  započala  realizace  projektu Obnova turistické 

chaty na Suchém vrchu, který získal podporu  ze strukturálních 
fondů Evropské  unie,  a  to  konkrétně  z Evropského  fondu  pro 
regionální rozvoj, prostřednictvím Regionálního operačního pro-
gramu NUTS II Severovýchod. Investorem projektu je firma CVS 
Žamberk s.r.o. 
Během více jak roční rekonstrukce došlo ke kompletní obnově 

exteriéru i interiéru budovy, a to s maximálním zohledněním pů-
vodní podoby. „Důraz jsme při stavbě kladli především na navázání 
tradice a dodržení podoby, kterou měla chata za první republiky. 
Při rekonstrukci se stavbyvedoucí řídil původními nákresy z 30. let 
20. století i dobovými fotografiemi,“ říká Stanislav Havel, zástupce 
investora. Rekonstrukcí navíc neprošla pouze chata. V novém se 
návštěvníkům předvede i přilehlá rozhledna. 
Kramářova  chata,  původně  navržená  architektem  Jaroslavem 

Stejskalem, je významným historickým objektem Orlicka. Sym-
bolem Suchého vrchu je již od své dostavby v roce 1928. Jméno 
získala po prvním prvorepublikovém předsedovi vlády Karlu Kra-
mářovi a navštívila jí řada významných hostů - prezident Edvard 
Beneš či básník Petr Bezruč. V době vzniku sloužila především 
pro demonstraci české síly v pohraničí. Osud jí však nebyl naklo-

Generační výměna hodinového stroje
V pondělí 18. 6. 2012 zahájila odborná firma práce na demontáži 

mechanického hodinového stroje umístěného ve věži farního koste-
la, demontáž byla ukončena následující den. Věžní stroj byl snesen 
a  bude odborně ošetřen konzervátory  z Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě. Po ošetření bude tento stroj umístěn do městského 
muzea jako muzejní exponát, který má historickou hodnotu, která 
je  penězi  neměřitelná  -  hodinový  stroj  dokladem mistrné  práce 
místního hodinářského mistra Josefa Waltera, který musel patrně 
být i zručným kovářem - jak je patrné z přiložené fotografie. 
Věžní hodiny jsou ve většině případů majetkem obce, k tomu 

majetkovému uspořádání vedlo několik důvodů. Hodiny především 
sloužily  široké  veřejnosti. Dříve  neexistovaly  kapesní  hodinky, 
málokdo měl doma na stěně svoje vlastní hodiny. Pokud je měl, 
musel je seřizovat. Z tohoto důvodu byly věžní hodiny vybaveny 
bicím  strojem,  který na velikou dálku oznamoval  uplynulý  čas. 
Hodiny zároveň ukazovaly,  že daná obec,  radnice mají finanční 
prostředky na pořízení věžního stroje  (jednalo se  tehdy o velmi 
drahou záležitost). Proto obce jednak financovaly pořízení věžního 
stroje, jednak hradily provozní výdaje spojené s jejich chodem a 
údržbou. Také v našem městě je majitelem věžních hodin město, 
proto má hodinový stroj své inventární číslo a je veden v účetnictví 
města. Hodiny jsou zároveň funkčním prvkem architektury, dotvá-
řejí charakter dané budovy. 

Na místo sneseného věžního stroje bude umístěn nový hodino-
vý stroj s dálkovým řízením času, po vzoru původních ciferníků 
(pravděpodobně vyrobeny v 50-tých letech minulého století) byly 
vyrobeny jejich repliky. Výrobcem a dodavatelem nového věžního 
stroje je firma Eletročas - dříve Pragotron. 
Z historie věžních hodin tak jak je chronologicky zaznamenána 

v městském muzeu:
1914 - Králický hodinářský mistr a mechanik Josef Walter po-

věřen znovuzřízením a instalací věních hodin
1935 - Opraveny věžní hodiny, sňaty tři ciferníky
1936  -  Péčí  okrašlovacího  spolku  uvedeny  hodiny  opět  do 

provozu
1967 - Opraveny věžní hodiny (podle způsobu provedení hodi-

nových ciferníků je předpoklad, že v této době byly rekonstruo-
vány také ciferníky)
1995 - 11. 9. doporučeno zařadit do rozpočtu 1996 částku na 

instalaci elektronického ovládání hodin

Původní věžní stroj.                                        Foto: redakce.

(pokračování na straně 7) 
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Návštěva ukrajinského velvyslance pana Ivana Hrycaka v Králíkách dne 20. 6. 2012

Festival příhraničí Králíky - Międzylesie 2011 (Králíky a Międzylesie na kole)
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2012 Králíky
15. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 17. 8. 2012
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových 

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

14.00 – 18.00 Generální nácvik akce
  14.00 – 14.05  ZAHÁJENÍ PROGRAMU
  14.05 – 15.00  PREZENTACE AČR
  15.00 – 15.30  PREZENTACE IZS
  15.30 – 16.00  PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
  16.00 – 16.15  PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
  16.15 – 16.30  PREZENTACE POLICIE ČR
  16.30 – 17.30  HISTORICKÁ UKÁZKA – „MOBILIZACE 1938“
  17.30 – 18.00  PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
18.10 – 22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a 

Vojenského muzea Králíky 

Sobota 18. 8. 2012 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
ZAHÁJENÍ

08.00 – 09.15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce
10.00 – 10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlaky, státní hymna

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
10.30 – 11.30 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů

HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
11.30 – 12.30 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
12.30 – 13.00 dynamické ukázky IZS 

PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.00 – 13.30 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea

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

PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
14.00 – 14.15 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR

PREZENTACE POLICIE ČR
14.15 – 14.30 dynamické ukázky Policie ČR

PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
14.30 – 15.30 ukázky prezentované techniky a exponátů

OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.30 – 16.30 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.30 – 17.00 závěrečný nástup všech jednotek a klubů

PO ROČNÍ PAUZE OPĚT DOJDE K VÝMĚNĚ PROSTORU HLEDIŠTĚ A PLOCHY BOJIŠTĚ. PŘIPRAVUJEME 
OPĚT NOVINKY PRO MILOVNÍKY TECHNIKY A HISTORIE.
JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLU-

CHÝCH“ MÍST A TO DÍKY PESTRÉ NABÍDCE DYNAMICKÝCH A HISTORICKÝCH UKÁZEK. NÁVŠTĚVNÍCI 
SE NEMUSÍ OBÁVAT TOHO, ŽE BY SE NEMĚLI TŘEBA JEN 10 MINUT NA CO DÍVAT.

Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a 
Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda).
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2012 Králíky
15. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Neděle 19. 8. 2012 – den muzeí a památníků v KPO
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní 

oblasti a Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)

Další důležité informace:
V pátek a sobotu bude v prostoru akce zřízen ukázkový německý dobový tábor, ve kterém návštěvníci 

uvidí historickou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění. Dále bude možné vidět 
například prezentaci klubu Polské lidové armády a mnohé další.

„CIHELNA 2012“ je třídenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům vojen-
ské historie, současné techniky AČR, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 74. výročí „Mobilizace 1938“. 
Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku, doporučujeme účast na akci 
od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích a stravovacích 
možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk a okolní obce: 
http://www.kral-sneznik.cz/index.php?nid=5246&lid=CZ&oid=726472). Budete tak mít v pátek příležitost 
navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku tohoto v největším rozsa-
hu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (www.boudamuseum.com), uskutečnit prohlídku 
Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na náměstí v Králíkách. V sobotu pak 
máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu na předváděcí ploše u Vojenského 
muzea Králíky, po  jeho ukončení  ještě  stihnete návštěvu některého z pevnostních muzeí, která prodlouží 
provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak můžete věnovat návštěvám a prohlídkám všech 
dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce „CIHELNA 2011“ chystají celou řadu novinek 
a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete na: www.kpo1938.com .

• Znovu upozorňujeme, že hlavní program proběhne pouze v sobotu 18. 8. 2012!
• Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.akcecihelna.com
• Informace o Králické pevnostní oblasti a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravování…) 

jsou umístěny na adrese: www.kpo1938.com a na stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/main.php?ac-
tion=ubytovani&id=4 a Vojenského muzea Králíky: www.armyfort.com a jsou průběžně aktualizovány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, 
předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik.
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Muzeum opevnění – Tvrz Hůrka otevírá
V létě 2011 započaly na tvrzi Hůrka prá-

ce  spojené  s  realizací  evropského  grantu, 
nazvaného Revitalizace  tvrze Hůrka.  Jeho 
uskutečnění Hůrku jako muzeum posunuje 
o značný krok kupředu. Jedná se o největší 
projekt v rámci rekonstrukcí a zpřístupnění 
objektů čs. opevnění na území celé ČR. Část 
výsledku mohou první návštěvníci shlédnout 
již od 1. července 2012, kdy bude Hůrka pro 
veřejnost znovu otevřena. Zdaleka není vše 
hotovo, ale tak jak dodavatelská firma bude 
jednotlivé  části  prací  předávat  investorovi 
(město Králíky), tak budou zpřístupňovány 
další  a  další  části  tohoto  rozsáhlého  pev-
nostního objektu z konce 30. let 20. století. 
V rámci projektu se pracovalo na celé řadě 
oblastí.
Ve  vstupním  areálu muzea  návštěvníky 

přivítá po desítkách let znovu odkrytý vcho-
dový srub tvrze. Podařilo se totiž odstranit 
překládací  halu  přistavěnou  armádou před 
vchodovým objektem v 70. letech minulého 
století. Hala představovala cizorodý prvek, 
zcela zakrývající kdysi jeden z nejkrásněj-
ších objektů čs. opevnění z let 1935–1938. 
Tento srub v následujících  letech čeká po-
stupná rekonstrukce, která jej přiblíží stavu 
v roce 1938. 
S odstraněním překládací haly souviselo 

vyřešení úkolu vybudovat vyhovující záze-
mí pro  návštěvníky  –  krytou  a  vytápěnou 
čekárnu (muzeum je v provozu i v zimním 
období) sociální zařízení, pokladnu, zázemí 
pro průvodce... To vyřešila nová přístavba ke 
staré provozní budově (bývalé kanceláře a 
dílny obsluhy vojenského skladu), kterou se 
podařilo situovat co nejdále od vchodového 
srubu. Stará  provozní  budova  byla  z  části 
rekonstruována  (zateplení,  výměna  oken, 
střecha…) a sjednocena společnou fasádou 
s přístavbou. 
Důležitou  součástí  projektu  revitalizace 

představovalo zpřístupnění dalších částí tvrze, 
které  veřejnost  od  konce  2.  světové  války 

neměla  až dosud možnost  vidět. Obnášelo 
to  pracné vybourání  železobetonových  že-
nijních uzávěrů,  které  oddělovaly prostory 
využívané  armádou ke  skladování od  těch, 
které  byly  ponechány  v  původním  stavu 
(často nevyčištěné). Dále výrobu a montáž 
chybějícího zábradlí do bojových srubů tvrze 
Hůrka (z části podle původních podkladů z let 
1937–1938)  –  tedy  zpřístupnění  bojových 
objektů K – S 10, K – S 12, K – S 13. Montáž 
elektrických rozvodů do šachet a provozního 
osvětlení bojových objektů tvrze. 
Pro  zpřístupnění  interiéru  těžce  devas-

tovaného  dělostřeleckého  srubu K – S  11 
s  unikátními  pozůstatky  zkoušek  z  doby 
okupace  bylo  nutné  vyrobit  a  instalovat 
ocelovou podlahu a vyřešit výstup z tohoto 
srubu na terén. 
Se  zpřístupňováním  dalších  částí  tvrze 

rovněž souvisí výroba a osazení replik pancé-
řových dveří na původní místa. Zpřístupnění 
všech bojových objektů tvrze Hůrka přinese 
v nejbližším období novou nabídku návštěv-
níkům a nové prohlídkové okruhy.
Rozsáhlé podzemí tvrze, které se postupně 

v následujících  letech zaplní expozicemi a 
výstavami, je potřeba nejen větrat, ale také 
vysoušet  a  vytápět.  Stará  technologie  po 
AČR (neekologická a neúsporná) byla na-
hrazena novou, s vyšší účinností a podstatně 
nižšími  náklady  na  provoz. Technologie 
moderního větrání bude umožňovat více re-
žimů v závislosti na ročním období a počasí. 
Nejvíce  energie  (předehřev)  bude  potřeba 
v  létě a tu by měl mít systém co nejlevnější, 
díky teplu od solárních kolektorů. Vysoušení 
a  temperování  podzemí umožní  jeho další 
využívání, nejen k expozičním účelům, ale 
i pro kulturní akce apod. 
Ke  zvýšení  bezpečnosti  návštěvníků, 

vlastního personálu muzea i expozic zásad-
ním způsobem přispěje kamerový a zabez-
pečovací systém, instalovaný v podzemí i na 
povrchu tvrze. Realizace této části projektu 

navíc časem umožní nový systém provozu 
muzea (volná prohlídka části tvrze a všech 
expozic  –  podle  zájmu  návštěvníka  –  po 
zaplacení vstupného). 
Zlepšení dostupnosti tvrze Hůrka z Velké-

ho náměstí v Králíkách a dobrou orientaci 
návštěvníků  při  prohlídce  exteriérů  tvrze 
zajistí vybudování první části naučné stezky 
– osazení informačních tabulí s údaji v pěti 
jazycích.
Od 1. července bude otevřeno v původním 

rozsahu  prohlídek,  ale  přesto  návštěvníci 
uvidí  novinky. Kromě  již  zmíněného  ex-
teriéru  vchodového  srubu,  také  například 
výtahovou  šachtu  a  nově  otevřené  části 
podzemí  pod  dělostřeleckým  srubem K – 
S 11. Zde čeká na fandy opevnění první velké 
překvapení – zpřístupněny jsou pozůstatky 
zkoušek výbušných plynů, prováděných na 
Hůrce v době okupace.
Další  části  tvrze  budou  zpřístupňovány 

v  rámci  speciálních prohlídkových okruhů 
postupně už od července. Jako první to bude 
již  zmíněný  dělostřelecký  srub K – S  11, 
kde  se  podařilo  bezpečně  zpřístupnit  celé 
horní patro objektu a stopy všech zkoušek 
z doby okupace.
Provozní  doba Muzea  opevnění  –  dělo-

střelecké tvrze Hůrka zůstává: denně kromě 
pondělků (ty jsou vyhrazeny pro objednané 
skupiny).  První  červencové  pondělí  (2. 
7.  2012)  však  bude  otevřeno  pro  všechny 
návštěvníky.

