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Vážení spoluobčané,

Oprava věže kostela
Vážení spoluobčané, jistě jste si všímali 

lešení stojícího u věže farního kostela Sva-
tého Michaela archanděla, které zde stojí již 
třetí rok. Vyžaduje si to oprava prováděná 
ve třech etapách. Stavební firma provádějící 
opravu fakturuje nájem za lešení pouze za 
měsíce, kdy se zde pracuje.

V létech 2010, 2011, 2012 je oprava 
hrazena z dotací od státu, financemi Města 
Králíky a financemi farnosti. V roce 2012 
byl státní příspěvek podstatně snížen. Z 
tohoto důvodu je nižší spoluúčast města. 
Dokončení opravy věže kostela je ohroženo, 
protože farnost nemá dost peněz na celkový 
rozsah plánovaných prací.

Obracíme se proto na Vás všechny 
občany, pokud máte možnosti a zájem 
přispět na tuto opravu a tím i zlepšení 
vzhledu dominanty historického Velkého 

náměstí, prosíme Vás, přispějte i sebe-
menší částkou.

Jak postupovat: 
1. Kdo má účet v bance lze částku převést 

bezhotovostním převodem na účet farnosti 
č. 1324083329, kód banky 0800, variabilní 
symbol (VS) 333.

2) Hotovost lze vložit vkladem v Čes-
ké spořitelně a. s. na účet farnosti č. 
1324083329/0800, VS 333.

Komu nevyhovuje žádný z těchto způ-
sobů, nabízíme:

3) Předání hotovosti paní Mannlové, 
která zajistí uložení částky na účet far-
nosti a zpětně předá doklad České spoři-
telny o uložení peněz.

Všem, kdo přispějí, z celého srdce velmi 
pěkně děkujeme.

Římskokatolická farnost Králíky.

léto pomalu končí a život města 
se postupně z veřejných prostranství 
vrátí do uzavřených prostor. Kdo jen 
trochu sledoval dění okolo sebe musel 
zaznamenat, že letošní letní měsíce 
byly bohaté na akce, které pro nás 
připravovali nejen profesionálové, ale 

které byly výsledkem práce kolekti-
vů a jednotlivců, kteří žijí stejnými 
starostmi jako každý z nás. Rozdíl je 
však v tom, že jsou ochotni věnovat 
část svého volného času ve prospěch 
ostatních. A tak, kdo měl zájem prožít 
letošní léto aktivně a zajímavě, měl 
velký výběr. 

Rekordní počet účastníků měly dvě 
nové akce pořádané pro děti v prvních 
dvou červnových víkendech. Zatím co 
v prvním týdnu děti navštívily pohád-
kový les, v druhém týdnu měly možnost 
prožít adrenalinový den v Králické 
pevnostní oblasti. Třetí červnovou 
sobotu za krásného počasí proběhla 
u srubu K-S 14 „U cihelny“ tradiční 
muzejní noc, jejíž součástí  bylo již 
potřetí soutěžní klání rodinných týmů 
z Králík a Mezilesí v netradičních 
disciplínách jako jsou střílení z praku 
nebo zatloukání hřebíků. 

Bohatý program na konci posledního 
měsíce školního roku připravila ZUŠ. 
Ve spolupráci s Klubem Na Střelnici 
proběhly 21. ročníky programu Tan-
číme pro radost a Vítání léta hudbou. 

Zcela nová byla „Promenáda“ při-
pravená ZUŠ na poslední středeční 
odpoledne. V Dlouhé ulici nám děti a 
jejich učitelé předvedli program, který 
ukázal, jak bohatá je činnost školy a jak 
dokáže podchytit dovednosti dětí.

Po celé léto jsme měli možnost být 
diváky mnoha sportovních a kulturních 
akcí – cyklistické Králické okruhy a 
časovka, závod stadionů Moped cup, 
turnaj v bendy hokeji Králičák cup, 
atletický Králický pětiboj, fotbalové 
turnaje v Králíkách i okolních obcích, 
hasičské soutěže, kulturní a sportovní 
setkání v jednotlivých obcích, 15. 
ročník Králického triatlonu, meziná-
rodní cyklistický závod horských kol 
Sudety MTB Challange, ARTEX 2012, 
CIHELNA 2012 a další.

Děkuji touto cestou všem, kteří při-
spěli svou prací k bohatému letnímu 
programu, všem, kteří pro návštěvníky 
města vytvářejí příjemné a pohostinné 
prostředí, tj. ubytovatelům, obchod-
níků a provozovatelům restauraci a 
všem, kteří svou tolerancí umožnili 
konání akcí, které je možná přechodně 
obtěžovaly, ale které velmi přispěli ke 
krásnému průběhu léta v Králíkách.

Jana Ponocná, starostka
Nově zrekonstruovaná Kramářova chata 

na Suchém vrchu.
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V polovině srpna proběhl 15. ročník vzpomínkové akce „Den Sil podpory AČR – CIHELNA 2012“. Na ukázky sou-
časné i historické techniky se sjeli diváci z celé České republiky i zahraničí. Přestože jich bylo o něco méně než 
v minulých letech, všichni hodnotili hlavní i doprovodný program kladně. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do 
organizace této akce jak přímo na bojišti, tak i „v týlu“ ve městě při zajišťování příjemného pobytu návštěvníků 
v Králíkách.          Jana Ponocná, starostka
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Tajemství minulosti
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Slavnostní předání a svěcení hasičského praporu SDH Králíky 
dne 17. 8. 2012. Na spodní fotografii je autorka grafického návrhu 
a zároveň tvůrkyně praporu.
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První bleší trh v Králíkách
bude 15. září 2012

Jak jste se mohli dočíst v prázdninovém 
dvojčísle Králického zpravodaje, chystáme 
v Králíkách První bleší trh, na kterém 
mohou nejrůznější předměty změnit své 
majitele. Městská knihovna v Králíkách ve 
spolupráci s Mateřským centrem EMMA 
vás zvou v sobotu 15. září do budovy 
gymnázia na Velkém náměstí a v případě 
příznivého počasí i na prostranství před 
touto budovou.

Od 7:30 hodin můžou přicházet ti, kdo 
budou své přebytečné věci nabízet, aby si 
je vystavili na lavicích a stolech, které jim 
zapůjčíme. Každý prodávající při vstupu 
zaplatí poplatek 20,- Kč a bude stručně 
seznámen s pravidly blešího trhu. Věk 
prodávajících není stanoven, nabízet můžou 
malí i velcí.

Úderem 8:30 bude zahájen prodej. Až 
do 12:00 nás určitě čeká příjemné vybírání, 
smlouvání o cenách, obdivování pokladů, 
které desítky let ležely na půdách. Těšíme 
se, že strávíme společně pěkné dopoledne, 
kdy spojíme příjemné s užitečným.

Prodejní místa si mohou obsadit např. 
i spolky, kluby aj. a výtěžek z prodeje 

předmětů využít pro svou další činnost. 
Pracovnice knihovny nabízejí navíc službu 
těm občanům, kteří by chtěli na bleším trhu 
své věci nabízet, ale z nejrůznějších důvodů 
se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci jim zá-
jemci mohou donést do knihovny, zaplatit 
účastnický poplatek 20,- Kč a stanovit si 
cenu, za kterou je chtějí prodat.

Bleší trh bude ukončen ve 12:00.
Výtěžek z akce - tzn. poplatky vybrané 

od prodávajících účastníků, použije Městská 
knihovna v Králíkách na akce podporující 
čtenářství dětí. Pořídí za ně malé odměny 
pro účastníky čtenářských soutěží, Noci 
s Andersenem v roce 2013 apod.

Do 15. září máte ještě čas projít dům, 
probrat se krabicemi a řešit otázku: po-
třebuji, či nepotřebuji? Zbavit se vazeb 
na předměty není jednoduché. Ale věřte, 
že věci, které u vás doma už jen zahálejí, 
mohou mít pro druhé obrovskou cenu 

Těšíme se na setkání s vámi na Prvním 
bleším trhu.

Pracovnice Městské knihovny v Krá-
líkách a maminky z Mateřského centra 
EMMA

Na Sněžníku vyroste rozhledna,
složily se na ni polské vesnice

Na vrcholu Králického Sněžníku bude 
opět stát rozhledna. Téměř čtyřicet let od 
chvíle, kdy původní stavba musela k zemi, 
chtějí novou vyhlídkovou věž postavit Polá-
ci. Vyroste na polské straně horského masivu 
a vybuduje ji sdružení polských obcí, které již 
zajistilo peníze pro novou rozhlednu. 

„Odsouhlasili jsme peníze na kompletní 
zpracování projektů. Rozhlednu postaví 
sdružení polských obcí Mezilesí, Kladské 
Bystřice a Stronie Slezské, které leží v okolí 
masivu Králického Sněžníku,“ potvrdil 
sekretář polské části Euroregionu Glacensis 
Radoslaw Pietuch.

Podle něj má být obdobou rozhledny, která 
na hoře kdysi stála. „V každém případě to 
musí být ekologická stavba, která nebude 
působit rušivě na zdejší přísně chráněnou 
přírodu. Jen tak má šanci získat dotaci,“ 
vysvětlil Pietuch.

Snahu obnovit na Králickém Sněžníku 
rozhlednu vítají turisté. „Je to nádherné 
místo, které si rozhlednu zaslouží. V našich 
horách je málo míst, odkud je tak nádherný 
výhled. Už se moc těším, až tam bude stát,“ 
řekla předsedkyně Klubu českých turistů 
Šumperk Zdeňka Daňková. 

Stavbu podporují také Pardubický a Olo-
moucký kraj. „Rozhledny považujeme za 
zajímavý prvek cestovního ruchu. I když bude 
rozhledna polská, jde o atraktivní místo i pro 
naše turisty, kteří sem ve velkém počtu jezdí, 
takže budeme hledat možnosti, jak polské 

straně pomoci, a také hledat možné formy 
spolupráce,“ sdělil mluvčí Olomouckého 
kraje Ivo Heger. 

Lesníci řekli nové rozhledně na české 
straně ne

Poláci přišli se svou aktivitou v době, kdy 
o stavbu marně usiluje občanské sdružení 
Patriot. To chtělo rozhlednu postavit na české 
straně hory. „Vadilo nám, že se takovou dobu 
od zbourání původní vyhlídkové věže nic 
neděje. Přitom jde o turisticky hojně navště-
vované místo,“ řekl šéf sdružení Jan Králík. 
Také česká rozhledna měla být obdobou té 
původní. „Počítali jsme ale také se zázemím 
- to znamená útulnou a ekologickými toaleta-
mi,“ popsal záměry sdružení Králík.

Podle něj plán ztroskotal na nezájmu Lesů 
České republiky, které se v této oblasti starají 
o lesní porosty. „Lesníci řekli jasně ne. Navíc 
s nadsázkou dodali, že tam rozhlednu stejně 
postaví Poláci, i když ta iniciativa z Polska 
přišla až později,“ sdělil Králík. 

Lesy České republiky ale uvádějí, že žádné 
oficiální jednání se sdružením Patriot o stav-
bě rozhledny na české straně Králického 
Sněžníku neproběhlo. „Víc k tomu není co 
říct,“ sdělil Josef Svoboda z Lesů ČR. 

Předseda sdružení Patriot měl vymyšlené, 
kde vzít vedle žádostí o dotace další peníze 
na stavbu. Na vnitřních zdech stavby mohla 
být vepsaná jména těch, kteří na ni přispěli. 
A návštěvníci by si při cestě vzhůru měli 
možnost přečíst, kdo ve stylu „národ sobě“ 

na stavbu dal nějaké finance. 
Lidé se původně měli na rozhlednu 

složit
„Prostřednictvím akce „Cihla“ by si 

mohl každý koupit určitý počet virtuálních 
cihliček. Každá by měla hodnotu dvou set 
korun. Jména kupujících by byla symbolicky 
vepsaná do zdiva, čímž by se ti lidé nesma-
zatelně zapsali do historie nové rozhledny,“ 
vysvětlil Králík. 

Času věnovanému přípravám stavby 
nelituje. Je rád, že rozhledna na Králickém 
Sněžníku bude, i když v polské režii. „V ko-
nečném důsledku je jedno, kdo ji postaví. 
Důležité je, aby tu znovu stála a hora znovu 
žila plnokrevným životem jako kdysi,“ řekl 
Králík. 