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

Tvrz Bouda představuje nejzachovalejší 
stavbu svého druhu na území ČR – dělostře-
leckou tvrz z let 1935–1938. Tvoří ji pět mo-
hutných bojových objektů v nejvyšší odol-
nosti a rozsáhlý systém podzemních chodeb a 
sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz Bouda 
je  ve  zcela  původním  stavu  zpřístupněna 
veřejnosti a zdejší atmosféra, připomínající 
podzim 1938, je neopakovatelná. 
Objekt  se  nachází  v  Pardubickém  kra-

ji.  Nejkratší  přístup  je  z  obcí Těchonín, 
Mladkov, Lichkov a od v sezóně hlídaného 
parkoviště u rozhledny a turistické chaty na 
Suchém vrchu. Pozice vchodového srubu tvr-
ze - vstupu do muzea - je: GPS N 50.06925°, 
E 16.67696°. Všechny objekty tvrze Bouda 
leží na zeleně značené turistické trase KČT 
z Těchonína do Lichkova.
Provozní doba muzea v roce 2012: 
V měsících květen až září otevřeno den-

ně, v  říjnu o víkendech a ve státní  svátek. 
Garantované vstupy do podzemí tvrze vždy 
v 11, 13 a 15 hodin. Až do výstupu poslední 
výpravy  z  podzemí  zůstává  návštěvníkům 
v  červenci  a  srpnu  k  dispozici  otevřená 
pokladna s prodejem literatury, občerstvení 
a  upomínkových  předmětů,  tj.  do  16.30 
hodin.
Kontakt:  777  647  114;  e-mail:  tvrz@

boudamuseum.com
Novinky, podrobnosti a aktuální informa-

ce najdete zde: www.boudamuseum.com
Provozovatel: Společnost přátel čs. opev-

nění, o.p.s., Luční 199, Hradčany, 666 03
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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: 3741/2 o výměře 906 m2

  3741/3 o výměře 888 m2

Druh pozemku a způsob využití: trvalý travní porost
Obec: Králíky Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů, 
přes pozemky vede elektrické vedení, pozemky jsou zatí-
ženy věcným břemenem - zřízení a provozování PZ, sítě 
jsou k napojení v komunikaci, elektřina na pozemku.
Podmínky prodeje: kupní cena ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 300 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem.
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své 
připomínky a nabídky.

něn. Během druhé světové války, v roce 1939, přešla do područí 
německé armády, která  ji využívala  jako  rehabilitační ústav pro 
zraněné letce. Po válce pak měnila jednoho majitele za druhým. 
Od poloviny devadesátých  let byla  až po vyhoření v  roce 2003 
veřejnosti uzavřená. 
Oblast Suchého vrchu byla turisty vždy vyhledávaným místem, 

především pro letní výlety, zájem ale v posledních letech opadal. 
Od  července  se  turisté  budou moci  nově  ubytovat  ve  zdejších 
apartmánech, vyzkoušet wellness či speciality  gurmánského menu 
restaurace. Chata disponuje i salónkem, je tedy ideální pro pořádání 
rautů,  rodinných  oslav,  svateb  ale  i  firemních  setkání. Ti,  kteří 
budou chatu pouze míjet, se mohou občerstvit v místním bufetu. 
„Věříme, že se znovuotevřením Kramářovy chaty se turistický ruch 
na Suchý vrch vrátí. Stejně jako původní objekt bude i současná 
chata nabízet ubytování a občerstvení. Zároveň budeme rádi, 
pokud začne chata fungovat jako místo pro společenská setkání. 
Má k tomu veškeré dispozice,“ dodává Stanislav Havel. Chata 
bude v provozu celoročně. Potěší tedy příznivce zimních i letních 
sportů. Lyžaři mohou vybírat ze třech lyžařských středisek, běžkaře 
čeká množství běžeckých tratí, z nichž některé vedou přímo kolem 
chaty. V létě se nabízí řada cyklistických tras, procházky po okolní 
přírodě a památkách, a  to včetně známých dělostřeleckých tvrzí 
z druhé světové války.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

Kramářova chata na Suchém
vrchu se otevírá veřejnosti

(pokračování ze strany 1)

Sebereflexe a obyčejná lidská slušnost, to je oč tu běží 
„Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, 

aby udělal něco proti své vůli. Na tom nemusí být nic špatného, 
moc a její výkon je součást chování všech sociálně žijících životů 
včetně lidí. Problémem je „patologická“ (chorobná, nezdravá) 
moc, samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské 
pýchy neboli hybris syndromem. Mnoho lidí pije alkohol, závislost 
na alkoholu se ale vyvine jen u některých. Složkou vývoje závislosti 
je slast. Ta je i jedním ze základních prvků výkonu moci. Lze si 
tedy představit vznik závislosti na moci, jež se podobá závislosti 
na alkoholu. Kombinace mocenské pýchy s mocenskou závislostí 
se pak v kombinaci se skupinovou hloupostí může stát mocenskou 
posedlostí.“ MUDr. František Koukolík, DrSc.
Návrh na odvolání starostky města z funkce před přijetím závěreč-

ného účtu města za rok 2011 byl logickým vyústěním dlouhodobých 
ekonomických a společenských problémů, kdy město balancuje nad 
propastí „bankrotu“, tedy neschopností plnit své závazky. Nebyl to 
návrh politický, byl to návrh ryze pragmatický. Otázky „Muselo se 
město neúměrně zadlužit?“, „Byla tato rozhodnutí vždy v souladu 
se zákonem o obcích, na základě věcné diskuze a relevantních pod-
kladů?“, „Nehrozí městu sankční plnění za špatná rozhodnutí?“ a 
„Kdo je za tento stav z titulu zastávaných funkcí a pracovní náplně 
zodpovědný?“ zůstaly ze strany vládnoucí radniční koalice složené 
ze zástupců NAŠE MĚSTO, KSČM, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, 
s podporou MORAVANÉ i nadále nezodpovězeny. Pro nás, a asi 
nejen pro nás, ale i pro řadu občanů města je hlavní příčinou tohoto 

stavu způsob řízení a rozhodování vedení města. 
Když něco proběhlo jinak, než mělo, tak se z toho vyvodí dů-

sledky i za tu cenu, že politik nese odpovědnost také za činy svých 
podřízených  a  odstoupí. Dá  tím najevo,  že  nezvládl  uřídit  své 
podřízené, nezvládl účelně nakládat s veřejnými prostředky, které 
nejsou jeho. Odchází, protože cítí, že není únosné, aby ve funkci 
dále působil. Plačtivé scény a citové vydírání či omílání požadavků 
o pomoc krajským úřadem či  čekání  na vyšší  výnosnost  z  daní 
místo věcné argumentace k obhajobě svých rozhodnutí patří spíše 
do kabaretu, ne na jednání zastupitelstva města. 
Obec, to jsou především občané. S jejich právem na samosprávu 

se pojí i odpovědnost za její řádný výkon. Pokud tedy občané do-
pustí bankrot své obce jako instituce, je v pořádku, že za to ponesou 
důsledky. Bohužel i ti, kteří tento stav nezapříčinili a nijak se na 
úkor obce neobohatili. Zadluženost na jednoho obyvatele Králík 
v roce 2011 dosáhla 17.424,- Kč. Doplatek formou úvěru za novou 
cyklostezku je společně pro Králíky a Červenou Vodu dalších bez-
mála 15 mil. Kč, tj. podíl 1.975,- Kč na jednoho obyvatele. 
Po předvolebním přestřižení pásky regionálními patrioty a jejich 

projížďce Vám přejeme hezké cyklistické zážitky. Snad nebudou 
zkaženy, až ve svých schránkách najdete složenku na neprodlenou 
úhradu 20.000,- Kč. Bylo by naivní si myslet, že dluhy někdo městu 
odpustí. Pokud nechceme, aby město skončilo, jak „U Snědeného 
krámu“ a náměstí nebylo zaveženo hnojem, nezbývá, než je zaplatit. 
Určitě to je jedna ze  žádaných investic většiny občanů obou obcí 
zvlášť při dnešních cenách pohonných hmot, ale investovat může 
ten kdo na to má a kdo umí hospodařit a nečeká pouze na dotaci. A 
i s těmi se musí umět správně a řádně naložit, vždyť jsou z kapes 
nás všech.

Ing. Roman Kosuk a JUDr. Milan Ježek
zastupitelé města Králíky
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PROJEKT NÁŠ REGION - DOPRAVA
Koncem března se naše projektové týmy zaměřily 

na další téma našeho regionu – Dopravu. V pátek 23. 
3. se vydaly do terénu, aby zjistily, která nebezpečná 
místa  se v Králíkách nacházejí,  a  zároveň navrhly 
řešení – jak z těchto nebezpečných míst udělat místa 
bezpečná. Se zjištěnými výsledky a návrhy Vás tímto 
seznamují. Prezentace týkající se náplně práce jednot-
livých týmů jsou uveřejněny na www.zspkraliky.cz.

MAPY
NEBEZPEČNÝCH
MÍST V DOPRAVĚ
- KRÁLÍKY
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PROJEKT NÁŠ REGION - DOPRAVA



Králický zpravodaj 7-8/2012 - 10

SUDETY MTB CHALLENGE 2012
Ve dnech 23. a 24. 7. 2012 opět přivítáme v Králíkách účastníky 

mezinárodního etapového závodu dvojic a jednotlivců na horských 
kolech.
Bližší informace o tomto náročném etapovém závodu naleznete 

na www.mtbchallenge.com  případně  na www.bikechallenge.pl, 
startovní listina je k nahlédnutí (případně i k přihlášení) na http://
www.sportchallenge.cz/cz/startovka?id_zavod=1212 
Kromě již „tradičních“ závodníků z Estonska, Belgie, Španělska, 

Litvy, Německa se letos ve větším počtu objevili na startovní listině 
závodníci z Ruska. Konzultantem pro vytyčení tras na území ČR, 
zejména dojezdu králické etapy, je Jakub Fabián.

Organizace etapy v Králíkách:
Většina  závodníků  bude  opět  ubytována  v ZŠ Moravská,  zde 

bude pro závodníky připravena i „mycí linka“ na kola. Stravování 
závodníků zajistí Školní jídelna Králíky. Ubytování doprovodných 
týmů organizátoři nezajišťují.
Nevyhnutelným „zlem“ je dopravní uzávěra náměstí a některých 

komunikací. Velké náměstí bude uzavřeno od 08:00 hod. dne 23. 7. 
2012 (výstavba dojezdové měříci techniky) do 12:00 hod. následu-
jícího dne. Prosíme všechny podnikatele na Velkém náměstí, aby si 
zajistili zásobování buď z ulice V Bytovkách, případně si dohodli 
dodávky zboží (PPL a jiné dodavatelské firmy) náhradním způsobem, 
případně podle  pokynů organizátorů  tak,  aby nedošlo  k  ohrožení 
dojíždějících závodníků. Pro zásobování obchodů v části Velkého 
náměstí bude v uvedených dnech povolen vjezd zásobovacích auto-
mobilů na náměstí v protisměru (příjezd ulicí Valdštejnova – vjezd 

na náměstí – průjezd parkovištěm – vjezd k obchodu ovoce-zelenina 
v protisměru).
Ukončení 1. etapy závodu  je v pondělí 23. 7. 2012 na Velkém 

náměstí  v Králíkách,  závodníci  budou dojíždět  v  průběhu  celého 
odpoledne. Vyhodnocení etapy proběhne na náměstí v 18:00 hod. Pro 
návštěvníky a závodníky opět připravujeme kulturní večer – s hudbou 
a občerstvením. V letošním roce je připraveno vystoupení našich žen 
z ASPV a tanečního oboru ZUŠ Králíky.
Start 2. etapy závodu je v úterý 24. 7. v 10:00 hod. na Velkém 

náměstí. Na start 1 – 5 etapy budou závodníci řazeni podle celkového 
průběžného absolutního pořadí, v souladu s výsledky Team Open a 
Solo Open.
1 sektor: umístění 1 - 30, 
2 sektor: umístění 31 - 60, 
3 sektor: umístění a výše 61. 
Sektory budou otevřeny od 9.30 hod.  
Provoz na „neuzavřených“ komunikacích a na určených křižovat-

kách bude před startem a bezprostředně po odstartování regulován jak 
ze strany organizátorů, tak ze strany Policie ČR. Závodníci jsou na 
startu rozděleni do výkonnostních kategorií (podle výsledků z před-
chozího dne). Start této etapy provede paní starostka Jana Ponocná. 
Přijďte i tento den podpořit závodníky na startu této etapy závodu.
Vážení občané, věříme, že pochopíte plánovaná dopravní opatření 

spojená s bezpečností závodníků.  
Mapové podklady a další instrukce naleznete na webových strán-

kách závodu: www.bikechallenge.pl.

INVAZNÍ DRUHY
NA KRÁLICKU

Co to jsou invazní rostliny? Jsou to rostliny, které si člověk 
přivezl do své domoviny z dalekých cest. Rostliny se tu roz-
množily a utlačily původní druhy, které mizí. V současné době 
je  jejich  nekontrolovatelné  rozšiřování  velkým  ekologickým 
problémem.   Náš  tým se nejdříve s  invazními  rostlinami se-
známil v kreslené podobě, na fotografiích, a poté se je vydal 
hledat po Králíkách. 
Křídlatka je velice invazní druh, který téměř nejde vyhubit. 

Největší  naleziště  jsme  objevili  na  březích  potoka  u  našeho 
pozemku, u vlakové zastávky, u sběrných surovin. Menší nale-
ziště pak pod Komerční bankou, u truhlárny u MŠ Pivovarská, 
u parkoviště u Reichlů. Tato rostlina se šíří oddenky, semeny, 
ale i úlomky lodyh. Její likvidace je možná pomocí herbicidů 
nebo vykopáním. 
Netýkavku  žláznatou  jsme  objevili  na  březích  a  v  korytě 

Králického (Hedečského) potoka. Tato rostlina se rozmnožuje 
semeny, které vystřeluje do okolí a proud vody je unáší dále. 
Jedna rostlina vystřelí až 4000 semen.  Lze ji zlikvidovat tím, 

že ji posečeme před květem.
Lupina – vlčí bob  je přemnožen u bunkru před Červeným 

Potokem a v Dolní Lipce za vlakovým nádražím. My jsme ji 
našli i na našem školním pozemku, na Josefském náměstí a u 
nádraží,  kde dříve bývala  zahrádka.   Tato  rostlina  se  rovněž 
rozmnožuje semeny, které vystřeluje do svého okolí. 
Jasan  je  přemnožen  na  březích Králického  (Hedečského) 

potoka. Ačkoliv  každoročně vytrháváme  semenáčky,  řežeme 
vzrostlejší stromy, objevuje se tam stále.
Další rostliny, o nichž víme, že jsou na Králicku přemnožené, 

jsou pěťour (rozšířený na zahrádkách), netýkavka malokvětá 
(rostlinku se žlutými kvítky najdeme hlavně v lese, svá semena 
střílí do dálky) a zlatobýl kanadský (chmýříčka rostliny putují 
za ploty zahrádek a usazují se tam). 
Nejznámějším  invazním  živočichem  je  plzák  španělský, 

který se k nám dostal v roce 1991 z Pyrenejského poloostrova. 
Jediným  doloženým  predátorem  je  kos.  Plzáka  likvidujeme 
buď mechanicky  (posbíráním,  někteří  jedinci mají  dokonce 
speciální pomůcky na jeho napichování), nebo chemicky po-
mocí granulí.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králíky –  V. Šmerda, E. Villí-
mová, P. Dono, L. Postl, N. Martincová, K. Novotný, M. Zika, 
I. Nesvadbová
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Chráněná území a živočichové v Králíkách
Náš  poslední  projektový  úkol  se  týkal 

zkoumání zajímavé flory a fauny na území 
Králicka. Proto jsme společně se žáky Dou-
bínkovou M., Bartoníčkovou D., Holubco-
vou Ž., Prausovou A., Ruszo V., Novotným 
P., Pruškem M. a Pavelkovou L. vyhledali 
informace k této problematice.
Dozvěděli  jsme  se,  že  výskyt  chráně-

ných  rostlin  a  živočichů  je  registrován 
jako  významný  krajinný  prvek  (VKP). 
Jedná  se  o  vachtu  trojlistou,  která  se  na-
chází u čističky odpadních vod, a rosnatku 
okrouhlolistou s výskytem u chaty geodezie 
na Dolní Hedeči. Z fauny to jsou jednotlivá 
teritoria chřástala polního v tzv. Ptačí oblasti 
Kralický Sněžník.
Podnikli jsme tedy vycházku za vachtou 

trojlistou,  kterou  jsme v uvedené  lokalitě 

zatím nenašli, protože začíná kvést v prů-
běhu měsíce  června. Přesto víme,  že  toto 
mokřisko se musí v rámci její ochrany sekat 
ručně (jako dříve) kosou, aby se nepoškodil 
její výskyt. 
Za masožravou rosnatkou okrouhlolistou 

se  vydal  pan Uhlíř,  aby  nám přiblížil  na 
fotografii její výskyt na Dolní Hedeči. My 
jsme zjistili, že tato se vyskytuje na rašeli-
ništích a mokřadech v celé naší republice, 
nejblíže v Orlických horách a Jeseníkách. 
Živí se hmyzem, který přitahuje svou jasně 
červenou barvou a lepkavými kapkami ob-
sahujícími sladkou látku, jež pokrývá listy. 
Už  také víme,  že  se používala v  lidovém 
léčitelství.
Marně  bychom asi  pátrali  po  chřástalu 

polním, který má v teritoriích v okolí Králík 

svá hnízdiště. Tato teritoria se nazývají Ptačí 
oblast Kralický Sněžník. Jedná se o plaché-
ho tvora, který hnízdí na vlhkých loukách 
s  vysokým  travním  porostem.  Chřástal 
k nám přilétá v měsíci květnu z Afriky a 
odlet  zpět  plánuje  v  září  až  říjnu. V  jeho 
potravě převládá živočišná složka, ale má 
rád i semena a zelené části rostlin.
V rámci našeho zkoumání jsme narazili 

na název NATURA 2000. Už víme, že se 
jedná o soustavu chráněných území, kterou 
společně  vytváří  členské  státy Evropské 
unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a 
nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin 
a  nejvzácnějších  přírodních  stanovišť  na 
území Evropské unie.

Antonín Uhlíř, ZŠ praktická a ZŠ speci-
ální Králíky

Co pamatuje lípa na Prostřední Lipce
Narodila  jsem  se  někdy  kolem  roku  1700. Vyrostla  jsem 

z malého semínka, které se uchytilo v blízkosti prašné polní 
cesty. V této době neměli lidé čas na sázení stromů. V celé zemi 
vládla velká chudoba a bída.  Lidé pracovali těžce na okolních 
políčkách, aby si vydělali alespoň na suchý chléb. 
Po celou dobu, když jsem rostla, jsem jihovýchodním smě-

rem viděla na vzdáleném kopci klášter, ke kterému směřovaly 
kroky spousty poutníků z okolí.
V následujících letech jsem byla svědkem velkých požárů 

v okolí. Shořelo nedaleké městečko Králíky a hodně požárů 
bylo i v okolních lesích. 
V roce 1765 projížděl v mém okolí císař Josef II., to už mi 

bylo asi 65 let. 
Když mi bylo asi 70 let, vyhnula jsem se kácení lipových 

stromů v okolí. Lidé z  Králík vyráběli z lipového dřeva bet-
lémové figurky, které cestovaly do celého světa. 
V Prostřední Lipce žije asi 486 obyvatel ve 107 domech. Ve 

vsi je hřbitovní kaple, škola, vrchnostenský dvůr, dva mlýny, 
vápencový lom a vápenka. Já se v klidu dožívám 150 let.
Po  prašné  polní  cestě  začaly  jezdit  vozy  tažené  koňmi. 

Byly plné stavebního materiálu, kamení, dřeva a kolejí. Na 
louce nade mnou vyrostla železnice a v roce 1873 projel první 
vlak. Provoz kolem mě poznamenal, ve středu mého kmenu 
se vytvořila skulina, která se časem stále zvětšovala. Slavím 
asi 170 let. 
Ve skulině mého kmene nacházela úkryt nejen divoká zví-

řata, ale i různí lidé na cestách.
První světová válka se mně i Králíkům vyhnula, přesto v této 

válce padlo celkem 100 obyvatel Králík. 
Kolem mme se začaly dít divné věci. Lidé vybudovali cestu, 

která méně prášila, a po ní začala jezdit plná nákladní auta a po 
železnici plné nákladní vozy. Lidé v mém okolí stavěli obranné 
opevnění. Opět se chystali na válku. Slavím asi 230 let. 
Své 240. narozeniny prožívám ve válce. Na partyzány v oko-

lí čekala německá vojska. Několik partyzánů se schovalo v mé 
skulině a vyšplhalo po větvích do koruny. Tím si zachránili 
život a německá vojska odjela pryč.
V dalších letech se mé okolí hodně změnilo, chvílemi jsem 

ještě slyšela němčinu, ale převládala čeština. Lidé se z vesnice 
stěhovali do města, malá políčka se měnila na velké lány, na 
kterých hospodařili lidé společně ve státním statku. 
Ve vysokém věku 290 let jsem zažila Sametovou revoluci. 

Velká pole se opět dělila na malá políčka. Teď žiji v klidné a 
útulné vesničce, ve které bydlí pouze 158 obyvatel. 



Králický zpravodaj 7-8/2012 - 12

Lípa malolistá
ulice Polní 

I stromy mají duši, věděli jste to? Ví to každý, kdo někdy nějaký strom 
objal. Že tomu nevěříte? Tak to zkuste. Sami ucítíte. A protože mají duši, 
mají i paměť. Velkou paměť. 
Nerušeně stojí desítky, ba stovky let, a v jejich větvích ulpívají vzpo-

mínky jako kapičky rosy v lepkavých pavučinách. 
Sedám rád pod jednou starou lípou. Nejraději na podzim, když mi 

na hlavu padá barevné listí. Snáší s sebou tisíce a tisíce příběhů a já s 
vděčností naslouchám, co všechno si lípa pamatuje. Nevěříte? Zkuste 
si pod ni sednout. Uslyšíte.
Příběh, který vám budu vyprávět, se odehrál v době, kdy ta krásná 

stará lípa byla ještě mladým stromem. Už tenkrát pod ní lidé sedávali, 
sdělovali si tajemství, objímali se a líbali. 
Povím vám příběh o tovaryšském synku Josefovi a krásné Mařence, 

dceři kováře. Ta bydlela se svým otcem v nedaleké kovárně. Nemaje 
matky, musela zastat práci v celé domácnosti. Byla šťastná, když mohla 
volné večery  trávit  se  svým milovaným. Sedávali na  lavičce a  snili 
o společném životě. „Jen co se vyučím, Mařenko, nebudu již nic dlužen 
mistru krejčovskému. Penízky se pohrnou a tobě pak ušiju ty nejkrásnější 
svatební šaty. To ti slibuju.“
A jak slíbil tak také učinil. To bylo roku Páně 1865. V Evropě naplno 

zuřila prusko - rakouská válka. Mladí chlapci byli po stovkách verbováni 
a každý den jich stovky zůstaly ležet v krvavé lázni na bitevním poli. 
Mařenka s nadějí vyhlížela blížící se večer. Otec kovář její lásce nebránil, 
ale až do svatby musela Maruška zastat všechny povinnosti. Jen večer 
usedali s Josífkem na lavičku. Toho večera ji ale nečekal ten Josífek, 
kterého znala. Usměvavý a veselý. Seděl  tam mladík posmutnělý a 
shrbený. V ruce držel lejstro a Mařence zatrnulo. „Do války mě volají, 

má milá. Za pány se bíti mám.“ Mařenka se rozplakala. Josífek ji objal. 
„Neplač, má milá. Na vojnu já musím jít. Svobodu si zasloužit.“
Ty tu počkáš, já se vrátím, pak Ti prstýnek ze zlata navléknu a nic 

už nás nerozdělí.“ Podal Mařence košíček přehozený šátkem z bílého 
hedvábí. V košíku byly ty nejkrásnější svatební šaty, které kdy v širokém 
dalekém kraji krejčovský tovaryš vyrobil. 
„Počkám tu na Tebe. Tady na tom místě. Každý den až do doby, než 

se mi vrátíš.“ 
To bylo naposledy, kdy se Mařenka s Josífkem viděli. Co se stalo 

s Josefem v bitvě u Hradce Králové, se už nikdy nedozvíme. Snad padl 
čestně a rychle. Ale jeho poslední slůvka jistě zněla: „Miluji tě, Mařen-
ko.“ Padl nebo byl zraněn společně s dalšími 30000 muži. 
Mařenka dlouhá léta sedávala pod lípou a lidé, kteří už na Josífka 

zapomněli nebo Ti, kteří ho neznali vůbec, se posmívali stařeně, která 
sedávala na lavičce ve svatebních šatech. A kdyby nezemřela, sedávala 
by tam dodnes. Smutný příběh jsem vám vyprávěl. Chcete-li slyšet něco 
veselého, sedněte si na lavičku a poslouchejte. Za těch 200 let si lípa 
pamatuje nesčetně příběhů.

Vážení odběratelé,
společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. 

s. Vám nabízí  jako novou službu možnost pravidelných plateb za 
vodné a stočné. Pravidelné platby je možné hradit prostřednictvím 
„Sdruženého inkasa plateb obyvatelstva“ (dále jen SIPO) nebo for-
mou pravidelné „platby prostřednictvím trvalého příkazu“ z Vašeho 
bankovního účtu přímo na účet naší společnosti (dále jen PPTP). 
Máte-li zájem o pravidelné platby, vyplňte prosím tento tiskopis a 
zašlete jej podepsaný na adresu:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
oddělení fakturace V+S,
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.
Tento vyplněný tiskopis můžete také odevzdat osobně na někte-

rém z provozů naší společnosti. Adresy jednotlivých provozů viz: 
www.vak.cz.
1. V  případě,  že máte  zájem o  provádění  pravidelných  plateb 

trvalým  příkazem,  uveďte  do  kolonky  „Spojovací  číslo“  pouze 
zkratku PPTP. Následně Vám bude  sdělen  variabilní  symbol  pro 
zřízení trvalého příkazu.
2. Na odběrných místech s pravidelnou platbou se budou odečty 

stavu vodoměrů provádět pouze 1x ročně v měsících listopad nebo 
prosinec. Na  základě  těchto  odečtů  bude  provedeno  vyúčtování 
pravidelných plateb.
3. Případný nedoplatek do výše 800,- Kč bude automaticky vyin-

kasován prostřednictvím SIPO. V případě nedoplatku u PPTP Vám 
bude dlužná částka vyčíslena na daňovém dokladu. Nedoplatek poté 
uhradíte převodem.
4. V případě nedoplatku nad 800,- Kč bude dlužná částka vyčíslena 

na daňovém dokladu. Nedoplatek poté uhradíte převodem. Platí pro 
SIPO i PPTP.
5. Přeplatek do výše 200,- Kč Vám bude v obou případech (SIPO 

i PPTP) automaticky převeden jako záloha do dalšího roku. Přeplatek 
vyšší než 200,- Kč Vám bude vrácen.
6. Potřebné doplňující informace Vám poskytne na tel. čísle 465 

461 040 paní Zdena Vacková nebo na tel. čísle 465 461 049 paní 
Jana Bušinová.

Děkujeme Vám za čas, který  jste museli věnovat prostudování 
tohoto  letáku a věříme, že výše popsané moderní  způsoby plateb 
Vám ušetří čas při komunikaci s naší společností.
Závěrem jedno upozornění:
vzhledem k tomu, že odečet stavu vodoměru bude prováděn pouze 

1x ročně, doporučujeme jeho občasnou kontrolu, abyste včas zjistili, 
zda nedochází za vodoměrem k úniku vody.
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PAMÁTNÝ STROM
Při posledním tématu projektu Náš region zpracovával náš tým ze 

Základní školy praktické a základní školy speciální v Králíkách téma Pa-
mátné stromy v Králíkách. Vybrali jsme si památný javor klen, který 
roste nad městem na jeho východním okraji  poblíž cesty ke klášteru. 
Zjišťovali jsme informace o tomto stromu, hledali ho na starých fo-

tografiích a porovnávali je se současnými, probírali se historií… Zjistili 
jsme, že javor tu roste již 190 let, obvod kmene má v dnešní době 3 metry 
a 30 centimetrů a již dávno přerostl všechny domy před sebou. Původně 
nerostl na samém okraji města, ale stál mezi políčky nad městem. Ze 
všech informací jsme pak vytvořili následující příběh: 

Starý javor vypráví
Narodil jsem se v roce 1822.  Vyrostl jsem z malého semínka až 

do statného vysokého stromu.  Dnes už nejsem žádný mladík, je mi 
190 let a všechny jsem vás už dávno přerostl. Ke svému růstu jsem si 
vybral opravdu hezké místo. Z výšky vidím na celé město před sebou. 
Za zády mám Mariánský kopec s klášterem, o kterém mi moje babička 
vyprávěla, že ho dal postavit králický rodák biskup Tobiáš Jan Becker 
v letech 1696-1710. Ze severní strany vidím až na třetí nejvyšší horu 
České republiky – Králický Sněžník (1424 m. n. m.), z jižní strany se 
dívám na křížovou cestu s kapličkami, která vede z města ke klášteru. 
Přes stromovou alej pak vidím až na Suchý vrch s rozhlednou. Poznám 
ho vždycky i potmě, protože tam na vysílači svítí červené světýlko.
Jako malý jsem vyrůstal mezi políčky nad městem a vedla kolem 

mě polní cesta na Hedeč. Sledoval jsem dění kolem sebe. Lidé kolem 
mě jezdili s koňmi a dobytkem na svá políčka, která se rozprostírala po 
celém Mariánském kopci až ke klášteru.

Pět let před mým narozením byly ve městě zavedeny poštovní schrán-
ky. V 25-ti letech začali lidé na Králicku provozovat koňskou dopravu. 
V mých 30-ti letech se začaly používat poštovní známky. Na náměstí 
otevřeli okresní soud, který zde působil s malými přestávkami téměř 
100 let, postavili zde empírovou kašnu s přadlenou. 
Když už jsem o trochu starší - bylo mi 70 let, nastal rychlý rozvoj 

města. Slavnostně otevřeli místní železniční trať z Dolní Lipky do Štítů. 
Postavily se tři největší tkalcovské továrny ve městě a v Dolní Lipce, 
nové silnice, vodovod, plynárna a nové obytné domy. V mých 80-ti letech 
přijelo do Králík první benzinové vozidlo  pana hraběte Athana. To bylo 
slávy! Ovšem to nebylo jediné překvapení. O něco později letělo nade 
mnou něco velkého, neznámého?? Pták to určitě nebyl! Byl to létající 
balón, kterého  jsem se hrozně polekal, protože  jsem  ještě nikdy nic 
podobného neviděl. O 26 let později jsem se polekal znovu, když mě 
na chvíli zastínilo něco obrovského od kolemjdoucích obyvatel jsem se 
dozvěděl, že to byla vzducholoď Italia, která tu prolétala. 
Zažil jsem první i druhou světovou válku. Když jsem oslavil 113. 

narozeniny, pozoroval jsem, jak se začalo v okolí města budovat silné 
opevnění hranic. Do města přijel na návštěvu dokonce tehdejší prezident 
Edvard Beneš, aby zkontroloval výstavbu opevnění. O 3 roky později 
už však přijíždí do města Adolf Hitler. 
V našem městě se v té době vyráběly součástky pro vojenská letadla, 

na kopci Výšina nad městem se stavěl dokonce koncentrační tábor, který 
ale nacisté nestihli do konce války dostavět. 
Po válce se z políček kolem mě stala pole, na kterých jezdily traktory, 

kombajny, cesta kolem mě zanikla. Když už jsem byl docela starší – asi 
150 let, začaly se kolem mě dít věci. Najednou se to přede mnou hemžilo 
zedníky, tesaři. Začala mi tu rámusit nákladní auta. Divil jsem se, co se 
děje?? Po čase jsem zjistil, že tu přede mnou roste jeden dům za druhým, 
až tu najednou stálo celé sídliště. A představte si, že mu dali jméno po 
mně „ Pod Javorem“. To mi obyvatelé Králík udělali opravdu radost. 
Na stáří jsem se dočkal otevření nové radnice na náměstí v roce 1997, 

schválení městského praporu Poslaneckou sněmovnou ČR v roce 1999. 
O rok později jsem zažil budování moderního vojensko-historického 
muzea Cihelna s celoročně přístupnou vojensko-historickou expozicí 
věnovanou armádě a obraně státu.
Žádné své děti – malé stromky kolem sebe nemám. Mně to ale nevadí, 

smutno mi není. Od 170 let mám 
kolem sebe zvířátka. Pan zvěrolé-
kař si kolem mě oplotil zahradu, 
na které žiji  společně s koníky a 
ovečkami, no není to krásné? 
Jsem  na  svém místě  rád,  na 

větvích mi usedají ptáčkové, hnízdí 
tu a zpívají na celé okolí. Dívám se 
na Vás na všechny a zdravím Vás 
ze své výšky.

Váš javor klen
Kamila Skotáková, Kateřina 

Melicharová, Adam Nejedlý, Zdeněk Knápek, Monika Chaloupecká, 
Sára Pokójová,  Mgr. Leona Šponarová

Tajemná moc lípy, ulice Dolní
V malebném městečku na úpatí Orlických hor v Králíkách 

se v roce 1802 narodil hraběti Michaeli Karlovi Althannovi 
syn, kterému dali jméno Karl. Na jeho počest byla započata 
stavba měšťanské školy (dnešní gymnázium) a zároveň nechal 
vysadit na své zahradě lípu.
Roky ubíhaly, syn a lípa rostli  jako z vody. Ještě než syn 

začal chodit do školy, v roce 1806 byl do města zavlečen tyfus 
a černé neštovice ruskými vojsky od Slavkova. Ani bohatým 
se tato nemoc nevyhnula. V rodině hraběte onemocněl černými 
neštovicemi právě syn Karl. Hrabě nechal vyhlásit, kdo syna 
vyléčí, toho bohatě odmění. Dozvěděla se to místní babka byli-
nářka, která věděla o kouzelné moci lípy, kterou nechal zasadit 
hrabě při narození syna. Nakázala pít třikrát denně čaj z květů 

lípy  a  pravidelně  objímat 
tento vzácný strom. Syn se 
velice rychle uzdravoval a 
načerpával energii. Od těch 
dob  se  sem  začali  sjíždět 
lidé  i  z  okolních  vesnic, 
aby  načerpali  novou  sílu. 
Hrabě poznal, že zdraví je 
důležitější než peníze, a za 
jeho moudrost, která platí 
i  dodnes,  byl  na  přední 
straně  školy  umístěn  hra-
běcí erb, který se teď jako 
památka  nachází  uvnitř 
budovy gymnázia.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor v čp. 366
 na st.p.č. 225 na Velkém náměstí
Bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v čp. 366 o 
celkové výměře 35,125 m2, z toho: provozovna o 
výměře 34 m2, WC o výměře 1,125 m2, vytápění WAW, 
samostatný elektroměr.
Minimální výše nájemného: 960,- Kč/m2/rok, minimální výše 
nájemného: 2.810,- Kč/měsíc, záloha na služby: 200 Kč/
měsíc, splatnost nájemného společně se zálohou na služby 
měsíčně předem vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 9. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 20. 8. 2012.
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku Města Králíky.
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 20. 8. 2012) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebytový prostor v čp. 414
 na st.p.č. 558/1 v ul. 5. května
Bližší určení: nebytový prostor v 1. n.p. v čp. 414 o 
celkové výměře 37,23 m2, z toho: kancelář o výměře 
15,1 m2, kancelář o výměře 17,5 m2, čekárna o výměře 
2,95 m2, sociální zařízení výměře 1,68 m2.
Minimální výše nájemného: 480,- Kč/m2/rok, minimální výše 
nájemného: 1.489,- Kč/měsíc, záloha na služby: 1850 Kč/
měsíc, splatnost nájemného společně se zálohou na služby 
měsíčně předem vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno.
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
– Služby města Králíky s.r.o., tel.  465 631 366.
Termín uzavření náj. smlouvy: nejdříve od 1. 9. 2012.
Konečný termín přijímání žádostí: 20. 8. 2012.
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů v majetku Města Králíky.
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 20. 8. 2012) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 5.
RM  schvaluje  dodatek  č.  2  smlouvy 

o umístění zařízení uzavřené dne 14. 9. 2006 
se  společností R-net ČR,  s.r.o., Letohrad, 
všechna ustanovení  původní  smlouvy  zů-
stávají nezměněna. RM pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 23/29 –  trvalého  travního 
porostu v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 
3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „oplocení pozemku p.p.č. 23/26 
– t.t. porostu v k.ú. Králíky“ manželů T. a 
S. S., Králíky.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 527/6 – ostatní plochy v k.ú. 
Prostřední Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm.  e)  stavebního  zákona  se  stavebním 
záměrem  „zahradní  domek  na  nářadí 
o  rozměrech  základu 2  x  2,5 m,  výška  2 
m,  kovová  konstrukce,  plechové  pláštění 
na pozemku p.p.č. 527/9 v k.ú. Prostřední 
Lipka“ paní A. P., Králíky.
RM bere na vědomí odstoupení pana V. 