Přestože sdružení Patriot se svými plány 
neuspělo, svých aktivit v oblasti kolem 
Králického Sněžníku se nevzdává. „Když 
se nám nepodařilo postavit rozhledu se zá-
zemím, chceme se s Poláky bavit o dalších 
možnostech společného využití. Připravuje-
me dřevosochařské sympozium a dřevěnými 
sochami chceme oživit turistickou trasu na 
Králičák. Budeme také dál hledat místo, kde 
by bylo možné postavit útulnu se zázemím a 
občerstvením,“ nastínil Králík. 

Králický Sněžník leží v národní přírodní 
rezervaci a patří k evropsky cenným loka-
litám. Poláci ale ubezpečují, že rozhledna 
přírodu nijak nenaruší. 

Autor: Rostislav Hányš
Zdroj: http://pardubice.idnes.cz

11. srpna 2012

Historie rozhledny
Rozhledna na Králickém Sněžníku byla 

dokončena v roce 1899. Byla vysoká třia-
třicet metrů.

Po zdolání 145 schodů se turistům na-
skytl výhled nejen na Jeseníky, Rychlebské 
a Orlické hory, ale rovněž Krkonoše či 
Beskydy.

Kvůli špatnému technickému stavu ji 
v roce 1973 polští ženisté strhli.
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Návštěva poslance Dr. Jiřího Skalického v Králíkách
25. července navštívil Králíky poslanec za TOP 09 a sta-

rostové Dr. Jiří Skalický. V rámci své návštěvy se zajímal 
o oblast sociálních služeb, vliv projednávaného návrhu 
zákona o rozpočtovém určení daní na hospodaření města a 
rozvoj města.

Dopad nového zákona o sociálních službách konzultoval po-
slanec Jiří Skalický z TOP 09 a Starostové při své poslanecké 
návštěvě v Králíkách se starostkou Janou Ponocnou, místosta-
rostou Antonínem Vyšohlídem a vedoucím odboru sociálních 
služeb a zdravotnictví Bohumírem Strnadem. „Pan Strnad měl 
k reformě výhrady již před rokem před jejím spuštěním. Byl 
jsem proto zvědavý na jeho zkušenosti. Sdělil mi, že se systém 
stále potýká s těžkostmi,“ uvedl Jiří Skalický. 

Bohumír Strnad při jednání s poslancem Skalickým upřesňu-
je: „Podle mého názoru vznikl další centrální moloch. Už před 
rokem jsme upozorňovali na to, že naši sociální pracovníci své 
klienty dobře znají včetně jejich rodinného prostředí a bez-
prostředního okolí. S klienty se dohodli na potřebné podpoře 
a dávku mu vypláceli například po částech. Měli informace, 
zda se klient řádně stará o děti, zda platí nájemné za byt. 
Nyní klient dostane dávku od úřadu práce téměř anonymně, 
najednou, za pět dní nemá nic a on i jeho rodina se dostává 
do dalších potíží, které pak mají řetězovou reakci.“ Starostka 
Jana Ponocná dodává, že se z těchto lidí mohou časem stávat 
bezdomovci a potíže s tím bude mít zase samospráva města. 
Hlavně z těchto důvodů považuje vedení města reformu za 
nepropracovanou. „Požádal jsem vedoucího sociálních slu-
žeb, aby mi zaslal přesnější podklady ke způsobu vyplácení 
dávek a budu o této záležitosti hovořit s ministrem Jaromírem 
Drábkem,“ uvedl Jiří Skalický.

Další zastávkou v Králíkách byl dům Sociálních služeb Krá-
licka, ve kterém v současné době žije na 23 seniorů, převážně 
žen. Ti spolu s dalšími třemi desítkami klientů „v terénu“ 

využívají služeb pečovatelské služby. „Jsou to senioři, kteří 
jsou schopni se o sebe sami postarat,“ vysvětluje ředitel služeb 
Martin Hejkrlík. „Dům je velmi dobře vybaven a služby jsou 
zajištěny na kvalitní úrovni a s dostatečnou odbornou péčí. 
Lidé jsou zde spokojeni,“ poznamenal Jiří Skalický. „Máme 
několik let zpracovaný projekt na nový pečovatelský dům za 
54 milionů korun,“ vysvětluje starostka Jana Ponocná. Podle 
ní většinu z tohoto nákladu měla pokrýt dotace ze státního 
rozpočtu. „Avšak po změně dotačních pravidel muselo město 
v roce 2008 od záměru ustoupit, protože by vyšší předpoklá-
danou část finanční spoluúčasti neuneslo. Bylo by to nad naše 
síly,“ uvedla starostka.

Jiří Skalický se také podíval do oblasti města, kde město 
připravuje infrastrukturu pro individuální výstavbu několika 
desítek rodinných domů. Tento investiční náklad představuje 
v současné době nejvyšší dluh města. „Je dobře, že město 
připravuje podmínky pro to, aby do města mohli přijít noví 
obyvatelé,“ uzavřel Jiří Skalický.
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Voršilky v Králíkách
Voršilky přišly do Čech z Lutychu (dnes 

v Belgii) v roce 1655. První klášter měly 
v Praze, další pak od roku 1712 v Kutné 
Hoře. Do Králík se však dostaly zcela 
jiným způsobem. Způsobilo to sjednocení 
Německa v roce 1871. Jeho čelní před-
stavitelé si tehdy pohrávali s myšlenkou 
evangelického císařství, tedy s podporou 
protestantismu jako státní církve. Celý 
proces vstoupil do dějin jako kulturní boj 
německého národa proti romantismu, jinak 
také Kulturkampf. V praxi to znamenalo 
řadu státních zásahů do postavení řím-
skokatolické církve, které se nevyhnuly 
ani školství. Podstatnou normou v tomto 
ohledu byl zákon z roku 1875, kterým byla 
v Německu zakázána činnost řeholních 
řádů, s výjimkou těch, které pečovaly o ne-
mocné. Tím byla zrušena i legální existence 
voršilek v této zemi. Členky voršilských 
konventů v mnoha případech volily cestu 
odchodu ze země. 

V souvislosti s další situací v Čechách 
byl podstatný osud voršilek z kláštera 
v Berlíně a ve Vratislavi. Ty se po zákazu 
činnosti odebraly do kláštera svého řádu 
ve francouzské Marseille. Výhodnější však 
pro ně bylo území habsburské monarchie, 
přesněji řečeno českých zemí. Část z nich 
se usídlila ve Frývaldově v rakouském 
Slezsku, kde velmi úspěšně působily až 
do roku 1945. Další část se pokusila usadit 
v bývalém piaristickém klášteře v morav-
ském Lipníku nad Bečvou, a když se to 
nezdařilo, přesídlila už podstatně úspěšněji 
do Přestavlk u Přerova (1877). Stejného 
původu byla i nová založení voršilských 
klášterů v České Skalici (1877), Hostin-
ném (1877) a Trutnově (1878). A následně 
i v Králíkách.

První doložitelný kontakt s králickou 
městskou radou je ze 7. listopadu 1879, 
kdy představená konventu, původně ber-
línského, matka M. Hildegarda požádala 
o povolení usadit se v Králíkách. Volbu 
místa nesporně podpořila pomezní poloha 
města v jazykově převážně německém 
prostoru. M. Hildegarda nepochybně po-
čítala jak s poměrně příznivou legislativou 
habsburské monarchie, tak s potenciálními 
žačkami z druhé strany hranice. V žádosti 
bylo zdůrazněno, že tímto krokem městu 
nevzniknou žádné materiální náklady, 
protože konvent je schopen se o sebe ve 
všech směrech postarat. Jediným dílčím 
oponentem v městské radě tak byl králický 
katolický farář P. Friedrich Geyer. 

Od roku 1880 se tu usídlilo pět voršilek, 
které buďto měly nebo mohly jednoduše 
získat učitelskou zkoušku platnou v mo-
narchii a doplnila je jedna učitelka ručních 
prací. Všechny se tímto krokem dostaly do 
kompetence královéhradeckého biskupa 
a zároveň zemské školní rady v Praze. 
Už z února 1880 je výnos této zemské 
školní rady, který jim povoloval otevřít 
soukromou dívčí školu. V domě čp. 362 se 

nakonec zabydlelo celkem 10 sester obsta-
rávajících výuku a dvě vedoucí domácnost. 
Zatímco řádové sestry pocházely v první 
generaci především z Pruska, případně 
s Pruského Slezska a Saska, služebné si 
najímaly z místních žen. Jejich školský 
komplex byl tvořen jednak osmitřídní dívčí 
školou, jednak školou ručních prací. To vše 
bylo doplněno postupně povolovanými dív-
čími kurzy a penzionátem pro dívky. Celý 
školský komplex získal od roku 1887 právo 
veřejnosti, čímž se stal zcela rovnoprávný 
s jakýmkoliv jiným typem srovnatelného 
vzdělávání dosažitelného v monarchii. 
Objevily se i civilní učitelky. Pokud tento 
konvent sídlil v Králíkách, neotevřel žád-
nou z vyšších forem vzdělávání. 

Problémem zdejších voršilských škol byl 
zřejmě velmi nízký počet žákyň. Pro nedo-
statek dochovaných zdrojů informací je to 
sice těžké upřesnit, ale v letech 1888-1894 
byla ročně vydávána pouze přibližně tři až 
čtyři propouštěcí vysvědčení. Ačkoliv v 
penzionátu byla řada dívek z měst ležících 
v sousedním Německu, zájem evidentně 
nebyl takový, jak si možná původně vor-
šilky představovaly. Pro naprostý nezájem 
pak skomírala a nakonec byla zrušena 
mateřská škola. 

Přesto, že malý počet žákyň sebou nesl 
ekonomické problémy, nikdy nenabyly 
příliš vážného charakteru. 10. srpna 1883 
požádala představená o odprodej obecního 
pozemku na stavbu domu, který by mohl 
konvent pro své potřeby užívat. Městské 
zastupitelstvo to schválilo bez námitek. 
Později, když sestry město opouštěly, 
uvažovaly o tom, jak nechat objekt kláštera 
přestavět na továrnu, resp. mechanickou 
tkalcovnu. Bylo však výhodnější využít 
jeho stávajícího charakteru, a tak 2. prosin-
ce 1895 sdělil starosta města zastupitelstvu, 
že s budovou kláštera je počítáno pro 
zřízení zemské vychovatelny země české 
pro chovance ve věku 8 - 14 let.

Přes veškerou snahu se voršilkám 
v Králíkách nedostávalo prakticky jaké-
koliv podpory z místních zdrojů, ačkoliv 
obyvatelé města v této době byli věrně 
katoličtí, pokud to nebyli němečtí sociální 
demokraté. Nenašel se tu žádný mecenáš, 
který by jim materiálně pomáhal. Sestry 
tu obecně pociťovaly „nedostačující mož-
nost působení“. Důsledkem toho všeho 
bylo rozhodnutí z roku 1894 o přesídlení 
celého komplexu do Liberce. Za souhla-
su kompetentních úřadů bylo postupně 
realizováno od 7. ledna 1895 do 15. září 
1896. Liberec byl městem nejenom obecně 
významnějším, ale především téměř 10x 
větším, takže bylo možné předpokládat, 
že poptávka po školských službách tu 
bude podstatně větší. Na rozdíl od Králík 
tu voršilky nalezly vědomou a nezanedba-
telnou podporu především ze strany hrabat 
Clam- Gallasů, kteří jim v prvním období 
poskytli i prostory pro působení, než si 

vybudovaly vlastní budovy. 
Penzionáty voršilských školských insti-

tutů byly původně (u nás až do poloviny 
18. století) tzv. vnitřní školy, tedy učiliště 
určená pro mladé dámy především ze šlech-
tických rodin, které byly vychovávány a 
vzdělávány podle specifických požadavků 
této části společnosti. V průběhu 19. sto-
letí se z nich však mladé šlechtičny téměř 
úplně vytratily a penzionáty se přeměnily 
v internáty především pro dívky vyššího 
stupně vzdělávání. 