D., Králíky od uzavření kupní smlouvy na 
prodej  pozemku v  k.ú. Dolní Boříkovice 
z důvodu vysoké kupní ceny a doporučuje 
zrušení  usnesení ZM/2012/01/008  ze  dne 
16. 1. 2012.
RM  bere  na  vědomí  stanovení  kupní 

ceny na nákup pozemků p.p.č. 439/4, 439/5, 
439/7 a 439/12 v k.ú. Dolní Lipka ve výši 
162.720 Kč a ukládá MO na  jednání ZM 
předložit ke schválení kupní smlouvu.
RM doporučuje schválit stanovení kup-

ních cen jednotlivých jednotek v bytovém 
domě  čp.  4  na  st.p.č.  234 na Velkém ná-
městí v Králíkách (kupní ceny jsou včetně 
spoluvlastnického  podílu  na  pozemku 
st.p.č. 234):
- nebytová jednotka č. 4/101 1.783.077 

Kč + náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/1 412.326 Kč + 

náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/2 328.149 Kč + 

náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/3 420.850 Kč + 

náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/4 349.772 Kč + 

náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/5 316.869 Kč + 

náklady spojené s převodem
- bytová  jednotka  č.  4/6 388.957 Kč + 

náklady spojené s převodem
a ukládá MO předložit  bod na  jednání 

ZM. 
RM doporučuje schválit smlouvu o bezú-

platném převodu č. S/OM/5579/12/JH mezi 
městem Králíky  a  Pardubickým  krajem, 
Komenského  náměstí  125,  Pardubice  na 
převod pozemků p.p.č. 2232/8 – ostatní plo-
cha o výměře 24 m2 a p.p.č. 2232/9 – ostatní 
plocha o výměře 642 m2 v k.ú. Králíky od 
PK na město Králíky a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.
RM  doporučuje  záměr  bezúplatného 

převodu pozemku p.p.č. 2232/11 – ostatní 
plochu  o  výměře  4 m2  v  k.ú. Králíky  na 
Pardubický  kraj,  Komenského  náměstí 
125, Pardubice a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  připojení 
odběrného  zařízení  k  distribuční  sousta-
vě  do  napěťové  hladiny  0,4  kV  (NN)  č. 
4120680851 mezi městem Králíky a ČEZ 
Distribuce  a.s.,  Děčín  a  dále  schvaluje 
prodloužení  termínu  dokončení  výstavby 
elektro  přípojky  z  distribučního  rozvodu 
NN do nové přípojkové skříně – termín do-
končení 15. 8. 2012. RM pověřuje starostku 
podpisem tohoto dodatku.
RM  souhlasí  s  odstraněním  2  ks  su-

chých globózních javorů na pozemku p.č. 
653/1  v  k.ú. Králíky  a  současně  souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem R. 
H., Králíky, s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho vlastní náklad a 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé pali-
vové dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 
RM schvaluje spoluúčast města Králíky 

ve výši 4.500 Kč při pořádání akce Sportov-
ně branný dětský den v Králické pevnostní 
oblasti a dále RM souhlasí se záštitou mís-
tostarosty nad touto akcí.
RM bere na vědomí informaci o schvá-

lené  částce  ve  výši  20.000 Kč  v  rámci 
grantového programu Pardubického kraje 
„Podpora preventivní péče o sbírky muzeí“ 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
RM bere na vědomí informaci o schvále-

né částce ve výši 10.000 Kč v rámci granto-
vého programu Pardubického kraje Podpora 
sportovní činnosti škol a ŠZ, které nezřizuje 
Pardubický  kraj  s  názvem  „Brankářská 
ochranná výstroj – hokejbal, lední hokej“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

6. 6.
RM schvaluje ukončení nájemního vzta-

hu  k  pozemku  st.p.č.  788  v  k.ú. Králíky 
s panem J. Č., Králíky, a to dohodou ke dni 
30. 6. 2012.
RM  schvaluje  záměr  pronájmu  části 

pozemku p.p.č.  2256 –  trvalého  travního 
porostu o výměře cca 36 m2 v k.ú. Červený 
Potok za účelem umístění bazénu za roční 
nájemné ve výši 108 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

st.p.č. 189 – zastavěné plochy o výměře 187 
m2  v  k.ú. Horní Lipka  za  účelem  sekání 
trávy a údržby pozemku v  těsné blízkosti 
rekreačního objektu  za  roční  nájemné ve 
výši 561 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.
RM bere na vědomí výpověď z pronájmu 

nebytových prostorů v čp. 366 na Velkém 
náměstí  v Králíkách pana  J. K., Vraclav, 
nájemní vztah zanikne ke dni 31. 8. 2012. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit  záměr 

pronájmu  těchto  nebytových  prostorů,  a 
to  v  souladu  s  Pravidly  pro  pronajímání 
nebytových prostorů ve  vlastnictví města 
Králíky. 
RM bere na vědomí výpověď z proná-

jmu nebytových prostorů v čp. 414 v ul. 5. 
května v Králíkách paní L. J., JÉEL – správa 
nemovitostí, Králíky, nájemní vztah zanikne 
ke dni 31. 8. 2012. Zároveň RM ukládá MO 
zveřejnit  záměr  pronájmu  těchto  nebyto-
vých  prostorů,  a  to  v  souladu  s  Pravidly 
pro  pronajímání  nebytových  prostorů  ve 
vlastnictví města Králíky. 
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 

2404  - zahrady o výměře 776 m2  a p.p.č. 
2433 – trvalého travního porostu o výměře 
397 m2  v  k.ú. Červený Potok  za  účelem 
údržby pozemků paní G. K., Hanušovice.
RM doporučuje  schválit  záměr  směny 

pozemku  p.p.č.  1527/4  –  ostatní  plocha 
o výměře 58 m2 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p.p.č. 1527/3 – zahrada o vý-
měře 4 m2 ve vlastnictví pana M. B., Praha 
vše k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem s tím, že pan B. uhradí rozdíl kupních 
cen. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.
RM nedoporučuje do doby prodeje všech 

bytových jednotek v čp. 4 na Velkém ná-
městí v Králíkách schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 254 – ostatní plocha o vý-
měře 216 m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit  na  jednání  ZM  záměr  prodeje 
pozemku.
RM neschvaluje vyjmutí pozemku p.p.č. 

1003/2  v  k.ú. Dolní Boříkovice  z  plochy 
bydlení venkovské a zařazení do krajinné 
zeleně – zemědělská-TTP.
RM  doporučuje  schválit  bezúplatný 

převod pozemků v k.ú. Červený Potok od 
ČR – Pozemkového  fondu ČR na město 
Králíky, a to: 
dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 

Sb., v platném znění (zastavěná plocha):
p.p.č. 2052, p.p.č. 2112, p.p.č. 2113, p.p.č. 

2193, p.p.č. 2199, p.p.č. 2207, p.p.č. 2242, 
p.p.č. 2244, p.p.č. 2262, p.p.č. 2332 a 
části p.p.č. 2025, p.p.č. 2026, p.p.č. 2054, 

p.p.č. 2110, p.p.č. 2204, p.p.č. 2208, p.p.č. 
2210, p.p.č. 2231, p.p.č. 2238, p.p.č. 2261, 
p.p.č. 2269, p.p.č. 2314, p.p.č. 2331 
dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 

Sb., v platném znění (zastavitelná plocha): 
p.p.č.  2150,  p.p.č.  2152,  p.p.č.  2304  a 

p.p.č. 2311 
a  ukládá MO předložit  bod na  jednání 

ZM.
RM  v   návaznos t i   n a   u sne sen í 

ZM/2012/03/091 ze dne 14. 5. 2012 schva-
luje  zřízení  věcného břemene  spočívající 
v právu průchodu a příjezdu přes pozemek 
p.p.č. 3318/1 v k.ú. Králíky, vstupu a vjez-
du na  tento pozemek za účelem realizace 
a  provedení  úprav,  oprav  a  rekonstrukce 
domu čp. 377 na st.p.č. 397/5 v k.ú. Králíky 
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pro oprávněnou společnost HOVAS Reality 
Est. a.s., Praha, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.
RM bere na vědomí informaci o schvá-

lení podaného grantu v  rámci grantového 
programu Pardubického  kraje  „Program 
podpory kulturních aktivit v Pardubickém 
kraji  pro  rok  2012“  na  akci ArtEx  2012, 
včetně  snížení  požadované  částky  ze 
strany  poskytovatele  na  podporu  ve  výši 
15.000 Kč.
RM schvaluje bezplatné umístění poutačů 

na akci „Zámecké slavnosti v Potštejně“.
RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 

100 % finančních prostředků z „Programu 
péče  o  krajinu“  v  roce  2012  na  realizaci 
akcí:
Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách 

s výskytem zvláště chráněné vachty ve výši 
29.700 Kč včetně DPH
Výsadba dubové aleje k rybníku ve výši 

47.296,80 Kč včetně DPH
Obnova  aleje  nad  Hůrkou  ve  výši 

104.284,80 Kč včetně DPH.
RM bere  na  vědomí  zprávy  o  činnosti 

komisí  zřizovaných RM, ukládá  starostce 
připravit materiál  k  projednání  zastupi-
telstvem  včetně  zajištění  osobní  účasti 
předsedů komisí na  jednání zastupitelstva 
18. 6. 2012. 
RM schvaluje program jednání ZM dne 

18. 6. 2012. 

13. 6.
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

pozemků p.p.č. 3741/2 – t. t. porost o vý-
měře 906 m2 a p.p.č. 3741/3 – t.  t. porost 
o  výměře  888 m2  vše  v  k.ú. Králíky  za 
účelem výstavby RD za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
300 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a  ukládá  předložit  na  jednání ZM záměr 
prodeje.
RM doporučuje schválit prodej části po-

zemku 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 převo-
dem za  účelem výstavby bytového domu 
společnosti  SNĚŽNÍK,  a.s., Králíky. Do 
doby realizace stavby doporučuje schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
v předloženém znění.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku 

p.p.č. 1003/2 – ostatní plochy o výměře 490 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem země-
dělského hospodaření za roční nájemné ve 
výši 100 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

st.p.č. 72 – zastavěné plochy o výměře 180 
m2, p.p.č. 369 – zahrady o výměře 61 m2 a 
p.p.č. 370 – t.t. porostu o výměře 129 m2 
v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zajištění pří-
stupu k nemovitosti, užívání zahrady a seká-
ní trávy za roční nájemné ve výši 368 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Výpis z jednání Rady města Králíky
Město Králíky jako vlastník sousedních 

pozemků  p.p.č.  1105  –  ostatní  plochy  a 
p.p.č. 1106 – ostatní plochy v k.ú. Prostřední 
Lipka  souhlasí  dle  §  96  odst.  3  písm.  e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„výstavba skleníku o zastavěné ploše 39 m2 
na p.p.č. 81 – t.t. porostu v k.ú. Prostřední 
Lipka“ pana M. Š., Králíky.
Město Králíky souhlasí s realizací stavby 

„Králický  potok“,  dotčené  pozemky  ve 
vlastnictví města Králíky – p.p.č. 2072/27 
– ostatní plocha a p.p.č. 2072/28 – ostatní 
plocha  v  k.ú. Králíky,  jejímž  investorem 
stavby  jsou Lesy ČR,  s.p.,  Správa  toků  - 
oblast povodí Labe, Hradec Králové.
RM doporučuje  schválit  záměr prodeje 

pozemku  p.p.č.  2529  –  ostatní  plocha 
o výměře 1480 m2  v k.ú. Horní Lipka za 
kupní cenu:
u  části  pozemku  o  výměře  350 m2  ve 

výši 50 Kč/m2 
u části  pozemku o výměře 1130 m2  ve 

výši 100 Kč/m2 + náklady  spojené  s pře-
vodem a ukládá MO předložit na  jednání 
ZM záměr prodeje pozemku a informovat 
nájemce pozemku.
Město Králíky jako vlastník sousedních 

pozemků p.p.č. 23/29 – t.t. porostu, p.p.č. 
62/1 – t.t. porostu, p.p.č. 71/2 – t.t porostu, 
p.p.č.  71/13  –  t.t  porostu  a  p.p.č.  2067 – 
ostatní plochy vše v k.ú. Králíky souhlasí 
dle  §  104  odst.  1  stavebního  zákona  se 
stavebním záměrem „přístavba pergoly na 
p.p.č. 68/1 – t.t. porostu u rodinného domu 
čp. 883 na  st.p.č. 1666 – zastavěné ploše 
v  katastrálním území Králíky“ T. K.  a P. 
M., Králíky. 
RM  schvaluje  dodatek  č.  4 Mandátní 

smlouvy na zabezpečení správy nemovitos-
tí, zřízení a provozu muzea č.j. 4600/2008 
uzavřené  dne  10.  7.  2008 mezi městem 
Králíky a Společností přátel českosloven-
ského opevnění, o.p.s., Hradčany, týkající 
se změny hodnoty movitého a nemovitého 
majetku.
RM  schvaluje  dodatek  č.  2 Mandátní 

smlouvy na zabezpečení správy a provozu 
Vojenského muzea Králíky č.j. 4721/2006 
uzavřené  dne  26.  8.  2010 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT, s.r.o., 
Brno, týkající se změny hodnoty movitého 
a nemovitého majetku.
RM schvaluje podání podnětu k přezku-

mu rozhodnutí Ministerstva financí o vydání 
povolení  k  provozování  IVT  na  adrese: 
Králíky, Dlouhá  291,  společnosti AUTO 
GAMES, a.s.
RM  souhlasí  s  prodloužením  hodiny 

nočního klidu na 01:00 hodinu, a to v sou-
vislosti s pořádáním „Festivalu neprofesio-
nálních hudebních skupin“ dne 30. 6. 2012 
na  travnaté  ploše  veřejného  prostranství 
u  Střelnice  v Králíkách,  a  to  za  splnění 
následujících  podmínek:  pořadatel  vhod-
nou formou zabezpečí včasné informování 
občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí 

konání kulturní akce; pořadatel je povinen 
zabezpečit  akci  dostatečným počtem po-
řadatelů;    pořadatel  akce musí  v  souladu 
s OZV  č.  PP/84/V/2009,  1/2009,  o  pod-
mínkách  k  zabezpečení  požární  ochrany 
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, zabezpečit veškeré náležitosti plynou-
cí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; pořadatel je povinen 
vhodnými  opatřeními minimalizovat  pře-
devším vibrace  a  hlukové  imise  působící 
na okolí  akce  tak,  aby nebyla překročena 
zákonem stanovená mez.
RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-

ního klidu na 02:00 hodin, a to v souvislosti 
s  pořádáním  kulturní  akce  „Artex  2012“ 
dne 14. 7.  2012 na veřejném prostranství 
Velkého náměstí v Králíkách, a to za splnění 
následujících podmínek: pořadatel vhodnou 
formou  zabezpečí  včasné  informování 
občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí 
konání kulturní akce; pořadatel je povinen 
zabezpečit  akci  dostatečným počtem po-
řadatelů;  pořadatel  akce musí  v  souladu 
s OZV  č.  PP/84/V/2009,  1/2009,  o  pod-
mínkách  k  zabezpečení  požární  ochrany 
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 
osob, zabezpečit veškeré náležitosti plynou-
cí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik; pořadatel je povinen 
vhodnými  opatřeními minimalizovat  pře-
devším vibrace  a  hlukové  imise  působící 
na okolí  akce  tak,  aby nebyla překročena 
zákonem stanovená mez.
RM končí  pověření  k  vykonávání  ob-

čanských  obřadů  panu  Ing.  Pavlu  Strna-
dovi a pověřuje pana Mgr. Dušana Krabce 
k výkonu občanských obřadů v souladu se 
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb, § 108. 
RM schvaluje přílohu č. 1 Smlouvy o po-

skytnutí  příspěvku Sdružení  obcí Orlicko 
na rok 2012.
RM  schvaluje  pololetní  odměnu  ve-

doucímu školní jídelny dle přílohy číslo 1 
k tomuto zápisu.
RM bere na vědomí zpracovanou studii a 

ukládá odboru ŠKT předložit vypracovanou 
studii k dalšímu řízení krajskému úřadu a 
komisi pro přípravu územního plánu. Zá-
roveň RM ukládá odboru ŠKT seznámit se 
zpracovanou studií zastupitelstvo města.
RM souhlasí s přijetím finančního daru 

z Konta Bariéry  ve  výši  150.000 Kč pro 
příspěvkovou  organizaci Mateřská  škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
za účelem vybudování rampy pro imobilní 
osoby a pověřuje ředitelku školy podpisem 
smlouvy. 
RM bere na vědomí doporučení konkurs-

ní komise o stanovení pořadí uchazečů na 
obsazení místa  ředitele/ředitelky příspěv-
kové organizace Mateřská škola Moravská, 
Králíky,  okres Ústí  nad Orlicí  a  rozhodla 
o  zrušení  tohoto  konkursního  řízení. RM 
zároveň  ukládá  vedoucímu  odboru  ŠKT 
připravit  podklady  pro  vyhlášení  nového 



Králický zpravodaj 7-8/2012 - 17

konkursního řízení.
RM schvaluje pro prodej trubek z železného šrotu z tvrze Hůrka 

cenu 7 Kč/kg včetně DPH. 

20. 6.
RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. Čer-

vený Potok od ČR – Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a 
to:  dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění 
(zastavěná  plocha):  p.p.č.  2103,  p.p.č.  2197,  p.p.č.  2198,  p.p.č. 
2315,  p.p.č.  2323  a  části  p.p.č.  2199,  p.p.č.  2238,  p.p.č.  2261, 
p.p.č. 2269, p.p.č. 2314, p.p.č. 2321   a  ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.
RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/03/092 ze dne 14. 5. 

2012 a doporučuje schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 397/5 – 
zastavěná plocha o výměře 197 m2, p.p.č. 3318/2 – ostatní plocha 
o výměře 337 m2 a p.p.č. 3836 – ostatní plocha o výměře 53 m2 
v k.ú. Králíky za kupní cenu u st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM nový záměr prodeje pozemků.
RM ukládá MO pozvat obě žadatelky do jednání Rady města 

Králíky dne 27. 6. 2012 v 15.00 h, aby předložily své podnika-
telské záměry. 
RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepo-

třebného movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů: z nabídky pro 
organizační složky státu č.j. 03723/12-SSHR/OPH
díly k lisovací soup. ks 1,000 12 028,00 12 028,00
lis montážní pyte 3,15 ks 1,000 28 015,00 28 015,00
univerzální dělící hlava ks 1,000 34 900,00 34 900,00
středící přípravek ks 1,000 880,00 880,00
sada redukcí ks 1,000 2 955,00 2 955,00
frézovací trny ks 1,000 4 415,00 4 415,00
sada dělících kotoučü ks 1,000 7 740,00 7 740,00
koník 170 k dělící hlavě ks 1,000 3 420,00 3 420,00

Výpis z jednání Rady města Králíky
naklapěcí svérák ks 1,000 14 030,00 14 030,00
evidenční cena majetku  celkem: 108 383,00
RM   s c h v a l u j e   r o z p o č t o v é   o p a t ř e n í   č í s l o 

4,230,1,11,30127,17,18,20,21,23  a  41  přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského  úřadu Pardubického  kraje  a  resortních 
ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 2.082.845,20 Kč a interní rozpočtové opatření 
číslo 120201.
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské 

muzeum Králíky na rok 2012.
RM  schvaluje  výpověď  smlouvy  S-4940/02/KMX  s  firmou 

Wolters Kluwer ČR o údržbě a aktualizaci systému ASPI.
RM schvaluje na základě předložené nabídky smlouvu s firmou 

ATLAS  software  a.s., Ostrava  o  dodávce,  údržbě  a  aktualizaci 
systému CODEXIS s předplacením aktualizací na 2 roky.
RM schvaluje předloženou smlouvu o dílo – úplná aktualizace 

územně analytických podkladů správního území ORP Králíky.
RM schvaluje smlouvu o provozování koupaliště uzavřenou mezi 

Městem Králíky a SMK s.r.o. Králíky na rok 2012.
RM bere na vědomí informaci o akci „Slet chroustů dne 13. – 

15. 7. 2012“, která se bude konat na polním  letišti v Červeném 
Potoce.
RM bere na vědomí návrh odboru ŠKT na jmenování zástupců 

zřizovatele a na jmenování dalších odborníků pro nově připravované 
konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a ukládá vedoucímu OŠKT předložit konečný návrh na složení kon-
kursní komise bezprostředně po obdržení potřebných podkladů.
RM schvaluje podmínky vyhlášení konkursu a ukládá vedoucímu 

ŠKT zajistit vyhlášení konkursu.
RM  schvaluje  změnu Organizačního  řádu Městského  úřadu 

Králíky, a to v Článku 7, přílohy 3, kdy se v odst. (4) za písm. e) 
vkládá písm. f), které zní: „na základě pověření tajemníka vyko-
návat funkci zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení 
podle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení“.

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného 18. 6. 2012

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná - starostka, Arnošt Jurá-
nek, Vladimír Hejtmanský,  Ing.  Roman 
Kosuk, Mgr.  Dušan  Krabec,    Ladislav 
Křivohlávek,   Mgr. Vlastimil Kubíček  - 
radní, Jan Mlynář – radní, Pavel Morong, 
Iva Musilová, Mgr. Zdeněk Nesvadba, Ing. 
Pavel Strnad, Ing. Ladislav Tóth – radní, 
Antonín Vyšohlíd - místostarosta.

 Z jednání omluven:  JUDr. Milan 
Ježek.

Z části jednání omluveni: Iva Musilo-
vá, Mgr. Dušan Krabec, Pavel Morong.

Za MěÚ: Ing.  Bouška,  pí  Prausová, 
Ing. Kubíčková,  p.  Čuma, Mgr. Mlyná-
řová, Ing. Macháček, p. Pecháčková, Bc. 
Strnad.

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

4.2. Závěrečný účet za rok 2011
4.3. Zprávy z komisí
4.4. Kontrola usnesení ZM

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

1. Zahájení a prezence
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání  přivítáním  přítomných  členů  a 
občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno  a  vyhlášeno.  Ing. Kosuk  navrhl 
doplnit program o bod 4.0 Odvolání sta-
rostky města. 

ZM/2012/04/113: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 04 s navrženou 
změnou. 

Hlasování: 1:9:1 (neschváleno, paní 
Musilová, pan Morong a Mgr. Krabec se 
neúčastnili jednání).
Do jednacího sálu se dostavila paní Mu-

silová, Mgr. Krabec a pan Morong.
Dále  Ing. Kosuk  požadoval  ukončení 

jednání,  protože  nebyl  přijat  program. 
Právnička města Mgr. Mlynářová uvedla, 
že nyní lze hlasovat o původním zveřejně-
ném návrhu programu a po jeho schválení 
pokračovat v jednání.

ZM/2012/04/114: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 04 v původním 
znění. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno).

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

14. 6. 2012 pan Mlynář a Mgr. Kubíček 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni pan Pavel 
Morong a paní Iva Musilová.

ZM/2012/04/115: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Pavla Moronga a paní Ivu Musilovou. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno).

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

přednesl místostarosta města pan Antonín 
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Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení. 
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1.  Prodej  části  pozemku  p.p.č. 

2074/13 v k.ú. Králíky 
ZM/2012/04/116: ZM schvaluje pro-

dej pozemku p.p.č. 2074/40 – ostatní 
plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Králíky 
manželům K., Králíky za kupní cenu 
ve výši 9.920 Kč. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno).
4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 3785 v k.ú. 

Králíky 
ZM/2012/04/117: ZM schvaluje pro-

dej pozemku p.p.č. 3785 – t. t. porost o 
výměře 34 m2 v k.ú. Králíky manželům 
Č., Králíky za kupní cenu ve výši 3.488 
Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno).
4.1.3.  Záměr  prodeje  pozemků  p.p.č. 

3475 a p.p.č. 3476 v k.ú. Králíky
ZM/2012/04/118: ZM schvaluje záměr 

prodeje částí pozemků p.p.č. 3475 – tr-
valý travní porost o výměře 491 m2 a 
p.p.č. 3476 – ostatní plocha o výměře 
1280 m2 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 
pozemků na přístupovou cestu k vodní-
mu zdroji na st.p.č. 1198 v k.ú. Králíky a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno).
4.1.4. Záměr  směny  pozemků  v  k.ú. 

Dolní Boříkovice
ZM/2012/04/119: ZM schvaluje záměr 

směny pozemku p.p.č. 1527/4 – ostatní 
plocha o výměře 58 m2 ve vlastnictví 
města Králíky za pozemek p.p.č. 1527/3 
– zahrada o výměře 4 m2 ve vlastnictví 
pana B., Praha 9 vše k.ú. Dolní Boří-
kovice za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem s tím, 
že pan B. uhradí rozdíl kupních cen, a 
ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno).
4.1.5.  Záměr  prodeje  pozemku  p.p.č. 

254 v k.ú. Králíky
Ing. Kosuk navrhl usnesení:
ZM/2012/04/120: ZM schvaluje záměr 

prodeje pozemku p.p.č. 254 - ostatní 
plocha o výměře 216 m2 v k.ú. Králíky 
za minimální kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 3:10:1 (neschváleno).
ZM/2012/04/121: ZM neschvaluje do 

doby prodeje všech bytových jednotek 
v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 na 
Velkém náměstí v Králíkách záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 254 – ostatní plocha 
o výměře 216 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno).
4.1.6. Bezúplatný převod pozemků od 

PF ČR – plocha venkovského bydlení
ZM/2012/04/122: ZM schvaluje bezú-

platný převod pozemků v k.ú. Červený 

Potok od ČR – Pozemkového fondu ČR 
na město Králíky, a to: - dle § 5 odst. 1 
písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., v plat-
ném znění (zastavěná plocha): p.p.č. 
2052, p.p.č. 2112, p.p.č. 2113, p.p.č. 
2193, p.p.č. 2207, p.p.č. 2239, p.p.č. 
2242, p.p.č. 2244, p.p.č. 2262, p.p.č. 
2332, st.p.č. 177 a části p.p.č. 2025, p.p.č. 
2026, p.p.č. 2054, p.p.č. 2110, p.p.č. 2199, 
p.p.č. 2204, p.p.č. 2208, p.p.č. 2210, 
p.p.č. 2231, p.p.č. 2238, p.p.č. 2261, 
p.p.č. 2269, p.p.č. 2314, p.p.č. 2331 - dle 
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění (zastavitelná plo-
cha): p.p.č. 2150, p.p.č. 2152, p.p.č. 2304 
a p.p.č. 2311 a ukládá požádat o převod 
pozemků. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno).
4.1.7. Nabídka převodu pozemku p.p.č. 

1024/49 v k.ú. Králíky
ZM/2012/04/123: ZM schvaluje nákup 

pozemku p.p.č. 1024/49 – trvalý travní 
porost o výměře 22 m2 v k.ú. Králíky od 
pana H., Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
4.1.8. Majetkoprávní vypořádání okruž-

ní křižovatky v Králíkách 
ZM/2012/04/124: ZM schvaluje 

smlouvu o bezúplatném převodu č. S/
OM/5579/12/JH mezi městem Králíky 
a Pardubickým krajem, IČ 70892822, 
Komenského náměstí 125, Pardubice na 
převod pozemků p.p.č. 2232/8 – ostatní 
plocha o výměře 24 m2 a p.p.č. 2232/9 
– ostatní plocha o výměře 642 m2 v k.ú. 
Králíky od Pardubického kraje na 
město Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
ZM/2012/04/125: ZM schvaluje záměr 

bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 
2232/11 – ostatní plocha o výměře 4 m2 
v k.ú. Králíky na Pardubický kraj, IČ 
70892822, Komenského náměstí 125, 
Pardubice a ukládá záměr převodu 
zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
4 . 1 . 9 .   Z r u š e n í   u s n e s e n í 

ZM/2012/01/008
ZM/2012/04/126: ZM bere na vědomí 

odstoupení D., Králíky od uzavření 
kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 
1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice z důvo-
du vysoké kupní ceny a ruší usnesení 
ZM/2012/01/008 ze dne 16. 1. 2012. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
4.1.10.  Záměr  prodeje  části  pozemků 

p.p.č.  666/1,  p.p.č.  3316  a  p.p.č.  3741 
v k.ú. Králíky

ZM/2012/04/127: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 3741/2 – t. t. 
porost o výměře 906 m2 a p.p.č. 3741/3 
– t. t. porost o výměře 888 m2 vše v k.ú. 
Králíky za účelem výstavby RD za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 300 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 10:1:3 (schváleno).
4.1.11. Žádost o výplatu bonifikace
ZM/2012/04/128: ZM neschvaluje 

přiznání bonifikace u pozemků p.p.č. 
3505, p.p.č. 3506 a p.p.č. 3507 v k.ú. 
Králíky v lokalitě „Na Skřivánku“ 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 
SNĚŽNÍK, a.s., IČ 26979136, Dolní 
Morava čp. 58, Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
4 .1 .12 .   P rode j   nemovi tos t i   čp . 

4   na  Velkém  náměstí   v   Král íkách 
ZM/2011/07/137
Ing. Kosuk navrhl usnesení:
ZM/2012/04/129: ZM schvaluje stano-

vení kupních cen jednotlivých jednotek 
v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 na 
Velkém náměstí v Králíkách (kupní ceny 
jsou včetně spoluvlastnického podílu 
na pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky): 
- nebytová jednotka č. 4/101 1.783.077 
Kč - bytová jednotka č. 4/1 412.326 
Kč - bytová jednotka č. 4/2 328.149 Kč 
- bytová jednotka č. 4/3 420.850 Kč - by-
tová jednotka č. 4/4 349.772 Kč - bytová 
jednotka č. 4/5 316.869 Kč - bytová jed-
notka č. 4/6 388.957 Kč a ukládá zaslat 
oprávněným nájemcům nabídky dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění. 

Hlasování: 2:12:0 (neschváleno).
ZM/2012/04/130: ZM schvaluje stano-

vení kupních cen jednotlivých jednotek 
v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 na 
Velkém náměstí v Králíkách (kupní ceny 
jsou včetně spoluvlastnického podílu 
na pozemku st.p.č. 234 v k.ú. Králíky): 
- nebytová jednotka č. 4/101 1.850.191 
Kč - bytová jednotka č. 4/1 433.090 
Kč - bytová jednotka č. 4/2 344.882 Kč 
- bytová jednotka č. 4/3 442.022 Kč - by-
tová jednotka č. 4/4 367.543 Kč - bytová 
jednotka č. 4/5 333.065 Kč - bytová jed-
notka č. 4/6 408.598 Kč a ukládá zaslat 
oprávněným nájemcům nabídky dle 
zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění. 

Hlasování: 11:1:2 (schváleno).
4.1.13.  Prodej  části  pozemku  p.p.č. 

1071/1 v k.ú. Králíky
ZM/2012/04/131: ZM schvaluje prodej 

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 společnosti SNĚŽNÍK, 
a.s., IČ 26979136, Dolní Morava 58, 
Králíky. Do doby realizace stavby, resp. 
předložení pravomocného územního 
rozhodnutí na výstavbu bytového domu 
schvaluje uzavření smlouvy o uzavření 
smlouvy budoucí kupní smlouvy k ne-
movitosti v přeloženém znění. 

Hlasování: 10:0:4 (schváleno).
4.2. Závěrečný účet za rok 2011
ZM/2012/04/132: ZM schvaluje celo-
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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.

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 (2 km od Hanušovic - směr Jeseník)

roční hospodaření města Králíky a závěrečný účet města za 
rok 2011 včetně zprávy krajského úřadu o výsledku přezkou-
mání hospodaření města za rok 2011 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato 
opatření: město bude aktualizovat vnitřní směrnici, týkající 
se časového rozlišení a účtování o opravných položkách k po-
hledávkám v termínu do konce září 2012. Složení kontrolního 
výboru bylo schváleno v lednu 2012, proto v tomto bodě ZM 
nepřijímá žádné nápravné opatření. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno).