Takový charakter měl i voršilský pen-
zionát v Králíkách. Dívky, které v něm 
žily, do města přišly získat alespoň v části 
dobového kontextu poměrně prestižní 
vzdělání. Pocházely z Čech, Moravy, Ra-
kouska a Horního Slezska. Ze zahraničí pak 
především z Pruského Slezska, Německa, 
Východního Pruska i Hanoverska, dvě sest-
ry dokonce až z Anglie. Volba králického 
voršilského školského penzionátu byla 
zajímavá především pro německy hovořící 
katoličky. Vzdálenost se nezdála tak roz-
hodující, jako osobní doporučení či kladná 
zkušenost někoho z rodiny. Částečně, byť 
ne v plném rozsahu, se naplnila i očeká-
vání zakladatelek o žačkách z katolických 
příhraničních oblastí Německa. Nejvíce 
dívek z této oblasti přišlo do králického 
penzionátu z Nisy, Kladska a Bystřice 
Kladské. 

Délka pobytu dívek ve voršilském pen-
zionátu byla závislá výhradně na rozhod-
nutí a finančních možnostech její rodiny. 
Pohybovala se od několika měsíců po 
několik let. Penzionát nemohl sloužit jako 
sirotčinec, ale některé jeho chovanky se v 
takové situaci v podstatě ocitly. Většinou 
měly někde nějakého příbuzného, který byl 
dostatečně movitý, aby za ně platil dlou-
hodobě pobyt ve voršilském penzionátu, 
ale doma je nechtěl. Takové dívky pak 
v Králíkách trávily i prázdniny a především 
u mladších z nich měly sestry občas trochu 
problém, aby k nim nepřilnuly příliš. 

Sociální prostředí, z něhož dívky do krá-
lického penzionátu přišly, lze vymezit jako 
převážně středostavovské. Aristokracie už 
v této době řešila vzdělávání dcer zcela 
jiným způsobem a navíc Králíky by pro 
toto prostředí byly zřejmě málo prestižní. 
Sešly se tu tedy především dcerky státních 
i soukromých úředníků z nejrůznějších 
oborů, byť většina z nich patřila do střed-
ního pásma služebního zařazení. Ovšem 
pár ředitelů továren se mezi otci chovanek 
dá nalézt. Početně byly zastoupeny dcerky 
lékařů a pedagogů všech typů, a obecně 
otců s vysokoškolským vzděláním. Speci-
fické byly důstojnické dcerky. Až na jednu 
výjimku všechny pocházely z Německa a 
jejich otcové nikdy neměli vyšší hodnost, 
než major. K vyšší střední třídě je třeba 
počítat i dcerky z rodin továrníků, stat-
kářů, případně s jistou dávkou opatrnosti 
i majitelů domů. Ovšem mezi chovankami 
penzionátu bylo i více než 16% úplných 

(pokračování na straně 6)
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nebo částečných sirotků. Což v důsledku 
nevypovídá o jejich ekonomickém zajiště-
ní, ale pouze právním postavení.

Ačkoliv by se zdálo samozřejmé, že 
dívky v penzionátu provozovaném katolic-
kým řádem budou všechny téhož vyznání, 
v Králíkách to neplatilo. Výjimek bylo 
sice minimálně, ale existovaly. V jednom 
případě se dokonce nabízí domněnka, že 
studentka pocházela ze židovského prostře-
dí, byť to nikde nebylo písemně potvrzeno. 
Tato konfesní volnost zcela zmizela po 
přestěhování škol do Liberce a znovu na ni 
došlo až během první světové války. 

Voršilky sledovaly, pokud jim to poměry 
dovolily, i další životní cestu svých žaček 
z penzionátu. Ze 169 dívek, které králic-
kým penzionátem za dobu jeho existence 
prošly, jich 61 ztratily ze zorného úhlu. 55 
dívek se následně provdalo a 35 zvolilo, či 
jim byla určena, jinou životní dráhu. Sňat-
ky směřovaly opět v drtivé většině mezi 

střední, resp. vyšší střední třídu. Profese 
ženichů do jisté míry kopírují profese otců, 
což bylo v dané době poměrně obvyklé. 
I mezi ženichy dívek vychovaných v ka-
tolickém klášterním penzionátu se objevují 
protestanti, dokonce jeden evangelický 
farář. Nepřehlédnutelnou skupinou ženi-
chů byli i bratři, bratranci a další mužští 
příbuzní spolužaček z penzionátu.

Dívky, které šly v dalším životě jinou 
cestou, volily vždy mezi řádovým a civil-
ním prostředím. Z chovanek králického 
penzionátu vstoupilo do řádu 15 dívek. 
Další se vydaly na cestu samostatného 
povolání. To už v dané době nebylo nic 
zvláštního. Mimořádné na tom bylo jenom 
vzdělání, které k tomu bylo potřebné. Vět-
šina z nich se stala učitelkami, dvě byly 
opatrovnicemi v mateřské škole, jedna byla 
označena jako dentistka a jedna obecně 
jako zdravotnice.

Pro úplnost je třeba se zmínit ještě o 13 
dalších dívkách, které zemřely dříve, než se 

(pokračování ze strany 5)
Voršilky v Králíkách stihly provdat či získat nějaké zaměstnání. 

Bylo jim mezi 15 - 31 lety a žádná z nich 
nezemřela přímo v penzionátu.

Působení voršilek v Králíkách je v ně-
kolika směrech nekonvenční. Předně sem 
přišly řeholnice, které byly vlastně na útě-
ku. Hledaly nové a především perspektivní 
zakotvení. To jim umožňovalo - mnohdy 
i nutilo - být do jisté míry nekonvenční. 
Přes všechny problémy se jim dařilo zvlád-
nout ekonomickou situaci vlastního kon-
ventu, byť nezávislé na okolním světě být 
nemohly. Zůstaly ve městě velmi krátkou 
dobu, takže šlo vlastně stále o první - a je-
dinou - generaci, která sem přišla z Francie. 
Ke generační výměně došlo až v Liberci. 
Byly konventem i školským zařízením 
německojazyčným, což zvyšovalo jejich 
atraktivitu. Ovšem Králíky byly v této době 
na tak specifické zařízení přece jenom příliš 
malým městem se specifickými potřebami. 
Voršilské školy i konvent se tak staly za-
jímavou, ale krátkou epizodou v dějinách 
města Králíky i řádu sv. Voršily.

Marie Macková

Výstavba kontaktních a koordinačních center
V rámci Krajského ředitelství policie 

Pardubického kraje probíhá na devíti mís-
tech výstavba Kontaktních a koordinačních 
center. 

Jde o rozsáhlý projekt, který je z 85% 
spolufinancován z prostředků struktu-
rálních fondů Evropské unie, konkrétně 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
v rámci implementace Integrovaného 
operačního programu (Prioritní osa 3 
„Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

služeb“, oblast intervence 3.4 „ Služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení 
rizik“).

Vybudované prostory by se měly stát 
přirozeným centrem organizace v případě 
jakýchkoliv vážných a mimořádných udá-
lostí nebo živelných katastrof, při nichž by 
tato místa fungovala jako klíčový prvek 
Integrovaného záchranného systému. 

Hlavním cílem celého projektu je zajiš-
tění podmínek pro nepřetržitou pohotovost, 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné 
události, její vyhodnocení, neodkladný 
zásah v místě mimořádné události a zajiš-
tění podmínek pro efektivní koordinaci při 
vzniku kalamitních situací.

Kde tato místa vznikají?
- Obvodní oddělení policie Letohrad, 

Požárníků 330
- Obvodní oddělení policie Žamberk, 

Husovo nábřeží 314
- Obvodní oddělení policie Moravská 

Třebová, Komenského 396
- Obvodní oddělení policie Králíky, 5. 

Května 422
- Obvodní oddělení policie Litomyšl, 

Ropkova 1142
- Obvodní oddělení policie Vysoké Mýto, 

Gen. Závady 176
- Obvodní oddělení policie Česká Třebo-

vá, Riegrova 272
- Obvodní oddělení policie Hlinsko, 

Ležáků 1351
- Obvodní oddělení policie Pardubice, 

J. Zajíce 946
Řídící orgánem projektu je Ministerstvo 

pro místní rozvoj, zprostředkujícím sub-
jektem je Odbor strukturálních fondů MV 
ČR, dále Centrum pro regionální rozvoj a 
integrovaný operační program.
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Přehlídka středních škol a učilišť
Ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2012 pořádá Úřad práce ČR - krajská 

pobočka v Pardubicích na Vyšší odborné škole a Střední škole 
technické v České Třebové, Na Skalce, Přehlídku středních škol 
a učilišť.

Ve středu 10. 10. 2012 je přehlídka pro veřejnost otevřena od 
12:00 do 17:00 hodin, ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 8:00 do 17:00 
hodin.

Získáte zde podrobné informace o studiu a přijímacím řízení. 
Obdržíte informační a propagační materiály, prohlédnete si expo-
zice vystavujících škol. Pro zájemce budou poskytovány informace 
o rekvalifikačních kurzech, celoživotním vzdělávání a trhu práce. 
Občerstvení je zajištěno po celou dobu konání Přehlídky středních 
škol a učilišť.

Iva Tomšová - Informační a poradenské středisko
pro volbu a změnu povolání

Úřad práce ČR- krajská pobočka v Pardubicích
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1394

tel: 950 172 445, e-mail: iva.tomsova@uo.mpsv.cz

AKCE CIHELNA 2012
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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

Navštivte Cestu tajemství minulosti
Občanské sdružení Mlýn o.s. zakon-

čilo v červenci 2 projekty, realizované 
pro obec Prostřední Lipka.  Naším cílem 
bylo podpořit historii obce a vytvořit 
zázemí pro kulturní akce. Píle 4 stu-
dentů a mnoha dobrovolníků nakonec 
přinesla očekávané ovoce. O čemž jste 
se sami mohli přesvědčit na závěrečné 
prezentaci projektů 13. července v Pro-
střední Lipce. 

Projekt Tajemství minulosti byl zamě-
řen na iniciativu mládeže - tedy pomáhal 
mladým lidem realizovat jejich nápady a 
tím se vzdělávat. Za 5 měsíců práce jsme 
vytvořili znak a vlajku obce, koncept pro 
kroniku zachycující vzpomínky deseti 
pamětníků na posledních 60 let v obci a 
v neposlední řadě se nám podařilo vzty-
čit Cestu tajemství minulosti.  Což je tip 
na příjemný, krátký výlet překrásnou 
krajinou, vhodný i pro malé děti. Pro 
něž jsme vytvořili i pracovní list, který 
je průvodcem Cesty tajemství minulosti. 
List je zdarma k dostání v informačních 
centrech, nebo v obchodě v Prostřední 
Lipce. Protože listů není nekonečné 
množství a schováváme si je i pro škol-
ní kolektivy, doporučujeme návštěvu 

Cesty tajemství minulosti co nejdříve. 
Projekt byl spolufinancován Českou 
národní agenturou Mládež.

Projekt “Vlastní mobilní prostor a 
technika pro pořádání  akcí v Prostřední 
Lipce” byl zaměřen na podporu spole-
čenských aktivit. Žádost o pořízení šapi-
tó a vnitřního vybavení jsme podali, po 
několika konzultacích, na MAS Orlicko 
v roce 2011. Světlé a prostorné šapitó 
pojme až 50 osob k sezení, nebo 25 
cvičenců. Ozvučení postačí na folklorní 
koncert, nebo jinou kulturní událost. 
Nyní, když je zařízení pořízeno, jste si 
jistě sami všimli, jak krásný prostor pro 

pořádání akcí vznikl. Jelikož je možné 
vše zabalit a převézt, uskutečnili jsme 
v šapitó již 3 akce (Prezentace projektů, 
O lipecký pohár, ZUMBA). Projekt byl 
spolufinancován z Programu rozvoje 
venkova ČR s podporou MAS Orlicko.

Oba projekty by se jen stěží uskuteč-
nily bez podpory obyvatel Prostřední 
Lipky, kteří poskytli informace pro 
koncept kroniky, k tvorbě znaku obce, 
nebo pomohli při vlastní prezentaci 
projektů (výzdoba, občerstvení, stav-
ba a úklid šapitó). Velké díky také 
patří Městu Králíky, za oporu při re-
alizaci obou projektů a paní Ponocné 
a panu Vyšohlídovi za přestřižení stuh, 

otevírajících Cestu Tajemství 
minulosti a šapitó.