4.3. Zprávy z komisí
ZM/2012/04/133: ZM bere na vědomí zprávy o činnosti 

komisí zřizovaných RM. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.4. Kontrola usnesení ZM
ZM/2012/04/134: ZM bere na vědomí informace o plnění 

usnesení radou města. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
Ing. Tóth seznámil zastupitele s činností kontrolního výboru 

a navrhl usnesení:
ZM/2012/04/135: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního 

výboru a ukládá radě města řídit se při realizaci investičních 
akcí města doporučeními kontrolního výboru. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

5. Informace z MěÚ
Ing.  Bouška  seznámil  zastupitele  s možností  podat  žádost 

o dataci z MVČR a navrhl usnesení:
ZM/2012/04/136: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na 

základě výzvy č. 89 vyhlášené MVČR. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Mlynářová a Ing. Macháček seznámili zastupitele s ná-

vrhem vyhlášky o výherních hracích automatech. Paní starostka 
požádala přítomné zastupitele o předání připomínek ke znění této 
vyhlášky do konce června. 
Ing. Strnad poprosil starostku o písemnou odpověď pro paní 

Laczkovou,  jejíž podnět přednesl  zastupitelům na předchozím 
jednání.
Ing. Strnad navrhl usnesení:
ZM/2012/04/137: ZM bere na vědomí odstoupení Ing. Pavla 

Strnada z funkce předsedy finančního výboru. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

Starostka ukončila jednání ve 22.20 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ 

Výzva k předkládání žádostí
o dotaci – podzim 2012

Dotace pro spolky, NNO, církve a mikropodniky z Orlicka
MAS ORLICKO vyhlásí  další  výzvu  k  předkládání  žádostí 

o dotaci z programu LEADER.
Podpora  fiche  4  je  zaměřena  na  stavební  obnovu  a  pořízení 

materiálně – technického zázemí v oblasti sociální a kulturní infra-
struktury, vzdělávání, péče o děti, zdraví, sportu a volnočasových 
aktivit. Dotace je poskytována až ve výši 90 %. Doporučená výše 
dotace činí 150 000 Kč.
Podpora  fiche  6  je  zaměřena  na  nákup  strojů  a  technologií, 

vybavení a dalších zařízení pro rozvoj mikropodniku a související 
propagace a marketing.
Dotace je poskytována až ve výši 60 %. Doporučená výše dotace 

činí 250 000 Kč.
O podporu mohou žádat (vhodnými příjemci dotace jsou):
• Fiche 4
  - Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990Sb., 

č. 248/1995Sb., č. 227/1997Sb.
  - Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., 
• Fiche 6
  - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které 

splňují následující podmínky:
  - žadatel musí být zařazen do kategorie mikropodniků (do 10 

zaměstnanců, roční obrat nebo bil. suma do 2 mil. eur)
  - žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona číslo 

252/1997 Sb.
Konzultace  a  příjem  žádostí: Více  informací  na webových 

stránkách www.mas.orlicko.cz (sekce DOTACE) a v sídle MAS 
ORLICKO (Divišova 669, 564 01 Žamberk), kde si také můžete 
sjednat individuelní bezplatnou konzultaci Vašeho projektu.

Příjem žádostí probíhá do 6. 9. 2012!!!
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Charita pomáhá dosloužit pacientům doma
Pan Ladislav Kubáček z Ústí nad Orlicí 

zemřel ve věku 64 let. Do poslední chvilky 
se o něj starala jeho manželka, které byla 
nápomocna charitní služba domácí hospi-
cové péče.

O zkušenosti s touto službou vypráví paní 
Věra Kubáčková:

Můžete nám říci něco z historie manželova 
onemocnění?
Loni v červnu ho začala hodně bolet záda. 

Dostal od lékaře léky, které mu ale nezabraly. 
Chodil na rehabilitaci, ale potom to bylo ještě 
horší. Ani rentgen plic a páteře nic neukázal. 
Na neurologii doporučili vyšetření CT, kde 
zjistili zhoubný nádor na plicích a metastázy 
v páteři. Pak to šlo celkem rychle. Po operaci 
páteře a zpevnění obratlů se stav zhoršoval a 
manžel postupně přestával chodit. V září jsme 
ještě jezdili na ozařování, to ale nepomohlo. 
Začaly k nám také dojíždět sestřičky z Cha-
rity a třikrát týdně s ním cvičily. Manžel měl 
ohromnou vůli  a  snahu. Prvního  listopadu 
úplně ochrnul na dolní polovinu těla. Pak se 
dostal do nemocnice, kde ležel přes měsíc. Už 
po týdnu mi ale sestra v nemocnici řekla, ať 
se rozmyslím, zda manžela po jeho propuštění 
z nemocnice dám do LDN nebo do hospice 
anebo se o něj budu starat doma. Hned mě také 
ujistila, že pokud si na to netroufám, není to 
žádná ostuda… 

To pro vás asi muselo být těžké období…
Ano, byla  to  asi  ta  nejtěžší  doba vůbec. 

Doslova  rána  z  čistého  nebe  – manžel  se 
z naprostého zdraví stal během dvou měsíců 
ležícím člověkem. Nejhorší bylo, když pře-
stával  chodit. Tehdy k nám  ještě nechodily 
sestry z Charity, byla jsem na všechno sama, 
nemohla  jsem  ho  dostat  na  vozík,  viděla 
jsem  jeho bezmoc… Musela  jsem  se  také 
rychle rozhodnout, co dál, a nebyla jsem na 
toto rozhodnutí vůbec připravená. Ošetřující 
praktický lékař mě zrazoval od toho, abych 
si manžela  brala  domů… I  když mi  dcera 
pomáhala, v  tu chvíli  je člověk na všechno 
sám - musí spoléhat hlavně na sebe, zhodnotit 
své možnosti a síly. Laik bez jakékoliv před-
chozí zkušenosti s domácí péčí se v  takové 
situaci rozhoduje velmi těžko. První, co mě 
napadlo, byly obavy, jak to zvládnu… Nebylo 
to jednoduché … 

Jak se tedy stalo, že jste se nakonec roz-
hodla vzít si manžela domů?
Vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby, 

paní Kaplanová, mě povzbudila a nabídla po-
moc. Říkala mi, až budou manžela propouštět 
z nemocnice, ať si ho vezmu domů, že jsou 
schopní  se o něj postarat. Toto  její  ujištění 

jsem měla často na mysli, když jsem o všem 
přemýšlela, a to mi také pomohlo v konečném 
rozhodnutí vzít si manžela domů.
Měla jsem s „charitkami“ pěkné zkušenosti, 

když k nám chodily s manželem cvičit. Roz-
hodla jsem se tedy, že to zkusím, a kdybych 
to nezvládla, budu hledat jiné řešení.

Jak jste se vyrovnala s pochybnostmi, které 
každé takové rozhodnutí provázejí?
Tyto obavy pramení  většinou  z  nevědo-

mosti. O  službě Charity  se moc  neříká  a 
neví. Ideální by bylo, kdyby lékař v nemoc-
nici nabídl možné varianty včetně toho, ať si 
člověk zajde na Charitu, tam zjistí, o jakého 
pacienta se mohou postarat, a pak ať se člověk 
rozhodne… Já jsem také dopředu nevěděla, 
co všechno jsou sestřičky z Charity schopné 
dělat. Manžel měl třeba zavedenou cévku. Při 
jeho propouštění z nemocnice mi bylo řečeno, 
že bude muset jednou měsíčně do nemocnice, 
kde mu cévku vymění. Byla jsem velmi mile 
překvapena odborností sestřiček z Charity – 
i cévkování zvládaly samy a ušetřily manžela 
strastiplných  cest,  které  by  jen  zhoršovaly 
jeho zdravotní stav. Přistupovaly k manželovi 
velmi citlivě. Např. mytí prováděly většinou 
na posteli, ale když chtěl manžel osprchovat, 
přijely dvě a na toaletním křesle ho zavezly 
do koupelny, kde ho rychle osprchovaly, aby 
nemusel dlouho sedět. Dále jsme si půjčili od 
Charity polohovací postel a invalidní vozík, 
to je také velká výhoda.

Jaký byl další vývoj manželova onemoc-
nění?
7. prosince pustili manžela  z nemocnice 

domů. Pořád se držel a připadalo mi, že se 
ten zhoubný vývoj zastavil. Byl sice ochrnutý 
na dolní polovinu  těla,  ale horní polovinou 

těla nám pomáhal,  jak 
se  dalo. Každé  2  ho-
diny  jsem  ho musela 
otáčet,  protože  měl 
jednu nezhojenou pro-
leženinu.  Byl  velký 
bojovník. Ani  jednou 
jsem neslyšela,  že  by 
se  litoval.   A vždycky 
se moc těšil, až přijdou 
sestřičky z Charity. Bylo to pro něj i pro mě 
vítané  rozptýlení  a  samozřejmě  jejich péče 
byla vynikající. Stejně tak mám moc pěkné 
zkušenosti  s MUDr. Stieberovou  z Centra 
bolesti,  která manželovi  do  posledka  po-
máhala a jevila opravdový zájem. Sestřičky 
k  nám  chodily  třikrát  denně. Mohla  jsem 
jim zavolat v kteroukoliv dobu a  radily mi 
se vším, co jsem potřebovala.  Konzultovaly 
zdravotní stav s lékařem, přivezly léky, staraly 
se. Byly pro mě oporou a jistotou. Ke konci 
se manželovi špatně dýchalo a sám mi řekl, 
ať zavolám sestřičky. V pátek přivezly kyslík, 
ještě v sobotu s námi manžel komunikoval, a 
v neděli 15. dubna zemřel…

Máte za sebou zkušenost s odchodem 
blízkého člověka. Co byste o tom řekla 
závěrem?
Kdo to nezažil, těžko si to umí představit… 

Manžel byl rád, že mohl být doma a já zase, že 
jsem mu mohla doma dosloužit. Celá rodina 
se s ním mohla rozloučit, a to nás stmelilo. 
Jsem vděčná všem sestřičkám, které k nám 
chodily. Služba domácí hospicové péče má 
velký smysl…

Kontakt:
Petra Kaplanová, tel. 731 402 340
e-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli  bychom  touto  cestou  poděkovat 

Nadaci CHARTA 77  - KONTO BARIÉRY 
za poskytnutí finančního daru v hodnotě 150 
tisíc  korun  na  vybudování  bezbariérového 
přístupu do MŠ a zároveň 42  tisíc korun na 
mzdové prostředky osobní asistentky pro dítě 
znevýhodněné.

MŠ Pivovarská Králíky
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(placená reklama)
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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.

Nabídka 
speciálních pomůcek
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí k zapůjčení speciální 

pomůcky pro  handicapované  občany,  které  jim umožňují  a 
usnadňují pohyb v přírodě. Jedná se o elektrický skútr,  tan-
demové  kolo,  tandemovou  tříkolku,  kolo  se  sedačkou  pro 
handicapovaného a odlehčené invalidní vozíky. 
Pomůcky pořídila Oblastní charita díky partnerství v projektu 

„Orlické hory pro všechny“, který  je výsledkem spolupráce 
místních akčních skupin MAS ORLICKO, MAS NAD ORLICÍ 
a MAS POHODA venkova. 
Všechny výše uvedené pomůcky je možné si zapůjčit v Re-

gionální půjčovně kompenzačních pomůcek v Letohradě, Na 
Kopečku 356,  tel.  731 598 830 nebo 465 620 249,  e-mail: 
pujcovna.let@orlicko.cz.

Bližší informace naleznete na www.uo.charita.cz.

Domov pod hradem Žampach
otevřel novou pobytovou

odlehčovací službu
Odlehčovací  služba  v Domově  pod  hradem Žampach  je 

zřízena  za  účelem dočasného  zastoupení  osoby,  která  jinak 
doma pečuje  o  dítě  nebo dospělého  se  zdravotním postiže-
ním a dočasné umístění ji umožní vytvořit si čas pro vlastní 
odpočinek  a  obnovu  sil. Tuto  službu  je možné  poskytnout 
i na kratší časový úsek a opakovaně. 
V úhrnu to mohou být až tři měsíce v 
průběhu každého kalendářního roku. 
Odlehčovací  služba  v  žampašském 
domovu je určena dětem nebo dospě-
lým osobám s mentálním nebo kom-
binovaným  zdravotním  postižením 
starším  1  roku. Účelem  této  služby 
není  trvalé nahrazení  stávající  péče, 
ale  dočasná  pomoc  rodině  s  předpokladem  návratu  osoby, 
o kterou se stará zpět do rodiny. 

Informace pro zájemce: Jan Škarka DiS., sociální pracovník
tel. 465 635 151, email: socialni2@uspza.cz  
Více na  www.uspza.cz

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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Aby děti nezapomněly písmenka
Milí  rodiče,  babičky,  tetičky, milí  dě-

dečkové … zkrátka  všichni,  kteří  si  rádi 
společně čtete se začínajícími čtenáři!
Pokud vám už došla zásoba knih vhod-

ných  pro  společné  čtení,  nabízíme  vám 
spoustu hezkých knih v oddělení pro mládež 
Městské knihovny v Králíkách.
O  prázdninách  budeme  půjčovat  pro 

děti každé úterý dopoledne od 8 do 12:00 
hodin.

Můžete  si  předem  vybrat  tu  svou  ze 
seznamů, které  jsme pro vás připravili na 
webovou  stránku  naší  knihovny  - www.
knihovna.kraliky.orlicko.cz
S  knihami  prožijete  s  dětmi  nejednu 

hezkou  chvíli  a  obzvlášť  pro  budoucí 
druháčky to bude nenápadný trénink, aby 
nezapomněly to, co se pracně v první třídě 
naučily.

Ivana Marečková

1. bleší trh
v Králíkách
Milí čtenáři, dříve než začnete číst dál, 

zkuste si odpovědět na tyto tři otázky:
Máte doma věci, které už nepotřebuje-

te, ale někomu by ještě sloužily?
Je vám líto tyto věci vyhodit?
Mohly by se někomu hodit?
Pokud jste odpověděli ANO na všechny 

tři otázky, pak čtěte určitě dál, protože jste 
náš člověk a zveme vás ke spolupráci!
Skupinka  lidí z Králík a okolí se roz-

hodla, že v našem městě uspořádá bleší 
trh.

Pro ty, kteří by snad přesně nevěděli, co bleší trh je, stručné 
vysvětlení:

Bleší trh, lidově blešák je trh, kde soukromé osoby nabízejí 
již  použité  předměty. Nepotřebují  k  tomu  živnostenský  list  a 
případný  zisk  z  prodeje  osobních  věcí  nemusí  zdanit! Tento 
prodej je brán jako jejich koníček. (Daň se platí jedině v případě, 
že by roční výdělek přesáhl 20 tisíc korun).
Ceny  jsou  samozřejmě  věcí  dohody  prodávajícího  a  kupu-

jícího!
Výraz  bleší  trh  pochází  ze  středověku,  kdy  panovník  nebo 

šlechtic přenechal darem oblečení svým poddaným. Ti s ním pak 
mohli dále obchodovat a při tom se s největší pravděpodobností 
přenášely a prodávaly i blechy :-)).
Velké bleší trhy se odehrávají v mnoha evropských i jiných 

městech. Nejznámější a největší jsou v Paříži, Londýně, Miláně, 
Berlíně,  Bonnu, Vídni,  Bruselu, Madridu  nebo Amsterdamu. 
V Nizozemsku se velké bleší trhy pořádají v celé zemi u přleži-
tosti státního svátku Koninginnedag. Řada bleších trhů se koná 
i v České republice.
V měsíci září (termín bude včas zveřejněn) bude v Králíkách 

1. bleší trh  a  věříme,  že  se  najde  hodně malých  a  velkých 
prodejců i nakupujících. To, co nakoupíte na bleším trhu, zcela 
jistě nekoupíte v žádném supermarketu a navíc se budete chovat 
i ekologicky, protože znovupoužití věcí je považováno za velmi 
vhodný  způsob,  jak  se  zbavovat  nepotřebných  věci  a  přitom 
nezatěžovat životní prostředí. 
V létě má leckdo z nás v plánu udělat si doma generální úklid, 

vymalovat apod. akce, při kterých  je právě  ideální příležitost 
vybrat to, co už nepotřebujeme, ale nechceme vyhodit jen tak 
do kontejnerů. Tak s chutí do toho!
Pokud vás tato stručná informace zaujala a chcete se dozvě-

dět  něco  víc, můžete  se  na mě  obrátit  e-mail:  IMareckova@
seznam.cz.