Mgr. Miroslav Beran,
předseda Mlýn o.s.
(fotografie k článku

naleznete na straně 3)
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Žáci předvedou, jak se staví koupelna
Vysoké Mýto – V druhé polovině září 

se vysokomýtské náměstí znovu promění 
v jedno velké staveniště. Nikoli však kvůli 
stavebním úpravám v souvislosti s pláno-
vanými změnami v dopravě. Již podruhé se 
tu bude konat mezinárodní soutěž Řemeslo/
Skill. Tentokrát bude jejím tématem použití 
moderních stavebních technologií při rekon-
strukci bytu a domu. Během „týdne řemesel 
ve Vysokém Mýtě“ bude možné vidět a 
posoudit zručnost soutěžících v oboru zed-

ník, montér suchých staveb (sádrokartonář), 
instalatér a malíř. Soutěžit budou žáci střed-
ních odborných škol a učilišť především 
z Pardubického kraje, ale přijedou také žáci 
z jiných koutů republiky a také z Maďarska, 
Polska, Slovenska a Německa. 

„Celý týden bude možné sledovat postup 
nejprve zednických učňů při ´výstavbě 
koupelny´ z různých stavebních materiálů, 
použití zateplovacích systémů, aplikaci 
moderních omítek.

Následně návštěvník uvidí v oboru 
montér suchých staveb montáž nosných 
konstrukcí ze sádrokartonu pro umístění 
sanitárního zařízení, montáž podlahy ze 
sádrovláknitých desek a instalaci zvuko-
vé izolace,“ popisuje jednotlivé soutěžní 
úkoly Hynek Míka z občanského sdružení 
ERUDIO CZ, které soutěž ve spolupráci 
s městem, místní stavební průmyslovkou a 
Pardubickým krajem organizuje. „Instalatéři 
předvedou soutěžní práce na rozvodech 
vody a odpadu, při instalaci sanitárního 
zařízení, tedy WC, umyvadla a sprchového 
koutu a nezámrzného venkovního vodního 
ventilu. Malíři ukáží možnosti použití růz-
ných technologií a barev na sádrokartony 
i vnitřní omítky. Návštěvníci budou moci 
zároveň posoudit kreativní schopnosti žáků 
z oboru malíř,“ doplňuje Míka.

Na své si přijde i laická veřejnost, které se 
budou věnovat odborníci z řad sponzorských 
firem dodávajících na soutěž stavební mate-
riál a technologie. Přímo v sousedství práce 
žáků budou připraveni zodpovědět dotazy 
návštěvníků a předat jim cenné informace 
potřebné při stavbě nebo rekonstrukci bytu 
či domu. Na náměstí se představí také školy 
Pardubického kraje se svými studijními a 
učebními programy, poradí výběr vhodného 
učebního oboru s perspektivou dobrého vý-
dělku a zaměstnání.  Pedagogicko-psycholo-
gická poradna Ústí nad Orlicí zde bude znovu 
prezentovat projekt Hamet 2, jehož cílem je 
ověřování a zavádění nového diagnostického 
nástroje pro kariérové poradenství žáků se 
zaměřením na praktické dovednosti a schop-
nosti. Cílem diagnostiky je doporučit takový 
obor, ve kterém žák může být úspěšný. 

Řemeslo/SKILL 2012 ve Vysokém Mýtě 
17. - 21. září 2012

Jak vyhrát grilovací párty
V neděli 10. června 2012 jsem v mailové poště objevila zprávu od 

maminky své žačky: TV Barrandov vyhlásila ráno v pořadu Zóna In 
5Angels soutěž pro třídní kolektivy - z písmen ve spojení GRILO-
VACÍ PÁRTY sestavte co nejvíce českých používaných slov. Cenou 
je grilovací párty pro celou třídu. Maminka měla pochopení pro 
mnoho práce, která s koncem roku souvisí, a zaslala mi již seznam 
slov, která s dcerou vytvořily. Ale aby to IV. A nevyšlo moc lehce, 
dostaly děti dobrovolný domácí úkol stejného zadání.

Druhý a třetí den se mi na stolku kupily papíry různého formátu a 
kvality (i školní zelený papírový ručník :-)) a na nich slova. Do soutěže 
se zapojilo 14 žáků. Mně už zbývalo „pouze“ je zkontrolovat a přepsat 
na počítači. Byla to práce na několik hodin, seznam se neustále prodlu-
žoval, protože děti byly opravdu nápadité a tvořivé. Nakonec jsme do 
soutěže odeslali neuvěřitelných 446 slov a čekali, co bude dál.

Vyhlášení vítěze provedli v neděli ráno 17. června 2012 ve 
zmíněném televizním pořadu. A opět iniciativní maminka sledo-
vala televizi a okamžitě mi volala, že jsme vyhráli. Přesto jsem to 
dětem ve třídě oznámila opatrně, čekala jsem, až se mi ozve někdo 
z televize a výhru potvrdí. A stalo se.

Po několikerém domlouvání padlo místo a čas konání velké 
třídní grilovací párty – sešli jsme se na sportovním areále ve středu  
27. 6. 2012 v 9:30 h. Přijeli nejen zástupci Drůbežářského závodu 
Klatovy, který akci sponzoroval, ale i tři členky dívčí pěvecké 
skupiny 5Angels, jež televizní pořad moderují. Okamžitě s dětmi 
navázaly kamarádský kontakt, podepisovaly fotky, vyfotily se 
s dětmi a zasportovaly si s nimi. Kuchař pro děti ugriloval drůbeží 

párky a kuřecí steaky, dostaly i minerálky. Děti si mohly pozvat 
rodiče, navštívily nás také tři maminky. Počasí nám přálo a akce se 
opravdu povedla. Manažer děvčat nám sdělil, že jsme vyhráli díky 
suverénně nejvyššímu počtu zaslaných slov.

Poděkování patří všem dětem (i rodičům), které přispěly svými 
slovy do soutěže, a především mamince paní Haně Sotonové, která 
nám to spískala. Děkujeme!

Michaela Bajtová, tř. uč. a loňská IV. A
Gymnázium a základní škola, Králíky
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉHO
CENTRA EMMA

Zdravíme v novém školním roce 2012/13 se zprávičkami od nás, 
z Mateřského centra EMMA.

Hned na začátek bychom chtěly poděkovat všem maminkám, 
které se v loňském školním roce podílely na chodu MC a nyní již 
nastupují do zaměstnání. Díky moc, že jste mohly být s námi a 
my s vámi!!!

A co nás čeká dál? Moc se těšíme na spolupráci s Městskou kni-
hovnou na 1. Bleším trhu, který proběhne 15. 9. v budově Gymnázia 
či před ním (více info na plakátu).

Již tradičně zveme 20. 9. na zápis do kurzů Angličtiny pro 
nejmenší Emík, pro děti od 0,5 roku – 6let a po loňském úspěchu 
i pro žáky 1. - 3. tříd ZŠ.

Středeční dopolední herna s programem je stálicí v naší činnosti, 
stejně tak jako návštěva knihovny 1x měsíčně s možností výpůjčky.

Od října chystáme novinky, pro děti 5 -7lété, před nástupem do 
školy, kroužek Hurá do školy. Dále to bude Výtvarné tvoření pro 
děti 3 – 6 let, kde si děti budou moci, v návaznosti na roční období, 
výtvarně zatvořit hlavně s přírodními materiály. Více informací 
naleznete v říjnovém Zpravodaji a na plakátech.

Nesmíme zapomenout na podzimní Burzu dětského oblečení 
v půlce října, Kurz keramiky pro děti i dospělé a Halloweenský 
lampiónový průvod na přelomu října a listopadu. Tak to je od nás 
prozatím vše?!

Milí rodiče, pokud máte chuť a čas, přijďte do MC EMMA, 
kam jste srdečně zváni!!! Těšíme se na vás každou středu od 
9.00 hod. do 11.30 hod!

Pěkné babí léto za MC EMMA přeje Justýna Švandová.
(www.mcemma.estranky.cz)

Očkování nejen proti vzteklině
Vzteklina je smrtelné onemocnění přenosné ze zvířat na lidi. 

Ze zákona je nařízeno povinné očkování psů proti vzteklině a to 
ve věku od 3 do 6 měsíců věku štěněte.  Přeočkování se dle druhu 
vakcíny provádí po jednom, dvou až třech letech. I když je Česká 
republika od roku 2002 vztekliny prostá, je doporučitelné v našich 
příhraničních podmínkách přeočkování opakovat každoročně. 
Sousední Polsko totiž výskyt vztekliny stále vykazuje. 

Pokud nenaočkovaný pes poraní člověka, vystavuje se majitel 
nejen úředním ale i finančním nepříjemnostem, neboť vyšetření tako-
vého zvířete je výrazně dražší než vyšetření zvířete naočkovaného.

Kromě výše zmíněného povinného očkování, existuje celá řada 
očkování sice nepovinných zato vysoce doporučitelných, neboť 
chrání proti infekčním nemocem, které nejen přímo ohrožují psa, 
ale mohou být také přenosná na lidi (leptospiróza). 

Navíc v rámci očkování provede veterinární lékař preventivní 
prohlídku Vašeho zvířete, čímž lze předejít jiným zdravotním 
problémům a případně je zavčas řešit.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 6.
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 

2159 – ostatní plochy o výměře 6761 m2, 
p.p.č. 2726 – ostatní plochy o výměře 1977 
m2, p.p.č. 2754 o výměře 891 m2 vše v k.ú. 
Horní Lipka a dále st.p.č. 67 – zastavěné 
plochy o výměře 210 m2, st.p.č. 222/2 – 
zastavěné plochy o výměře 29 m2 a p.p.č. 
137/5 – ostatní plochy o výměře 571 m2 vše 
v k.ú. Prostřední Lipka společnosti ZEOS, 
s.r.o., Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření a zastavěné plochy stavbami 
sloužícími zemědělské výrobě, pozemky 
přilehlé a navazující ve funkčním celku a 
společném využití s nimi.

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
3309 – ostatní plochy o výměře 392 m2 
v k.ú. Králíky za účelem parkování a pří-
jezdu k domu čp. 347 a čp. 914 v ul. Vald-
štejnova v Králíkách, a to: E. H., Králíky, 
J. N., Králíky, J. S., Králíky, J. H., Králíky, 
R. L., Králíky, T. H., Děčín.

Současně RM souhlasí s oplocením po-
zemku, resp. opatřením vjezdu na pozemek 
bránou.

RM schvaluje ukončení pronájmu části 
nebytových prostorů v čp. 366 na Velkém 
náměstí v Králíkách s panem P. V. a to 
dohodou ke dni 30. 6. 2012. Zbývající ne-
bytové prostory o výměře 53,5 m2 zůstávají 
nadále v pronájmu. Zároveň RM ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu uvolněných 
nebytových prostorů, a to v souladu s Pra-
vidly pro pronajímání nebytových prostorů 
ve vlastnictví města Králíky. 

Město Králíky jako vlastník pozemků 
p.p.č. 1822/22 – t.t. porostu a p.p.č. 1841/1 
– t.t. porostu v k.ú. Králíky souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se sta-
vebním záměrem „uložením NTL přípojky 
pro RD na p.p.č. 1841/11 - t.t. porostu, p.p.č. 
1822/22 – t.t. porostu a p.p.č. 1841/1 – t.t. 
porostu v k.ú. Králíky“ manželů J. a J. Ch., 
Králíky, a to za podmínek:

- k provedení stavby bude stavebníkem 
požádáno o zvláštní užívání místní komu-
nikace dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích

- k uložení přípojky na pozemcích ve 
vlastnictví města Králíky – tj. p.p.č. 1822/22 
– t.t. porostu a p.p.č. 1841/1 – t.t porostu 
bude uzavřena smlouva o zřízení věcného 
břemene.

RM neschvaluje pronájem nebytového 
prostoru v čp. 363 na st.p.č. 222 v k.ú. 
Králíky paní M. V., Králíky. 

RM schvaluje pronájem nebytového pro-
storu v čp. 363 na st.p.č. 222 v k.ú. Králíky 
paní M. K., Králíky. 