Ivana Marečková

Sněžnické pohádky pana
Šabaty aneb Jak jsme

běželi čtenářský maraton
V pátek 1. června se dětské oddělení Městské knihovny v Králí-

kách proměnilo v běžeckou dráhu, na které čtenáři ve věku od 5 do 
72 let kroužili celé odpoledne na trati čtenářského maratonu.
Na své úseky postupně „vyběhlo“ 20 děvčat a chlapců a 13 

dospělých. Mezi  čtenáře  zavítala  i  vzácná  návštěva  –  vládce 
Králického Sněžníku Krulišák a jeho partnerka Rozvodnice. 
Milým hostem byl pan Jaroslav Šabata z Králík, který už před 

několika  lety sepsal a barevně  ilustroval Sněžnické pohádky, 
ve kterých vystupují pohádkové postavy Krulišák a Rozvodnice. 
Sněžnické pohádky  jsou  jedním  z  deseti  rukopisů,  které  pan 
Šabata zatím napsal, ale které zatím nevyšly jako knížky. Je ško-
da, že pěkné pohádky odpočívají jenom v počítači pana Šabaty. 
Abychom pohádkám tak trochu pomohli na svět, dohodli jsme 
se s ním, že Sněžnické pohádky v městské knihovně vytiskneme 
a budeme z nich číst při čtenářském maratonu.
Dětské oddělení se proměnilo v království Krulišáka. Od pana 

Šabaty jsme si vypůjčili veliké obrazy, na kterých byly zobra-
zeny  hlavní  postavy,  které  v  pohádkách  vystupují,  k  výzdobě 
jsme použili i barevné předlohy ilustrací, dokonce s námi byly 
i  loutky- marionety Krulišák  a Rozvodnice,  které  pan  Šabata 
sám vyrobil i oblékl!
Každý běžec za svou snahu dostal malé odměny z knihovny, 

z městského úřadu a navíc ještě Rozvodnice dala všem krásnou 
kytičku ze své zahrádky pod Králickým Sněžníkem. Během 4 
hodin, kdy se maraton běžel, jsme „učetli“ 43 stran formátu A4, 
každá  strana  pohádek  tedy  znamenala  1  kilometr maratonské 
trati! Za rok určitě poběžíme 3. ročník. Doporučujeme trénovat 
čtení každý den! Je to prima zábava :-)).
Ve FOTOGALERII na webové  stránce knihovny  se můžete 

podívat, jak to na "běžecké dráze" v knihovně 
při maratonu vypadalo. 
A dobrou zprávu máme i pro ty, kteří by 

si  chtěli  přečíst  i  další  Sněžnické  pohádky 
od  pana  Šabaty. Díky  jeho  velkorysosti  a 
nezištnosti je najdete na naší webové stránce. 
Autor žádá o shovívavost, protože Sněžnické 
pohádky zatím neprošly jazykovou korektu-
rou :-)). Zveřejňujeme je s jeho souhlasem, 
skromný pan Šabata za to nepožaduje žád-
nou  odměnu. Zajímalo  by  nás,  jak  se  vám 
Sněžnické  pohádky líbí. Budeme rádi, když 
odpovíte na anketní otázku na naší webové 
stránce.
Děkujeme a přejeme vám hezké počtení.

Ivana Marečková

Jak budeme půjčovat o prázdninách
 Odd. pro dospělé Oddělení pro mládež Čítárna
pondělí 13:30 - 17:30 --- 13:30 - 17:30
úterý --- 8:00 - 12:00 ---
středa --- --- ---
čtvrtek 9:00 - 12:00 --- 9:00 - 12:00
 a 13:30 - 17:30  a 13:30 - 17:30
pátek --- --- ---
Od 23. července do 3. srpna 2012 bude knihovna uzavřena z důvodu čerpání 

DOVOLENÉ.
V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy 

můžete vrátit až začátkem září :-)).
Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou – a nezapomeňte si s sebou vzít 

pěknou knihu!
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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
30. 06. So  MUDr. Valentová  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
01. 07. Ne  MUDr. Valentová  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
05. 07. Čt  MUDr. Vebrová  Žamberk  Raisova 814  465 613 441
06. 07. Pá  MUDr. Vítková  Červená Voda  333 (Moviom)  465 626 460
07. 07. So  MUDr. Vlasatá  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
08. 07. Ne  MUDr. Vlasatá  Jablonné n. O.  Na Dílech 622  465 642 765
14. 07. So  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
15. 07. Ne  MUDr. Vojtková  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 821
21. 07. So  MUDr. Vídeňská  Žamberk  Školská 834  465 613 103
22. 07. Ne  MUDr. Vídeňská  Žamberk  Školská 834  465 613 103
28. 07. So  MUDr. Appl  Dolní Čermná  č.p. 222  603 471 194
29. 07. Ne  MUDr. Appl  Dolní Čermná  č.p. 222  603 471 194
04. 08. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
05. 08. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
11. 08. So  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
12. 08. Ne  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
18. 08. So  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
19. 08. Ne  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
25. 08. So  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  456 324 829
26. 08. Ne  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  456 324 829
01. 09. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
02. 09. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
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.“
Zbyněk Stolarik - Petra Valentová
Martin Štaigl - Jana Housová

Petr Novák - Gabriela Šarochová
Jan Sidorják - Kristýna Prokopcová

Informace pro veřejnost
Pravidelné prodejní trhy na Velkém 
náměstí se dle oznámení pořada-
tele uskuteční dne 13. 7. 2012.

Koupím byt 1+1 nebo 
2+1 v Králíkách. Spě-
chá! Tel: 734 622 739.

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

Oznamujeme občanům, 
že tvrz Hůrka nabízí 
k prodeji ocelové trubky 
různých délek a průměrů 
v omezeném množství 
za cenu 7 Kč za jeden 
kilogram vhodné pro 
účely oplocení. Zájemci 
se mohou hlásit u správ-
ce tvrze Hůrka pana 
Luďka Vávry na telefon-
ním čísle 465 322 902 
nebo mobil 606 669 888.
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Program na ČERVENEC
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ
úterý   3.   zač. ve 20:00 hod
To nejlepší nakonec aneb čtvrté pokračování úspěšné komediální 

série, určené původně pro teenagery. Ale co naplat, stárnou i hlavní 
hrdinové a pětice přátel se znovu setkává na srazu po třinácti letech 
od maturity. Věkem jsou dospělí, mentalitou ovšem stále poněkud 
infantilní, a tak opět sledujeme řetěz nehod, nedorozumění, omylů 
a trapasů, které mají společného jmenovatele – alkohol a sex.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; 110 min.

TADY HLÍDÁM JÁ
úterý  10.  zač. v 17:00 hod
Nová česká rodinná komedie 

o  zpackané  dovolené  –  a  za 
všechno může malá holka a její 
nový pes. Život nemusí být jen 
nuda a samé zákazy a povinnosti, 
zvlášť když potkáte  ty  správné 
kamarády. V  hlavních  rolích 
Lukáš Vaculík, Vladimír  Ja-
vorský, Jitka Ježková a Simona 
Stašová.

Vstupné 55,-; přístupný; 
105 min.

MUSÍME SI PROMLUVIT O KEVINOVI
pátek   13.   zač. ve 20:00 hod
Herecký koncert Tildy Swintonové v psychologickém thrilleru 

o patologickém zlu, nenávisti a zvrácenosti, ale také o rodičovské 
oddanosti a bezmocnosti. Středoškolák Kevin spáchá krvavý zločin 
a ocitá se ve vězení pro mladistvé. Matka jej pravidelně  navštěvuje 
a zároveň čelí pohrdání, ústrkům i otevřené nenávisti.

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

úterý   17.   ŽELEZNÁ LADY   zač. ve 20:00 hod
Životopisný snímek o první (a dosud jediné) anglické premiérce 

Margaret Thatcherové. Politická kariéra výzamné postavy anglic-
kých  i  evropských dějin  začala  zvolením do parlamentu v  roce 
1956 a skončila rezignací v roce 1990. Velkými dějinami prolíná 
soukromý příběh ženy, která se vždy držela konzervativních hodnot 
a své kariéře podřídila i soukromý život. Rozhodujícím faktorem 
pro kvalitu snímku se stalo obsazení Meryl Streepové do hlavní 
role – její výkon zastiňuje vše ostatní.

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

pátek   20.   LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL   zač. ve 20:00 hod
Poté,  co  snímek Marie  Poledňákové Líbáš  jako  bůh  vidělo 

v českých kinech přes devět set tisíc diváků, bylo jasné, že volné 
pokračování bude brzy následovat. Učitelka Helena a lékař Franti-
šek spolu začínají žít, ale jejich okolí a bývalí partneři jim rozhodně 
situaci neulehčují. Dvojice tedy odcestuje do Maroka na opožděné 
líbánky, které ovšem nebudou klidné a romantické...

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

21. 7. – 31. 7. KINO NEHRAJE – DOVOLENÁ

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2012

sobota 14.   ARTEX 2012   zač. v 16:00 hod
Hudební  festival  na  králickém náměstí,  účinkují MiFoBand, 

05&Radeček,  Rubiano,  Hromosvod,  Schodiště, MŇÁGA & 
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ŽĎORP. Doprovodný program: malování  obrazů,  tvořivá  dílna 
pro  děti,  fireshow. Časový  harmonogram na www.strelnice.cz 
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Program na SRPEN
V srpnu kino z technických důvodů ne-

promítá (nedostatek 35 mm kopií a částečná 
rekonstrukce budovy).

Klub Na Střelnici Králíky
SRPEN 2012

neděle  26.  DIVADLO POD STROMY  zač. ve 14:00 hod
Nový rodinný prázdninový festival se koná v parku u Střel-

nice a je zaměřen nejen na divadlo. Program: Divadlo Maribor 
–  Ježeček; Divadlo  jednoho Edy – Červená Karkulka; Studio 
Damúza – A pak se to stalo; Divadlo Kaka – Děti moře; Bratři 
v  tričku – Malířská  show; Back  to Bullerbyn; koncert kapely 
Jahodové  děti. Doprovodný  program. Občerstvení  zajištěno. 
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

Výstavy a dlouhodobé akce v Žamberku
Městské muzeum Žamberk
Výstava „Vějíře, kabelky a módní do-

plňky našich babiček“ a „Od krystalky 
k empétrojce“
Vernisáž proběhne v pátek 22.  6.  2012 

v  17.00  hod.,  výstava  potrvá  do  31.  8. 
2012 .
Nebude chybět hudební vystoupení žáků 

ZUŠ P. Ebena.
Výstava Letní olympijské hry - Lon-

dýn 2012
Město Žamberk a Středisko volného času 

Animo  vás  zvou  na  výstavu  soutěžních 
prací  žáků  a  studentů  žamberských  škol, 
která se koná od 11. června do 31. července 
2012 v předsálí Divišova divadla. Výtvarná 
soutěž  je součástí humanitární akce Běhu 
naděje 2012.

Městská knihovna Žamberk
Výstava herbářů vytvořených různý-

mi technikami  -  vlepování  vylisovaných 
květin, malované  herbáře,  kombinované 
techniky atd. Herbáře vytvořily děti žam-
berských škol a děti ze ZŠ Líšnice. Výstava 
potrvá do 21. června 2012.

Výstava obrazů Tomáše Rybičky
Tomáš  Rybička  se  narodil  v  roce 

1986  a  od  šesti  let  žije  v Domově  pod 
hradem  Žampach.  Navzdory  těžkému 
zdravotnímu  handicapu  našel  cestu,  jak 
se  s  co  největší  samostatností  věnovat 
tvořivé práci: naučil  se malovat pomocí 
tzv. hlavovému držáku, který mu vyrobili 
v Hamzově  dětské  léčebně  v  Luži-Ko-
šumberku.  Zpočátku maloval  abstraktní 
krajiny dle vlastní fantazie. Později začal 

cíleně malovat  podle  předloh  a  pomoc 
asistenta potřebuje jen s mícháním barev 
a  s celkovou kompozicí obrazu. Obrazy 
jsou malovány temperami či akrylem na 
papír nebo plátno.
Práce  Tomáše  Rybičky  začaly  být 

vystavovány před sedmi lety. Po výstavě 
v  žamberské  knihovně  ho  na  podzim 
čeká výstava v galerii v Domě U Kamen-
ného  zvonu  na  Staroměstském  náměstí 
v Praze.
Výstava  je  přístupna ve  výpůjční  době 

knihovny a potrvá do 31. 8. 2012:
Pondělí 8.00 - 10.45  13.00 - 19.00
Úterý  8.00 - 10.45  13.00 - 18.00
Středa  8.00 - 10.45  13.00 - 17.00
Čtvrtek  8.00 - 10.45  13.00 - 17.00
Pátek  16.00 - 18.00

MLÝN o. s.
Slavnostní zakončení projektů
Zveme Vás na slavnostní zakončení projektu Tajemství minulosti, 

které se uskuteční u požární nádrže v Prostřední Lipce dne 13. 7. 2012 
od 19 hodin. V prostorách velkého šapitó se budete moci seznámit se 
vzpomínkami pamětníků, patřící mezi nejstarší obyvatele obce. Odhalíme 
nový, zatím neoficiální, znak obce. Otevřeme „cestu tajemství“, kterou 
si můžete vůbec poprvé projít. Jedná se zhruba o 2 km úsek červené 
turistické trasy, podél které jsme do přírody umístili 5 uměleckých děl 
jako připomínku, dnes  již neexistujících křížků – památek vedoucích 
podél cest. Pro děti jsme připravili pracovní listy se zajímavými úkoly. 
Hudební produkci zajistí kapela Žamboši (originální písničkářský šanson) 
a DJs Soho United.
Součástí večera bude  i prezentace výstupů projektu Vlastní mobilní 

prostor a technika pro pořádání akcí v Prostřední Lipce, spolufinancovaného 
z Programu rozvoje venkova ČR s podporou 
Místní akční skupiny Orlicko.
Více informací naleznete na www.mlynos.

cz a na facebooku.
Projekt Tajemství minulosti je realizován 

občanským sdružením Mlýn o.s. a spolufinan-
cován Českou národní agenturou Mládež.

Mgr. Miroslav Beran, předseda sdružení
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Sport ve škole
Blíží se konec školního roku a na naší základní škole finišují 

naplánované  sportovní  aktivity. Mezi  největší  letní  sportovní 
akce, které pravidelně pořádáme, patří:  turistický (čtyřdenní) a 
cyklistický (pětidenní) kurz pro osmé a deváté třídy a atletické 
závody Den rekordů. Zatímco kurzy jsou pouze pro naše žáky, 
atletické závody pořádáme i pro děti ze škol z celého králického 
regionu. Letos  se  již posedmé snažily děti  z osmi  škol našeho 
regionu, včetně školy z polského Mezilesí, překonávat rekordy 
z předešlých ročníků. Přes 100 dětí zápolilo ve skoku, hodu, vrhu 
a bězích. Organizace celého den byla velmi náročná právě díky 
velkému  počtu  závodníků. Ale  díky  pomoci  skutečných  přátel 
školy v rolích rozhodčích, zapisovatelů a pomocníků a díky velmi 
pěknému  slunečnému počasí  se  akce vydařila  a  dětem  se moc 
líbila. Byly překonány tyto rekordy:
I. kat. běh 50m - Karolína Babicová (ZŠ Králíky) 8,4 s
I. kat. hod míčkem – Marie Králová (ZŠ Králíky) 22 m
III. kat. skok daleký – Dawid Zin (Mezilesí) 491 cm

Za pedagogický sbor Iveta Kubíčková

Den rekordů - výsledky
Hod míčkem kat. I. dívky: 1. Marie Králová (Králíky) 22 m, 

2. Karolína Dobřanská  (Králíky)  19,7 m,  3.  Zuzana Kosánová 
(Králíky) 19,5 m.

Hod míčkem kat. I. chlapci: 1. Petr Kubíček 32,1 m, 2. Martin 
Šesták 29,55 m, 3. David Látal 29,4 m.

Běh 50 m kat. I. dívky: 1. Karolína Babicová 8,4, 2. Tereza Břečková 
8,6, 3. Tereza Reimerová 8,7.

Běh 50 m kat. I. chlapci: 1. Michal Borovička 8,25, 2. Dominik 
Doleček 8,45, 3. Lukáš Bederka 8,63.

Běh 300 m kat. I. dívky: 1. Tereza Reimerová 1:02,34, 2. Marie 
Králová 1:02,65, 3. Tereza Břečková 1:03,47.

Běh 300 m kat. I. chlapci: 1. Lukáš Bederka 57,65, 2. Michal 
Borovička 58,07, 3. Matěj Theo Költe 58,61.

Skok daleký kat. I. dívky: 1. Tereza Reimerová  (Štíty) 319, 2. 
Kateřina Skalová (Králíky) 319, 3. Karolína Babicová (Králíky) 315.

Skok daleký kat. I. chlapci: 1. David Látal (Králíky) 367, 2. Filip 
Kudelka (Štíty) 339, 3. Lukáš Bederka (Králíky) 338.

Hod míčkem kat. II. chlapci: 1. Kristian Verner (Králíky) 39,75, 2. 
Matěj Drlík (Štíty) 38,7, 3. Martin Dostál (Králíky) 38,7.

Hod míčkem kat. II. dívky: 1. Adéla Kalousová  (Králíky) 

32,2, 2. Denisa Špontáková (Králíky) 26,3, 3. Michaela Novotná 
(Králíky) 26.

Běh 50 m kat. II. dívky: 1. Natalia Lysiak 7,87, 2. Michaela Novotná 
7,95, 3. Wiktoria Kroczak 8,41.

Běh 50 m kat. II. chlapci: 1. Aleš Moravec 7,49, 2. Kristián Verner 
7,53, 3. Jaroslav Boura 7,81.