RM schvaluje záměr prodeje kovové 
konstrukce bývalé haly – obč. vyb. na st.p.č. 
1594 v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 
100.000 Kč a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit na dobu 15 dnů.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 
2772/2012 mezi městem Králíky a občan-

ským sdružením Králická organizace tvorby 
volnočasových aktivit (K. O. T. V. A.), 
Králíky na výpůjčku nemovitostí Letního 
tábora Hněvkov: objektu č.e. 8 – rod rekr 
na st.p.č. 127, objektu č.e. 9 – rod. rekr na 
st.p.č. 128, objektu č.e. 10 – rod.rekr na 
st.p.č. 129, pozemku st.p.č. 127 – zastavěná 
plocha o výměře 13 m2, pozemku st.p.č. 
128 – zastavěná plocha o výměře 282 m2, 
pozemku st.p.č. 129 – zastavěná plocha 
o výměře 73 m2, pozemku p.p.č. 671 – ostat-
ní plocha o výměře 3814 m2, pozemku p.p.č. 
673/5 – ostatní plocha o výměře 333 m2 vše 
v k.ú. Hněvkov a výpůjčku movitých věci 
– dlouhodobý majetek v hodnotě 104.161 
Kč a drobný majetek v hodnotě 264.577 
Kč za účelem poskytování služeb dětem a 
dospělým v oblasti volnočasových aktivit 
a provozování dětského tábora, výpůjčka 
se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2012 
do 30. 6. 2017.

RM schvaluje dodatek č. 11 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem 
Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, 
týkající se změny výše pojištění majetku 
města, která nově činí 234.878 Kč.

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2012/01/013 ze dne 16. 1. 2012 a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 1129 – ostatní plochy, po-
zemku ve zjednodušené evidenci p.č. 1129 
(PK) v k.ú. Prostření Lipka, dále p.p.č. 
129/1 – lesního pozemku, p.p.č. 130/1 – 
lesního pozemku, p.p.č. 130/4 – lesního 
pozemku, p.p.č. 509/3 – ostatní plochy, 
p.p.č. 526/1 – ostatní plochy, pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 519/1 (PK) a 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
526/2 (PK) vše v k.ú. Dolní Lipka souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavebním záměrem „oplocení pastevní-
ho areálu, zatlučené kůly o délce 150 – 180 
cm, na kůlech plastové izolátory pro vedení 
pozinkovaného drátu o průměru 2 mm“ 
společnosti ZEOS s.r.o., Králíky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání plynárenského zařízení a dále právu 
vstupovat a vjíždět na p.p.č. 1043/32 a 
p.p.č. 3822 v k. ú. Králíky v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, oprava-
mi a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek pro oprávněnou VČP 
Net, s.r.o., Hradec Králové. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorá-
zovou úhradu 500 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 340 – zahrady, p.p.č. 2074/1 
– ostatní plochy a p.p.č. 3309 – ostatní plo-
chy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 
3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „položení zámkové dlažby na plo-

še 10,5 x 4 m do obrubníku, barva šedá na 
pozemku - p.p.č. 3309 - ostatní ploše v k,ú. 
Králíky“ Společenství vlastníků jednotek 
domu Valdštejnova č.p. 347, Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o zajištění pře-
ložky plynárenského zařízení mezi Městem 
Králíky a VČP Net, s.r.o., zastoupené RVE 
Distribuční služby, s.r.o., Brno. Předmě-
tem je zajištění přeložky STL plynovodu 
vyvolané realizací stavby „Cyklostezka 
Králíky – Č. Voda.

RM souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 24:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním závěrečné prezentace projektu 
„Tajemství minulosti“, konané dne 13. 7. 
2012, na travnaté ploše u požární nádrže 
v Prostřední Lipce, a to za splnění následu-
jících podmínek:

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM ukládá majetkovému odboru při-
pravit záměr pronájmu Velkého náměstí 
v Králíkách na období 5 let, a to za účelem 
konání tradiční Michalské pouti.

RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 
s přijetím dítěte s logopedickým postižením 
do MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí.

RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 
s přijetím dětí do MŠ Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje navýšení položky rozpočtu 
(oblast přímá podpora dotační a příspěvko-
vý program města Králíky) o částku 220.000 
Kč z podílu na výtěžku z loterijních a sáz-
kových her a ukládá vedoucí odboru FO 
provést rozpočtové opatření.

RM bere na vědomí informaci o navr-
žených částkách na přímou podporu pro 
tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Králíky o.s., 
FC Jiskra Králíky-Červená Voda o.s. a TJ 
Sokol Boříkovce včetně návrhu na přidě-
lení jednotlivých grantů na dopravu dětí a 
mládeže na zápasy, dotace na práci trenérů 
u těchto tělovýchovných organizací, spole-
čenské aktivity a ukládá vedoucímu OŠKT 
předložit tento bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 
podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok 2012 a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit 
nezbytné administrativní záležitosti dle 
schváleného Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky.

RM jmenuje podle vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
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konkursních komisích konkursní komisi 
pro posouzení uchazečů a jmenování do 
funkce ředitele/ředitelky školy Mateřská 
škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí ve složení: Jana Ponocná - předsed-
kyně komise, Ing. Ladislav Tóth – člen 
komise, paní Vlasta Vicencová – členka 
komise, paní Drahoslava Kholová – člen-
ka komise, Mgr. Ivana Bečková – členka 
komise, Mgr. Miluše Málková – členka 
komise, Mgr. Vlastimil Kubíček – odborník 
s hlasem poradním za oblast školství, Bc. 
Jan Mlynář – odborník s hlasem poradním 
za oblast řízení lidských zdrojů, Bc. Jan 
Divíšek – tajemník komise.

RM souhlasí s odstraněním 1 ks suchého 
smrku na pozemku p.č. 273/2 v k.ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem J. S., Králíky, s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na jeho 
vlastní náklad a nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM pověřuje starostku jednáním o přijetí 
finančních darů ve prospěch města a po-
depisováním darovacích smluv. Současně 
ukládá informovat RM 1 x měsíčně o uza-
vřených darovacích smlouvách.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
16. 7. 2012. 

11. 7.
Město Králíky jako vlastník dotčeného 

pozemku p.p.č. 2072/7 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „zřízení vodovodní přípojky na 
p.p.č. 1876/4 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Králíky“ pana T. V., Červená Voda, a 
to za podmínky: 

k provedení stavby bude stavebníkem 
požádáno o zvláštní užívání místní ko-
munikace dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích.

RM schvaluje požádat ČR – Minister-
stvo obrany, Praha o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku státu – 
majetek uvedený v seznamu č. 03/2012, 
a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a 
jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu movité věci č.j. UZSVM/HU-
O/4215/2012-HUOM – 99/22/2011 ČA 
na převod klavíru/křídla Bohemia/, model 
158-Martinů, výrobní číslo: 64457 od ČR 
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Praha.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 36 m2 v k.ú. Červený Potok 
za účelem umístění bazénu panu J. T., 
Králíky.

RM schvaluje pronájem 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 rekre-
ačního objektu panu Z. S., Brno.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozová-
ní plynárenského zařízení a dále právu vstu-
povat a vjíždět na pozemky p.p.č. 1822/22 
a p.p.č. 1841/1 v k. ú. Králíky v souvislosti 
se zřizováním, stavebními úpravami, opra-
vami a provozováním distribuční soustavy 
a plynovodní přípojky pro oprávněné J. a 
J. Chodcovi, Králíky. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku za-
jištěného budoucími oprávněnými + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
stavby uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2012/02/052 ze dne 19. 3. 2012 v části 
prodeje pozemku p.p.č. 3583 v k.ú. Králí-
ky a doporučuje potvrdit prodej pozemku 
p.p.č. 3584 – ostatní plocha o výměře 373 
m2 manželům Č. a V. Řepkovým, Králíky a 
ukládá MO předložit na jednání ZM prodej 
pozemku.

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2012/01/006 ze dne 16. 1. 2012 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Zároveň RM ukládá MO uzavřít v souladu 
s usnesením RM/2011/38/536 ze dne 7. 9. 
2011 smlouvu o zřízení věcného břemene 
pro vlastníka nemovitosti čp. 7 na st.p.č. 
16/1 v k.ú. Dolní Lipka. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 533/5 – zahrady, p.p.č. 
1083 – ostatní plochy, p.p.č. 1086 – ostatní 
plochy, p.p.č. 1104 – ostatní plochy a p.p.č. 
1109/1 – ostatní plochy v k.ú. Prostřední 
Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„umístění 1 ks informační tabule a 5 ks umě-
leckých děl v krajině“ občanského sdružení 
Mlýn o.s., Králíky.

Město Králíky jako dotčený ÚSC bere na 
vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího 
řízení ke koncepci „Aktualizace Koncepce 
ochrany přírody Pardubického kraje“ a 
nemá ke změně koncepce připomínky.

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
080/2011 mezi městem Králíky a firmou 
Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: 
„Zvýšení turistické atraktivity Kralické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka, 
reg. č. CZ.1.13/3.1.00/14.00900“. 

RM projednala žádost pana J. M. a nesou-
hlasí s umístěním květináčů před domem čp. 
344 v ulici Dlouhá, Králíky.

RM bere na vědomí podnět OV Dolní 
Lipka na podání návrhu pozemkové úpravy 
pro zpřístupnění obecního hřbitova v Dolní 
Lipce.

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 
8. 9. 2012 pro konání akce „Jesus break“ 
(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králí-

kách) včetně povolení odběru elektrické 
energie na Velkém náměstí na zajištění 
ozvučení. 

RM schvaluje pro zajištění akce Sudety 
MTB Challenge 2012 tyto uzávěry komu-
nikací: Velké náměstí dne 23. 7. 2012 od 
07:30 hod. do 24. 7. 2012 do 12:00 hod., 
komunikace z náměstí určené pro hromadný 
start od 10:00 hod. do 10:15 hod. (podle 
jednotlivých průjezdů křižovatkami) a 
ukládá příslušným odborům projednat tuto 
záležitost s orgány Policie ČR a organizací 
Služby města Králíky, s.r.o.

RM souhlasí s odstraněním 55 ks ná-
letových jasanů na pozemku p.č. 43/2 
v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí s 
uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem M. 
K., Králíky, s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho vlastní náklad 
a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví bez ohledu na jeho kvalitu, 
které bude použito k vytápění klubovny OV 
v Dolní Lipce. 

RM schvaluje interní rozpočtové opatření 
číslo 120301, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
393.380,00 Kč. 

18. 7.
RM schvaluje prodej kovové konstrukce 

bývalé haly – obč. vyb. na st.p.č. 1594 v k.ú. 
Králíky panu J. P., Dolní Hedeč.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2250/1 – ostatní plocha 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním zámě-
rem „Králíky, p.č. 447/15 Votava – KNN“ 
žadatele MONTPROJEKT, a.s., se sídlem 
Pardubice, a to za podmínky, že k prove-
dení stavby bude stavebníkem požádáno 
o zvláštní užívání místní komunikace dle 
§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích. 

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky za účelem 
zajištění konání tradiční Michalské pouti na 
Velkém náměstí v Králíkách a to na dobu 
určitou 5 let za nájemné 100.000 Kč a uklá-
dá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele 
stavebních úprav „Oprava soc. zařízení 
Klubu na Střelnici“ a rozhodla, že smlouva 
o dílo těchto prací bude uzavřena s firmou 
Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí, Tvardkova 
1191.

RM vyjadřuje nesouhlas s povolením 
sázkové hry ve smyslu ustanovení § 2 písm. 
l) zákona o loteriích na adrese: Králíky, 
Velké náměstí čp. 357 a pověřuje starostku 
města předáním této informace Ministerstvu 
financí.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy s fir-
mou JOHNNY servis s.r.o., Tetín č. 1, 266 
01 Beroun na dodávku mobilních WC na 
zajištění akce CIHELNA 2012.
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25. 7.
RM schvaluje pronájem 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 přístupu 
k nemovitosti, užívání zahrady a sekání 
trávy panu J. V., Dolní Hedeč, a to na dobu 
neurčitou.

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
1003/2 – ostatní plochy o výměře 490 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem zeměděl-
ského hospodaření panu V. D., Králíky, a to 
na dobu neurčitou.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2374 – trvalý travní porost 
o výměře 603 m2 za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 628/44 – trvalý travní porost 
o výměře 261 m2 za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 
roky ve výši 2.349 Kč a ukládá předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku.

RM schvaluje dodatek č. 12 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem 
Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, 
týkající se upřesnění pojistných podmínek 
pro pojištění odpovědnosti za škodu.

RM souhlasí s krátkodobým užitím části 
pozemků p.p.č. 2076/1 a p.p.č. 2283 v k.ú. 
Králíky panem R. K., Králíky, a to za úče-
lem složení materiálu (řeziva) na opravu 
střechy na domě čp. 11 v Králíkách a dále 
na postavení lešení před domem čp. 11 
v Králíkách. Po skočení prací budou části 
pozemků uvedeny do původního stavu. 

RM schvaluje ukončení užívání nemo-
vitosti čp. 367 na Velkém náměstí v Krá-
líkách (gymnázium), a to dohodou ke dni 
31. 7. 2012 formou dodatku č. 2 smlouvy 
o výpůjčce ze dne 17. 9. 2009 mezi městem 
Králíky a příspěvkovou organizací Gymná-
zium a základní škola Králíky.

RM schvaluje předání nemovitosti čp. 
367 na Velkém náměstí v Králíkách (gym-
názium) pod správu společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., a to s účinností od 
1. 8. 2012. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 775/2 – trvalý travní porost 
o výměře 42 m2 za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku.

RM ruší usnesení RM/2012/28/430 ze 
dne 18. 7. 2012 a schvaluje: Město Králíky 
jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 
2205/1 – ostatní plocha v k.ú. Králíky sou-
hlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 

zákona se stavebním záměrem „Králíky, p.č. 
447/15 Votava – KNN“ žadatele MONT-
PROJEKT, a.s., se sídlem Pardubice, a to 
za podmínky, že k provedení stavby bude 
stavebníkem požádáno o zvláštní užívání 
místní komunikace dle § 25 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

RM schvaluje smlouvu o propagaci 
a reklamě mezi Městem Králíky a Lesy 
České republiky, s.p., Hradec Králové, kde 
předmětem smlouvy je závazek posky-
tovatele poskytnout objednateli reklamní 
plnění jakož i závazek objednatele zaplatit 
poskytovateli za řádně poskytnutá reklamní 
plnění dohodnutou odměnou.

RM schvaluje nájemní smlouvu s firmou 
STRABAG a.s., týkající se pozemků p.p.č. 
328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 375/17, 
375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zřízení mezideponie 
a vybudování stavby „Společná zařízení 
na Kralicku“ a to na dobu určitou do 30. 
11. 2012. 

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 41/12 
se společností MIVET, s.r.o., Praha – 
Michle.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a 
reklamě na akci „Cihelna 2012“ se společ-
ností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2012“ se společností 
V A K S T A V, s.r.o.

RM schvaluje směrnici: O předpisech 
města Králíky, PP/137/S/2012.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zhotovení a šíření reklamy s Rádiem NET 
National s.r.o., Praha 10 (rádio BEAT) a 
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 
(rádiem BLANÍK), region východní Čechy, 
Náchod. 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o zajištění fyzické ostrahy akce CIHELNA 
2012 s firmou DOSON s.r.o., Opatovice 
nad Labem s dodáním jednorázových 
náramků.

1. 8.
RM doporučuje schválit prodej pozemku 

p.p.č. 3741/3 – trvalý travní porost o výměře 
888 m2 manželům Záleským, Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM odkládá projednání záměru pronájmu 
pozemku st.p.č. 788 – zastavěné plochy 
o výměře 18 m2 v k.ú. Králíky na další 
jednání rady města.

RM schvaluje investiční akci: celková 
rekonstrukce elektroinstalace a bytového 
jádra v bytě č. 17 v čp. 658/2, ulice V By-
tovkách, Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
10051711 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životního prostředí 

RM schvaluje podání žádosti o povolení 
k provozování střelnice.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
53, 55, 56, 56 a 63 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 274.547,05 Kč a interní 
rozpočtové opatření číslo 120503, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 0,00 Kč. 

RM bere na vědomí informaci ředitele 
PO Gymnázium a základní škola Králíky 
o přijetí opatření k odstranění nedostatků 
zjištěných v organizaci při veřejnoprávní 
kontrole dne 12. 6. 2012 a ukládá řediteli PO 
a odboru ŠKT odstranit zjištěné nedostatky 
do 30. 9. 2012.

RM schvaluje Smlouvu o zprostředková-
ní umělce na vystoupení Miroslava Žbirky 
v pátečním programu akce „Cihelna 2012“ 
s Ing. Ladislavem Dobešem – Agentrua 
GONG, Olomouc.

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a 
MK na Velkém náměstí vč. vedení objízd-
ných tras po komunikacích na území města 
Králíky z důvodu zajištění bezpečnosti při 
pořádání kulturní akce „CIHELNA 2012 
Králíky“ v těchto termínech:

- III/31224 - 17. 8. 2012 od 12:00 do 
20:00 a 18. 8. 2012 od 8:00 do 16:00 hod

- MK Velké náměstí - 17. 8. 2010 
od 14:00 do 24:00 hod.

RM schvaluje prodloužení hodiny pro 
konání hudební produkce při pořádání kon-
certu na Velkém náměstí dne 17. 8. 2012 do 
01:00 hod. následujícího dne.

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
1.000 Kč na uspořádání 36. ročníku spor-
tovních her pro zdravotně postižené občany 
a děti a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí finančních prostředků 
z Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky.

RM schvaluje udělení pamětního listu a 
poskytnutí věcného daru v celkové hodnotě 
do 2.000 Kč.

RM bere na vědomí informaci o uza-
vřených darovacích smlouvách s firmou 
EKOLA České Libchavy, s.r.o. (25.000 
Kč), firmou HELI CZECH s.r.o. (10.000 
Kč) a firmou OMB composites EU, a.s. 
(5.000 Kč).

15. 8.
RM schvaluje záměr pronájmu části po-

zemku p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře cca 
186 m2 v k.ú. Králíky za účelem rekreace 
a odpočinkové plochy za roční nájemné ve 
výši 558 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Králíky a panem Ing. Petrem 
Markem, bytem Červený Potok 20, 561 
69 Králíky na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek v hodnotě 8.063 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
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městem Králíky a panem Jiřím Bartoníč-
kem, bytem Heřmanice 70, 561 69 Králíky 
na drobný dlouhodobý hmotný majetek 
v hodnotě 21.450 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a panem Janem Halbrštá-
tem, bytem Dolní Boříkovice 154, 561 69 
Králíky na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek v hodnotě 15.668 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a panem Arnoštem Jurán-
kem, bytem Dolní Lipka 7, 561 69 Králíky 
na drobný dlouhodobý hmotný majetek 
v hodnotě 990 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
mezi městem Králíky a paní Jitkou Špon-
tákovou, bytem Horní Lipka 52 na drobný 
dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 
33.039 Kč.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2346 – trvalý travní porost 
v k.ú. Horní Lipka o výměře 1232 m2 za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha v k.ú. 
Horní Lipka o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 
– ostatní plocha o výměře 1005 m2 za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemků.

RM doporučuje schválit záměr směny 
pozemku p.p.č. 266/2 – zahrada o výměře 
370 m2 ve vlastnictví města Králíky za od-
povídající část (dle ceny určené znalcem) 
pozemku p.p.č. 1295/24 – orná půda ve 
vlastnictví pana M. V., Králíky s tím, že 
hodnota směňovaných pozemků určená 
znalcem bude stejná. Zároveň RM ukládá 
předložit bod na jednání ZM.

RM žádost společnosti ČS, a.s., o sou-
hlas s přemístěním klimatizační jednotky 
v nemovitosti čp. 364 na Velkém náměstí 
v Králíkách odkládá a to do doby předlo-
žení žadatelem závazného stanoviska státní 
památkové péče, tj. odboru ŠKT. 

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele 
stavebních prací „Výměna plynových kotlů 
v budově čp. 414“ v Králíkách a rozhodla, 
že smlouva o dílo těchto prací bude uzavře-
na s firmou Gazterm s.r.o., Letohrad.

RM schvaluje Pravidla provozu střelnice 
„Cihelna“, PP/138/P/2012.

RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo 
s odbornou arboristickou firmou Pavel 
Haupt, Kunčice 274 na realizaci ošetření 24 
vybraných stromů v parku a přilehlé aleji za 
celkovou cenu 81.141 Kč bez DPH.

RM schvaluje, aby Město Králíky 
požádalo vlastníka silničních pozemků 
(v průjezdných úsecích obcí správního 
obvodu města Králíky) Pardubický kraj 
o jednoznačný postoj k povinnosti údržby 
zeleně s odkazem na právní názor práv-

Výpis z jednání Rady města Králíky
ničky úřadu.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace parkování, výběru 
poplatků za parkování a užívání veřejného 
prostranství“, pro kulturní akci „Poutní 
slavnost Nanebevzetí Panny Marie“ na 
Hoře Matky Boží u Králík, konané dne 
19. 8. 2012.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace výběru poplatků za 
parkování a úklidové služby“ na akci 
„CIHELNA 2012“, konající se ve dnech 
17. a 18. 8. 2012, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Králíky.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek, 
výběru poplatků za parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2012“, kona-
jící se ve dnech 17. a 18. 8. 2012, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Prostřední Lipka. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek, 
výběru poplatků za parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2012“, kona-
jící se ve dnech 17. a 18. 8. 2012, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdruže-
ním hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Heřmanice. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek“ 
na akci „CIHELNA 2012“, konající se ve 
dnech 17. a 18. 8. 2012, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Klubem seniorů 
Králíky, o.s. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na 
zajištění organizace prodeje vstupenek“ 
na akci „CIHELNA 2012“, konající se ve 
dnech 17. a 18. 8. 2012, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky, 
o.s., oddíl ASPV Králíky.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o poskytnutí dotace ev. č. OSRKE-
F/09/04003.

RM, v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v plat-
ném znění a na základě návrhu konkursní 
komise, jmenuje s účinností od 20. 8. 2012 
paní Bc. Romanu Fabiánovou ředitelkou 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
na dobu určitou - do 31. 7. 2018.

RM bere na vědomí informaci o pro-
vedené kontrole ČŠI a bere na vědomí 
informaci vedení školy o provedených 
opatřeních.

RM bere na vědomí informaci o prove-
dené kontrole ze strany zřizovatele a bere 
na vědomí informaci vedení školy o pro-
vedených opatřeních. RM zároveň ukládá 
majetkovému odboru, finančnímu odboru 
a odboru školství, kultury a tělovýchovy 
provést kontrolu zřizovacích listin škol a 
zpracovat jejich změnu v oblasti hospoda-
ření s majetkem.

RM bere na vědomí podání paní Mgr. Bc. 
Aleny Krabcové a ukládá starostce města 
zaslat odpověď Mgr. Bc. Aleně Krabcové 
se sdělením: Vyhlašování konkursů je plně 
v kompetenci zřizovatele. Konkursní řízení 
na ředitele/ředitelku MŠ Moravská bylo 
řádně vyhlášeno dle platných právních 
předpisů ČR, podmínky vyhlášeného ří-
zení jsou stanoveny dle platných právních 
předpisů a je plně v kompetenci vyhlašo-
vatele konkursu tyto podmínky stanovit. 
Personální otázky v příspěvkových orga-
nizacích zřizovaných městem Králíky jsou 
plně v kompetenci příslušných statutárních 
orgánů těchto příspěvkových organizací a 
zřizovateli nepřísluší se jimi zabývat. 

RM bere na vědomí předloženou výroční 
zprávu.

RM schvaluje Dohodu o výcviku ozbro-
jených sil mimo území vojenských újezdů 
pro akci Cihelna 2012.

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)
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného 16. července. 2012

Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná – starostka; An-
tonín Vyšohlíd – místostarosta;  Vla-
dimír Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek; 
Arnošt Juránek;  Ing. Roman Kosuk; 
Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil 
Kubíček – člen rady města; Jan Mlynář 
– člen rady města; Pavel Morong; Iva 
Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. 
Pavel Strnad; Ing. Ladislav Tóth – člen 
rady města.

Z jednání omluven: Mgr. Dušan 
Krabec.

Z části jednání omluven: Arnošt 
Juránek.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, 
Ing. Kubíčková, Mgr. Mlynářová, Ing. 
Macháček, p. Pecháčková, Bc. Strnad, 
Bc. Divíšek.

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška O stanovení míst

a času, ve kterých mohou
být provozovány hazardní hry

4.3. Dotace pro sport
4.4. Schválení předsedy

finančního výboru
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 a je přítomna 
nadpoloviční většina zastupitelů. Ing. 
Kosuk navrhl doplnit program o bod 
04.01 Odvolání Jany Ponocné z funkce 
starostky města. Starostka seznámila 
přítomné se stanoviskem ministerstva 
vnitra, odborem dozoru a kontroly, které 
bylo vypracováno na základě podnětu 
Mgr. Krabcové o neplatnosti jednání 
minulého ZM. Ministerstvo potvrdilo 
platnost jednání minulého ZM. Na zá-
kladě tohoto stanoviska z ministerstva 
vnitra navrhla hlasovat samostatně 
o jednotlivých bodech na doplnění.