Běh 300 m kat. II. dívky: 1. Natalia Lysiak 55,50, 2. Michaela 
Novotná 56,69, 3. Adéla Kalousová 1:00,08.

Běh 300 m kat. II. chlapci: 1. Kristián Verner 50,09, 2. Jan Kozák 
51,90, 3. Aleš Moravec 52,70.

Skok daleký kat. II. dívky: 1. Michaela Novotná (Králíky) 373, 2. 
Patrycja Czarny (Mezilesí) 358, 3. Gabriela Sujewicz (Mezilesí) 349.

Skok daleký kat. II. chlapci: 1. Kristian Verner (Králíky) 411, 2. 
Aleš Moravec (Králíky) 406, 3. Jaroslav Boura (Králíky) 376.

Hod míčkem kat. III. dívky: 1. Kristýna Pinkasová  (Červená 
Voda) 41,65, 2. Andrea Králová  (Králíky) 35,6, 3. Lucie Stránská 
(Králíky) 32,1.

Běh 60 m III. kat. - chlapci: 1. David Zin 8,13, 2. Dominik Kubiak 
8,25, 3. Filip Slanina 8,6. 

Běh 60 m III. kat. - dívky: 1. Ivana Chládková 8,9, 2. Kateřina 
Vogelová 9,06, 3. Andrea Králová 9,1.

Běh 800 m III. kat. – chlapci: 1. Mateusz Wtoszczynski 2:34,6, 2. 
David Dominikus 2:35,29, 3. Václav Kubín 2:42,72.

Běh 600 m III. kat. - dívky: 1. Ivana Chládková 2:00,57, 2. Gabriela 
Nelhybelová 2:05,00, 3. Kristýna Joštová 2:08,70.

Skok daleký kat. III. dívky: 1. Ivana Chládková (Štíty) 413, 2. 
Paulina Kowalska (Mezilesí) 402, 3. Kristýna Joštová (Králíky) 352.

Skok daleký kat. III. chlapci: 1. Dawid Zin (Mezilesí) 491, 
2.  Tomáš  Šnevajs  (Červená Voda)  461,  3.  David  Dominikus 
(Králíky) 457.

Vrh koulí kat. III. chlapci: 1. Dawid Zin (Mezilesí) 11,09, 2. Ben 
Kainek (Králíky) 10,42, 3. Kacper Worosz (Mezilesí) 10,28.

Běh 60 m IV. kat. chlapci: 1. Jakub Ziental 7,63, 2. Jakub Bednarz 
7,73, 3. Michal Lučan 7,87.

Běh 60 m IV. kat. dívky: 1. Aleksandra Weglavz 8,41, 2. Natálie 
Saňáková 8,71, 3. Magdalena Wrobel 8,87.

Běh 1500 m IV. kat. chlapci: 1. Martin Ježek 5:00,4, 2. Michal 
Bankowski 5:13,00, 3. Tomáš Vyšohlíd 5:17,20.

Běh 800 m IV. kat. dívky: 1. Natálie Saňáková 2:56,13, 2. Monika 
Vostrčilová 2:57,00, 3. Eva Ježková 2:58,62.

Skok daleký kat. IV. dívky: 1. Magdalena Wrobel (Mezilesí) 424, 
2. Natálie Saňáková  (Králíky)  418,  3. Lucie 
Voráčková (Štíty) 371.

Skok daleký kat. IV. chlapci: 1.  Piotr 
Kowalski  (Mezilesí) 536, 2. David Chalou-
pecký  (Králíky)  527,  3. Dominik Biernacki 
(Mezilesí) 512.

Vrh koulí kat. IV. dívky: 1. Markéta Chalou-
pecká (Králíky) 8,16, 2. Natálie Saňáková (Králí-
ky) 7,8, 3. Jarmila Jarmarová (Králíky) 7,8.

Vrh koulí kat. IV. chlapci: 1. Peer Ibrahim 
(DVÚ Králíky) 11,19,  2. Dominik Biernacki 
(Mezilesí) 10,7, 3. David Chaloupecký  (Krá-
líky) 10,47.
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Výsledkové hodnocení uplynulé sezony
V sobotu 16. 6. 2012 posledními utkáními 

skončila fotbalová sezona 2011-12.
Tento ročník fotbalových soutěží, v po-

řadí  již  čtvrtý  společného  klubu Králík 
– Červená Voda, dopadl pro naše mužstva 
následovně:

A mužstvo
4. místo I. B třída skupina B Pardubické-

ho kraje se ziskem 41 bod.
B mužstvo
11. místo Okresní  přebor  II.  třídy  se 

ziskem 31 bod.
C mužstvo
8. místo Okresní  přebor  III.  třídy  se 

ziskem 31 bod.
Dorost
9. místo I. třída skupina B Pardubického 

kraje se ziskem 32 body.
Starší žáci
6.  místo  (bohužel  poslední)  I.  třída 

skupina B Pardubického  kraje  se  ziskem 
14 bodů.

Mladší žáci
1. místo I. třída skupina B Pardubického 

kraje se ziskem 49 bodů.
Starší a mladší přípravka hrálo turnajo-

vě, kde se nesleduje dlouhodobá tabulka, ale 
hodnotí se každý turnaj samostatně.
Do následujícího ročníku přihlásil klub 

následující mužstva:
A muži – I. B třída skupina B Pardubic-

kého kraje
B muži – Okresní přebor II. třídy
C muži – Okresní přebor III. třídy
Dorost A – I. třída skupina B Pardubic-

kého kraje
Dorost B – Okresní přebor dorostu
Starší žáci  –  I.  třída  skupina B Pardu-

bického kraje
Mladší žáci – I. třída skupina B Pardu-

bického kraje
Mladší přípravka – Okresní soutěž 
V  neposlední  řadě  je  nutné  podat  tyto 

informace – došlo k dohodě s klubem Sokol 

Boříkovice  o  pod-
mínkách  společných 
mužstev  mládeže. 
Součástí  dohody  je, 
že kategorii mladší a 
starší žáci v FC Jiskra 
doplní  hráči  z Boří-
kovic a naopak starší přípravku, která bude 
tento ročník hrát pod hlavičkou Sokola Bo-
říkovice doplní hráči FC Jiskra. Doufám, že 
tato dohoda bude úspěšná a splní očekávání 
všech stran a především zkvalitní výchovu 
fotbalové mládeže v našem regionu.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem pří-

znivcům kopané FC Jiskra ať jsou z Králík 
nebo z Červené Vody za jejich přízeň, spon-
zorům za jejich podporu všem hráčům za 
podané výkony, ikdyž někdy nebyly podle 
představ trenérů a funkcionářů klubu.
A samozřejmě popřát všem hráčům mno-

ho úspěchů do nadcházející sezony.
Jan Horák, jednatel klubu

3. ročník Holba
Moped Cup Králíky
V sobotu dne 16. června 2012 uspořádal v domácím prostředí 

Moped Team Králíky již 3. ročník závodu mopedů značky Stadion. 
Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 45 závodníků v kategorii 
originál a 9 závodníků v kategorii speciál. Kromě domácího teamu 
se na start dostavili moped teamy z Rychtářova, Žešova, Radvanic, 
Hrošky, Nahošovic, Tlumačova, Buku, Veselíčka a Býškovic. 
Jelikož počasí bylo více než příznivé, závodníci před samotným 

kláním uspořádali spanilou jízdu městem, kdy přihlížejícím divá-
kům a obyvatelům města Králíky předvedli své nablýskané stroje. 
Ve 13:00 hod. byl slavnostně odstartován za bouřlivého povzbuzo-
vání diváků první závod. Během celé akce se mohli diváci občerstvit 
grilovanou klobásou, pivem, kofolou či nealkoholickým pivem ve 
dvou stáncích, které se nacházely v bezprostřední blízkosti startu. 
K poslechu hrál místní Dj Ivan. Každá kategorie závodila ve dvou 
rozjížďkách po 8 kolech. Samotné závody byly ukončeny po 16. 
hod. a následovalo slavnostní vyhlášení výsledků. Na prvním místě 
v kategorii originál se umístil domácí závodník David Látal, na 
druhém místě Jiří Chlápek z Moped Teamu Radvanice a na třetím 
místě opět domácí závodník Michal Řehák. V kategorii speciálů 
– upravených mopedů, se na prvním místě umístil   Jiří Chlápek 
z Moped Teamu Radvanice,  na  druhém místě  domácí  závodník 
Jiří Špinler a na třetím místě Tomáš Bodák z Moped Teamu Žešov. 
Pořadatelé nezapomněli ocenit i závodící ženy, kdy na prvním místě 
skončila Lenka Andrisová s Moped Teamu Býškovice, na druhém 
místě domácí závodnice Martina Mezuliánová a na třetím místě 
rovněž domácí závodnice Zuzana Kostúrová. Dále byl vyhlášen 
nejstarší závodník – František Vágner z Veselíčka a smolař závodů 
– Jiří Mezulián z domácího teamu. Kompletní výsledková listina 
je na www. mopedtemakraliky.eu.
Závěrem bych rád poděkoval za organizaci závodů všem členům 

Moped Teamu Králíky, jejich rodinným příslušníkům a kamarádům 
a samozřejmě sponzorům, zejména z řad místních živnostníků, za 
ceny a finanční dary, bez kterých by se celá akce nemohla usku-
tečnit. Vzhledem k  tomu, že  se  jednalo o  již  třetí  ročník  tohoto 
závodu, mohu slíbit za všechny členy našeho teamu, že v příštím 
roce se opět sejdeme na startu již čtvrtého ročníku Holba Moped 
Cupu v Králíkách.

Aleš Dvořák, Moped Team Králíky

Sportovní dopoledne
na Poutním domě

Ve středu 20. června si 2. třídy vyšly na tajný výlet. Po výstupu na Horu 
Matky Boží nás vřele přivítali Kubišovi v areálu Poutního domu. Měli 
pro nás připravené překvapení, ale do poslední chvíle jsme netušili, co 
nás bude čekat. Děti si během dopoledne vyzkoušely tradiční i netradiční 
sportovní a zábavné disciplíny. Děti byly rozdělené do několika družstev 
a s velkým nadšením plnily přichystané úkoly. Ve volných chvilkách mezi 
disciplínami jsme měli možnost si vychutnat občerstvení, které pro nás 
připravili manželé Priesolovi. Po dvouhodinové zápolení paní Kubišová 
vyhlásila vítěze, vyhráli všichni. Jako odměnu i památku na příjemně strá-
vené dopoledne si každý odnesl medaili a malou sladkost. Touto cestou 
chceme všem, kteří se nám celé dopoledne věnovali, poděkovat.

Žáci II. A a II. B a třídní učitelky Mgr. Dana Švédová a Mgr. He-
lena Makarová
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Králické okruhy
Dne 9. 6. 2012 se jel 7. ročník cyklistického závodu Králické 

okruhy, který byl opět zařazen do Moravského poháru - Olimpex 
2012. Závodu se zúčastnilo celkem 83 startujíjcích s  těmito vý-
sledky:
ženy: 1. Voráčová N. (C.S.C. Šumperk)
kategorie B: 1. Fišar J. (Vrchlabí), 3. Fabián J. (Králíky)
kategorie C: Novák P. (SK Donocykl Vysoké Mýto)
kategorie D: Trochta L. (SK TOMA-KOLA Kaňkovský)
Kategorie E: Masný M. (Racing Olešná Frýdek-Místek)
Dne 26. 8. 2012 se pojede již 10. ročník Králické časovky, který je 

zařazen do Moravského poháru. Závod je otevřen také pro všechny 
příchozí, které tímto srdečně zveme k hojné účasti (zejména místní 
závodníky).
Start je v 10:00 hod. na autobusovém nádraží.

Za přátele cyklistiky Jiří Kalousek, Zdeněk Panchártek

11. ročník Králického trojboje
Ve dnech 24. - 26. května 2012 proběhl v DDŠ Králíky již 11. 

ročník Králického trojboje. Z celkem 18ti oslovených zařízení se 
ať z těch či oněch důvodů nakonec přihlásily pouhé tři: DDŠ Li-
běchov, DDŠ Chrudim, DDŠ Vrchlabí + samozřejmě náš domácí. 
Proto jsme se obrátili na ředitelství zdejšího gymnázia a základní 
školy, zda by svým týmem naši akci nepodpořilo. Za jeho souhlas 
jsme byli velice rádi a také mu tímto velmi děkujeme.
Ve  čtvrtek  odpoledne  se  všechna  družstva  sjela.  Po  losování 

a  poradě  vedoucích,  kde  všechny  přítomné  slavnostně  přivítal 
zástupce města  - místostarosta A. Vyšohlíd,  bylo  celé  sportovní 
klání zahájeno turnajem ve stolním tenise – v tělocvičně základní 
školy. Hrálo se systémem každý s každým tak, že z každého týmu 
byla nominována jednička a dvojka a  ty se dále po vzájemných 
zápasech prohodily  do další  hry  ještě mezi  sebou. Z  tělocvičny 
hráči odcházeli  jednak po cestě  jednak po množství odehraných 
zápasů, příjemně unaveni s těmito výsledky:

1. místo – DDŠ Králíky
2. místo – DDŠ Vrchlabí
3. místo – DDŠ Chrudim
4. místo – G a ZŠ Moravská Králíky
5. místo – DDŠ Liběchov
Pátek ráno začal soutěžní den slavnostním zahájením a po něm 

se na hřišti v areálu DDŠ Králíky rozehrál turnaj v nohejbale – opět 
systémem každý s každým, takže výsledek byl před obědem znám:
1. místo – DDŠ Chrudim
2. místo – DDŠ Vrchlabí
3. místo – DDŠ Králíky
4. místo – DDŠ Liběchov
5. místo – G a ZŠ Moravská Králíky
Po výborném obědě se stejným způsobem odehrál turnaj v mini-

fotbale. Tým tvořili čtyři hráči + brankář, hráli 2x 10 minut, takže 
před večeří měli všichni jasno ohledně umístění:
1. místo – DDŠ Liběchov
2. místo – DDŠ Králíky
3. místo – DDŠ Chrudim
4. místo – DDŠ Vrchlabí
5. místo – G a ZŠ Moravská Králíky
Čas  před  večerním  táborovým ohněm  spojeným  s  opékáním 

párků  jsme vyplnili  doplňkovými  soutěžemi  v  „letním běhu na 
lyžích“, v němž získal nejlepší čas DDŠ Vrchlabí a „kopáním míčem 
na cíl“, kde nejvíce zásahů dal DDŠ Liběchov.
V sobotu ráno byly všechny týmy ve všech soutěžích díky mnoha 

sponzorům, kterým touto cestou moc děkujeme, bohatě odměněny. 

Navíc získal cenu i nejlepší střelec minifotbalu – Daniel Šmíd z DDŠ 
Vrchlabí a nejlepší brankař – Luděk Macák z DDŠ Liběchov.
Putovní pohár za celkové umístění zůstal opět domácím:
1. místo – DDŠ Králíky
2. místo – DDŠ Chrudim
3. místo – DDŠ Vrchlabí
4. místo – DDŠ Liběchov
5. místo – G a ZŠ Moravská Králíky
Naplánovanou akci nám nic nepokazilo, protože celé tři dny se na 

nás shora smálo sluníčko, chlapci dostali při závěrečném hodnocení 
pochvalu za to, že se při všech utkáních i mimo ně chovali opravdu 
sportovně a hlavně slušně. Nedošlo  také k žádnému vážnějšímu 
zranění a to vše je k uvedeným výsledkům největší devizou celé 
sportovní akce.
Závěrem nám, organizátorům, dovolte poděkovat všem, kteří  si 

to velmi zaslouží: všechna zařízení, která se Králického trojboje zú-
častnila - zejména zástupci G a ZŠ Moravská Králíky, členové oddílu 
stolního tenisu FC Jiskra Králíky, podílející se na zdárném zabezpečení 
turnaje ve stolním tenise, všichni rozhodčí nohejbalu a minifotbalu, 
pořadatelé, pomocníci a ještě jednou sponzoři, kteří akci podpořili.

za organizátory Hana Moravcová, Jiří Souček

Občanské sdružení
PATRIOT CZ

Tisková zpráva
Dne 20. června 2012 navrhlo Občanské sdružení PATRIOT CZ 

významného atletického trenéra pana Ing. Miroslava Kváče prezidentu 
republiky na státní vyznamenání „MEDAILE ZA ZÁSLUHY v oblasti 
sportu“. O tomto kroku občanského sdružení byl pan Ing. Miroslav 
Kváč informován osobně projektovou manažerkou paní Mgr. Ladisla-

vou Zelenkovou na jeho 
chatě v Horní Lipce.
Pan Miroslav Kváč 

s tímto návrhem vyslo-
vil souhlas.
Občanské  sdružení 

PATRIOT CZ požádá o 
podporu  tohoto návrhu 
Město Čáslav  a Český 
atletický svaz.

J. Králík, 774696111
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ZUŠ Králíky - PROMENÁDA 2012
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