Návrh na doplnění programu bod 
04.01 Odvolání starostky Jany Ponoc-
né z funkce starostky města. 

Hlasování: 1:10:2 (neschváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

Dále Ing. Kosuk navrhl doplnit 
program o bod 04.02 Odvolání pana 

Antonína Vyšohlída z funkce místosta-
rosty města. 

Návrh na doplnění programu bod 
04.02 Odvolání pana Antonína Vyšo-
hlída z funkce místostarosty města. 

Hlasování: 3:9:1 (neschváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

Ing. Strnad navrhl usnesení:
ZM pověřuje starostku města svo-

láním pracovního jednání zastupitelů 
20. srpna 2012. 

Hlasování: 8:1:4 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

Paní starostka navrhla hlasovat o pů-
vodním zveřejněném návrhu progra-
mu.

ZM schvaluje program jednání 
ZM č. 05.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

2. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 

ze dne 18. 6. 2012 pan Pavel Morong 
a paní Iva Musilová nevznesli připo-
mínky. Připomínku k zápisu vznesl Ing. 
Kosuk z důvodu opětovného hlasování 
o programu a dále uvedl, že v zápisu 
není uvedeno, že zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné a není neuveden počet 
zastupitelů, dále že ověřovatelé zápisu 
byli zvoleni až po prvním hlasování, 
tedy nemohou ověřit hlasování o návrhu 
k jednání a že bylo o programu hlaso-
váno až na třetí pokus a vyzval vedení 
města k řešení této námitky v souladu se 
zákonem o obcích. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. 
Nesvadba a pan Hejtmanský.

ZM schvaluje ověřovateli dnešního 
zápisu jednání Mgr. Nesvadbu a pana 
Hejtmanského. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

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

přednesl místostarosta města pan An-
tonín Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné 
usnesení. 

Do jednacího sálu se dostavil pan 
Juránek.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků st.p.č. 43 a 

p.p.č. 35/1, p.p.č. 35/2 v k.ú. Heřmanice 
u Králík 

ZM/2012/05/143: ZM schvaluje 
prodej pozemků st.p.č. 43 – zastavěná 

plocha o výměře 86 m2, p.p.č. 35/1 – 
t. t. porost o výměře 504 m2 a p.p.č. 
35/2 – t. t.porost o výměře 47 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Králík panu R. Š., Heř-
manice za kupní cenu 15.867 Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

4.1.2. Prodej pozemků st.p.č. 176/1 a 
p.p.č. 2265 v k.ú. Červený Potok

ZM/2012/05/144: ZM schvaluje 
prodej pozemků st.p.č. 176/1 – zasta-
věná plocha o výměře 80 m2 a p.p.č. 
2265 – ostatní plocha o výměře 43 
m2 v k.ú. Červený Potok manželům 
S., Červený Potok za kupní cenu 
10.262 Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

4.1.3. Prodej pozemku st.p.č. 177 
v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2012/05/145: ZM schvaluje 
prodej pozemku st.p.č. 177 – zastavě-
ná plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč paní D. Š., Ústí nad Orlicí za 
kupní cenu 1.510 Kč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2529 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/05/146: ZM schvaluje 
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 převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

4.1.5. Nový záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 397/5, p.p.č 3318/2 a p.p.č. 3836 
v k.ú. Králíky ZM/2012/03/092

ZM/2012/05/147: ZM ruší usnesení 
ZM/2012/03/092 ze dne 14. 5. 2012 a 
schvaluje záměr prodeje pozemků 
st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha o vý-
měře 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 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno) 

4.1.6. Bezúplatný převod pozemků od 
PF ČR – plocha zeleně

ZM/2012/05/148: ZM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků v k.ú. 
Červený Potok od ČR – Pozemkového 
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fondu ČR na město Králíky, a to: - dle 
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění (plocha zeleně 
v zastavěné ploše): 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 požádat o bezú-
platný převod pozemků. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno) 

4.1.7. Nákup pozemků v k.ú. Dolní 
Lipka ZM/2012/01/028

ZM/2012/05/149: ZM schvaluje 
kupní smlouvu č.j. 7177/2011 mezi 
městem Králíky a Ing. Karlem Ku-
nou, insolventním správcem dlužníka 
O. T., Jablonné nad Orlicí na nákup 
pozemků p.p.č. 439/4, p.p.č. 439/5, 
p.p.č. 439/7 a p.p.č. 439/12 v k.ú. 
Dolní Lipka za kupní cenu 162.720 
Kč v předloženém znění. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno) 

4 . 1 . 8 .  Z r u š e n í  u s n e s e n í 
ZM/2012/01/013

ZM/2012/05/150: ZM ruší usnesení 
ZM/2012/01/013 ze dne 16. 1. 2012. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno) 

4.2. Vyhláška O stanovení míst a 
času, ve kterých mohou být provozo-
vány hazardní hry

Vedoucí obvodního odděleni Policie 

ČR npor. Ing. Roman Němec seznámil 
zastupitele s bezpečnostní situací na 
Králicku. Vedoucí odboru vnitřních věcí 
MěÚ Králíky Ing. Miroslav Macháček 
a právnička úřadu Mgr. Markéta Mly-
nářová seznámili přítomné s návrhem 
vyhlášky.

ZM schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku města Králíky č. 2/2012, 
O zákazu sázkových her, loterií a ji-
ných podobných her na celém území 
města Králíky, a to s účinností od 1. 
9. 2012. 

Hlasování: 8:5:1 (schváleno) 
4.3. Dotace pro sport
Vedoucí odboru školství, kultury a 

tělovýchovy Bc. Jan Divíšek seznámil 
přítomné s návrhem rozdělení dotace 
pro sport.

ZM schvaluje dotaci pro TJ Jiskra 
Králíky, o.s. ve výši 183.500 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy pro poskyt-
nutí přímého příspěvku na provoz. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM schvaluje dotaci pro FC Jiskra 

Králíky-Červená Voda, o.s. ve výši 
137.550 Kč prostřednictvím jednot-
livých položek Dotačního a příspěv-
kového programu města Králíky a 
pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy pro poskytnutí přímého 

příspěvku na provoz. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM schvaluje dotaci pro TJ Sokol 

Boříkovice ve výši 52.750 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky a pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy pro poskyt-
nutí přímého příspěvku na provoz. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení předsedy finančního 
výboru

Starostka seznámila přítomné s dopi-
sem pana Hudetze o ukončení členství 
ve finančním výboru města Králíky 
a písemným souhlasem Mgr. Dušana 
Krabce s výkonem předsedy finančního 
výboru. 

ZM bere na vědomí oznámení pana 
Michaela Hudetze o ukončení členství 
ve finančním výboru města Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM schvaluje předsedou finančního 

výboru Mgr. Dušana Krabce.
Hlasování: 10:1:3 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 21.40 
hodin. Výpis zajistila redakce KZ

Jak to bude s „automaty“ v Králíkách?
Na sklonku roku 2011 došlo k celkem 

třem novelám zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách 
(dále jen „zákon“). Stávající obecně 
závazná vyhláška města Králíky proto 
musela projít minimálně úpravou v roz-
sahu, který zohlední změny terminologie 
a obecných definic obsažených v novele 
zákona. 

O možných alternativách změny 
obecně závazné vyhlášky probíhala dis-
kuze s provozovateli a v zastupitelstvu 
města. Po několika měsíční diskuzi byla 
na zasedání zastupitelstva města dne 
16. července 2012 schválena obecně 
závazná vyhláška v té nejpřísnější al-
ternativě, která plošně zakazuje sázkové 
hry, loterie a jiné podobné hry na celém 
území města Králíky (viz. Obecně zá-
vazná vyhláška města Králíky č. 2/2012 
O zákazu sázkových her, loterií a jiných 

podobných her na celém území města 
Králíky, dále jen „vyhláška“). 

Vyhláška nabyla platnosti k datu 
16. července 2012 a její účinnost byla 
stanovena k datu 1. září 2012 (pozn. 
účinnost právní normy označuje dobu, 
od které je nutno podle právní normy 
postupovat, respektive ji dodržovat). 
Od data účinnosti nebudou na území 
města povolována žádná nová zařízení 
ve smyslu citované právní normy. Na 
tomto místě je však nutné upozornit na 
problematický bod regulace hazardu, 
kterým je přechodné ustanovení čl. II 
bod 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým 
se mění zákon o loteriích a jiných 
podobných hrách, které stanoví, že 
„na povolení, která byla vydána podle 
zákona o loteriích a jiných podobných 
hrách, ve znění účinném před 1. lednem 
2012, se zmocnění obce vydávat obecně 

závaznou vyhlášku nevztahuje do 31. 
prosince 2014“. Lze tedy konstatovat, 
že „automaty“, které byly povoleny před 
uvedeným datem, mají platné povolení 
k jejich provozování až do vypršení je-
jich platnosti, nejvýše však do data 31. 
prosince 2014. Podle výše uvedeného 
by mělo docházet k pozvolnému útlumu 
„automatů“ ve městě, a to tak, jak mají 
jednotlivé „automaty“ platné povolení 
vydané Ministerstvem financí a k datu 1. 
ledna 2015 by ve městě neměl být v pro-
vozu již žádný „automat“. Citované a pro 
obce poněkud sporné ustanovení zákona 
bylo některými obcemi již napadeno 
u Ústavního soudu a lze očekávat, že 
na základě rozhodnutí Ústavního soudu 
může dojít i k dalšímu legislativnímu 
posunu a změnám v zákoně.

Zdroj: důvodová zpráva k OZV, zpra-
coval: Ing. Miroslav Macháček

Gymnázium a základní škola Králíky oznamuje, 
že opět pořádá celostátní sbírku Světluška ve 
dnech 11. a 12. 9. 2012 s názvem „Světluška září“. 
Odkaz na webové stránky – www.svetluska.net.
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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.

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

psů na území města. V současné době jsou v objektu krá-
lické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se 
seznámit a prohlédnout si je každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

Srdečně vás zveme na

Den charity
V sobotu 8. září 2012

na farní zahradě

v Ústí nad Orlicí
Program:
13.00 - 16.00 hod. Den otevřených dveří na provozovně 
Oblastní charity Ústí n. O., ul. 17. listopadu 69
14.30 hod. - mše sv. v kostele Nanebevzetí P. Marie 
v Ústí n. O.
15.30 hod.. - představení charitních služeb, poděkování 
příznivcům, pěvecké vystoupení Radka Žaluda
17.00 hod. - TRABAND - koncert
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 
Letohrad, www.uo.charita.cz

Sháním rodinný dům se zahradou. 
Na pěkném místě. Tel: 734 255 150.
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Koupím chalupu k ce-
loroční rekreaci na krá-
licku. Tel: 734 622 739.

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
08. 09. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
09. 09. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
15. 09. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
16. 09. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
22. 09. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
23. 09. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
28. 09. Pa MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
29. 09. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
30. 09. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
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 

narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na 
Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným 
listem dítěte.

Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

MANŽELSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Hájek Josef - Langhansová Veronika
Bernau Alois - Talafová Kateřina 
Suchánek Patrik - Eliášová Lenka
Hlava Tomáš - Tejklová Pavlína

Šlesingr Michal - Najmanová Petra
Tichý Jan - Glacnerová Alice

Sládeček Josef - Nosková Vendula
Giesel Tomáš - Martincová Jana
Jakub Pasker - Soňa Kalianková

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 8. 9. – 30. 9. 2012 na telefonu

Od 1. 10. 2012 – 27. 10. 2012
středa 14.00 – 16.00 hod.
sobota 14.00 – 16.00 hod.

Jiný termín na telefonu:
722 734 719

Cena za moštování: 2,50 Kč/kg

Klub seniorů Králíky
pro měsíc září připravuje:
4. 9. 2012 v 17.00 hodin Výbor Klubu - vy-

hodnocení plnění úkolů v měsíci srpnu, zabez-
pečení akcí v září dle Plánu činnosti. Výboru 
se mohou zúčastnit členové klubu s náměty a 
připomínkami.

13. 9. 2012 v 15.00 hodin - Společenské po-
sezení v polském Miedzylesie od 15:00 hodin 
s polskými přáteli pořádané naším Klubem seni-
orů. Hudba pan Štěrba, občerstvení pan Tomek. 
Odjezd z autobusového nádraží ve 14:00 hodin. 
Vstupné obvyklé 30 Kč. Autobus je hrazen z pro-
středků Klubu.

18. 9. 2012 ve 13:00 hodin - zájez na koupání 
do Zábřehu. Zájemci se hlásí u paní Mgr. Bed-
nářové na tel.: 774 059 589.

Zájezd do Budapešti pro malý zájem odložen 
na rok 2013. Bude upřesněno v Plánu činnosti 
Klubu pro rok 2013.

Předseda Josef Dobrohruška

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat Jednotce Sboru dobrovol-
ných hasičů obce Králíky a panu Kacálkovi při pomoci sbírání 
plastových víček pro Klárku Slezákovou ze Zlína, která má 
trombózu hlavních mozkových splavů a sekundární epilepsii. 
Za nasbíraná víčka od lidí, škol, firem, se Klárka konečně může 
na svět dívat ze speciálního kočárku, který potřebovala.

Žaneta Pavelková, Štíty
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Program na ZÁŘÍ
pátek   7.   POLSKI FILM   zač. ve 20:00 hod
V nové české komedii se mnohovrstevnatě prolíná fikce s re-

alitou při natáčení filmu o filmu a nouze není ani o bizarnosti, 
absurditu a trapnost. Celý projekt je dílem bývalých spolužáků 
– herců Pavla Lišky, Tomáše Matonohy, Marka Daniela a Jo-
sefa Poláška. Název je pak opět vtípkem, jelikož polské úsloví 
“český film” je totéž, co pro nás “španělská vesnice”.

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

úterý   11.   LORAX   zač. v 17:00 hod
Rodinný animovaný snímek vypráví o dvanáctiletém chalpci 

Tedovi, který miluje dívku Audrey, toužící po opravdovém 
stromu. Potíž je v tom, že žijí v umělém světě, kde prostě 
žádné skutečné stromy nejsou. Jenže Ted si ví rady a s pomocí 
svérázné babičky Normy se vypraví na cestu za skutečnou 
přírodou. 

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 85 min.

pátek   14.   LOVE   zač. ve 20:00 hod
Maťo bydlí společně s kamarádem Tomášem na sídlišti 

ve slovenské metropoli a každý den se pohybuje za hranicí 
zákona, protože se živí krádežemi aut. Pak do jeho života 
vstoupí Veronika... Slovensko-české milostné drama mla-
dého talentovaného režiséra Jakuba Kronera se stalo během 

pár týdnů největším diváckým hitem ve slovenských kinech 
za posledních několik let.

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

pátek   21.   MUŽI V ČERNÉM 3   zač. ve 20:00 hod
Agent J a agent K potřetí v akci jako zaměstnanci agentury MIB, 

která dohlíží na mimozemské imigranty. Z lunárního vězení uteče 
nebezpečný Boris Bestie a tajným strojem času změní historii, aby 
zabránil svému zatčení a připravil podmínky k ničivé invazi své 
agresivní rasy na Zemi. Agent J se tedy musí vypravit do minulosti, 
kde pozná mladší a sympatičtější verzi svého parťáka.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; ŠUP; 105 min.

úterý   25.   MADAGASKAR 3   zač. v 17:00 hod
Třetí díl o putování lva Alexe, hrošice Glorii, žirafáka Mel-

mana a zebry Marty si užijí děti i dospělí. Je totiž  nejvtipnějším 
dílem celé série a vypráví o tom, že cestování přináší dobrodruž-
ství a poznání, že svobodný život s sebou nese odpovědnost a 
hlavně že opravdové přátelství je nadevše.

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 90 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2012

sobota   8.   JESUS BREAK   zač. v 10:30 a v 19:00 hod
Čtvrtý ročník hip-hopového festivalu pořádá Jednota bratrská 

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

středa   19.   LUBOMÍR BRABEC   zač. v 19:00 hod
Kytarista Lubomír Brabec 

patří bezesporu k nejvýznam-
nějším interpretům české sou-
časnosti. Už po desetiletí se 
svojí klasickou kytarou dobývá 
úspěchy na nejvýznamnějších 
pódiích doma i ve světě. Je 
proslulý svou až posedlostí 
vyhledávat pro své koncerty 
neobvyklé prostředí a nevšední 
dramaturgii. Veřejnost pak vždy 
zaujme vysokou uměleckou 
úrovní. Svými koncerty rozši-
řuje hranice, setkává se v nich 
hudba velmi odlišných typů a 
plánovitě zařazuje experiment. 
Nejenom virtuózně ovládá svůj 

nástroj, ale dovede i poutavě hovořit. Na prestižních podiích 
vystupuje s nejrenomovanějšími sólisty, komorními soubory  
i orchestry. Kvalita jeho  výkonů přitahuje široké koncertní pu-
blikum.  Lubomír Brabec se též angažuje na poli badatelském. 
Soustavně vyhledává v archivech dosud neobjevenou a neznámou 
tvorbu. Jeho zásluhou zaznělo v obnovených premiérách mnoho 
skladeb, které po staletí ležely v zapomnění v archivech. Pro ky-
taru také upravil stovky děl jiných autorů. Brabcovy mistrovské 
aranžmá tak rozšířily možnosti kytary, jak v oblasti sólového, tak 
doprovodného či komorního nástroje. Neméně atraktivní je jeho 
nahrávací činnost pro přední nahrávací studia. Jeho diskografie 
obsahuje více než 30 titulů. Lubomír Brabec také zaujal nejširší 
posluchačskou veřejnost svými výlety do světa populární a jazzové 
hudby, kdy ve jménu propagace klasické hudby opět rozšířil mož-
nosti interpretace i možnosti svého nástroje. Vrcholem a podstatou 
jeho činnosti však vždy byla, je a zůstane klasika. Za své nahrávky 
obdržel mnoho významných ocenění za nejprodávanější CD. Jeho 
činnost byla také oceněna mnoha vyznamenáními. Odborné kri-
tiky jej považují za hudebníka vybraného vkusu, tónu a techniky 
a řadí jej k nejbrilantnějším kytaristům světa. Svými  strhujícími 
výkony a přirozenou virtuozitou si získává obdiv koncertní ve-
řejnosti. Pozornost medií pak často upoutávají jeho nekonvenční 
cestovatelské  a sportovní aktivity. Jako první hudebník na světě 
uskutečnil v roce 1997 koncert v Antarktidě.

Koncert se koná v sále ZUŠ, vstupné 100,- Kč, děti a mládež 
zdarma. Předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Halens 
na Velkém náměstí.

neděle   23.   VELRYBA LÍZINKA   zač. v 15:00 hod
Všichni jsme se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže tušíme, 

jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No 
a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka naší 
pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala 
až ze Severního moře. Lízinka hledá spřízněnou dušičku,  pomoc a 
kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamo-
ceného kluka - malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství 
je opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který 
chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Divadelní 
pohádka pro celou rodinu s písničkami Marka Ebena. Vstupenky k 
dispozici na místě před představením, vstupné 30,- Kč.

Připravujeme na říjen:
sobota  6. 10.
POSLEDNÍ ZE
ŽHAVÝCH MILENCŮ
Divadelní komedie s Petrem 

Nárožným a Simonou Stašovou 
v hlavní trojroli. Vstupenky v 
ceně 250,- Kč lze zakoupit u paní 
Kubešové v obchodě Halens na 
Velkém náměstí, začátek před-
prodeje 10. 9. 2012.

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

Kino Mír Hanušovice září 2012
Pátek 7. 9. v 17:30 a 19:45 - BITEVNÍ LOĎ
Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, 

na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mimozemšťany, s nimiž 
si to rozdají stateční námořníci včetně sličné dělostřelkyně Raike-
sové, v podání známé popové hvězdy Rihanny. Velkolepá akční 
podívaná plná úžasných bitevních scén, ale i humoru, je adaptací 
populární deskové hry Lodě. Dále hrají Taylor Kisch, Liam Neeson, 
Brooklyn Deckerová a další.

USA, 129 minut, Akční sci-fi, od 12 let, titulky, I. 35,- Kč, II. 
40,- Kč.

Pátek 21. 9. v 17:30 a 19:45 - ŽELEZNÁ LADY
Poutavý životopisný film o nejvýznamnější političce 20. století 

Margaret Thatcherové, všestranné a neobyčejné ženě, která do-
kázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. V hlavní roli 
Meryl Streepová, která získala za tuto roli Oscara, režie Phyllida 
Lloydová (Mamma Mia).

Velká Británie, 105 minut, od 12 let, titulky, I. 35,- Kč, II. 
40,- Kč.

Připravujeme: 5. 10. TADY HLÍDÁM JÁ, 19. 10. MUŽI V 
ČERNÉM 3.

Objednávky vstupenek ÚT – ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Pokladna otevřena ½ 
hod. před představením. V ceně zahrnut poplatek 1,- Kč na fond 
kinematografie. Program kina najdete na internetové adrese: www.
hanusovice.info, www.365dni.cz, www.jeseniky.net. Provozovatel: 
Hanušovická obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 
232 182. Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před 
představením v pokladně kina.

Pozvánka do
Jablonného nad Orlicí
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Kultura s JUKROU
S měsícem září přichází jemnost umění, 

kreativity, relaxace i aktivit do závěru le-
tošního projektu Historie pro budoucnost. 
Po výstavě fotografií akademické malířky 
Marie Karenové v Evropském domě, před-
náškách prof. Miroslava Vernera a Františka 
Musila připravujeme přehlídku tvorby 
dalších osobností tohoto kraje. 

Jaroslava Šabatu mnozí znají jako člo-
věka, který svůj vztah k umění neskrývá 
a jeho profese písmomalíř není od umění 
vzdálená. Vyzkoušel si sochařství, grafiku 
i lidové písemnictví. Nejraději se věnuje 
krajinomalbě s pohledy na Králický Sněž-
ník, Suchý vrch, klášter na Hoře Matky 
Boží mnohdy doplněné pevnůstkami, 
které jsou typické pro zdejší kraj. Je au-

torem také Sněžnických pohádek, které 
nenásilnou formou učí poznání zdejšího 
kraje. K rozveselení dětí se rozhodl pro 
jejich dramatizaci a pro tento účel zhotovil 
loutky - marionety. Umět vodit loutky 
zavěšené na provázcích není jednoduché, 
pokud se nám podaří nastudovat alespoň 
část pohádek s Rozvodnicí, Krulišákem, 
Sněžníkem, rádi vám naše snažení někdy 
předvedeme. Na vernisáž vás zveme 
do Evropského domu 14. 9. 2012 v 18 
hodin.

Kdo by si chtěl zpříjemnit sobotní večer 
22. září módní přehlídkou společenských 
šatů a oděvů na všední den z kolekce 
Anny Ježkové (Králíky) a Jiřiny Podol-
ské (Nymburk), srdečně všechny zveme! 

Zveme také ty, co by se chtěli zapojit do 
přípravy.  Program doplní Mažoretky 
Nymburk. 

Připravujeme:
14. 9. Jaroslav Šabata - výstava obrazů, 

grafik
22. 9. Módní přehlídka 
10. 11. Hora Matky Boží - slavnostní 

koncert
Zdeněk Moravec - výstava obrazů
prof. František Musil - Dějiny Králicka 

2 - přednáška
F. L. Věk v Králíkách 
G. Pausewang - německá spisovatelka
T. J. Becker - zakladatel kláštera na Hoře 

Matky Boží - přednáška 
Králické betlémy - výtvarná dílna

Za sdružení JUKRA
Mgr. Bc. Alena Krabcová

a Lukáš Babic - www.jukra.cz

Jeřáb 1003 - 4. ročník závodů
horských kol v Červené Vodě

21. července 2012 uspořádala FC Jiskra 
4. ročník závodů horských kol pod názvem 
„Jeřáb 1003“.

Již potřetí se jel jako součást Šumperské-
ho poháru. Poprvé nám přálo i počasí, zá-
vodilo přes 160 cyklistů.

A byl to dobrý závod, svědčí o tom 
především odezva závodníků samotných. 
Osobně jsem moc rád, že se letošních závo-
dů zúčastnilo poměrně velké množství dětí 
v kategoriích do 10 let. Byli bychom moc 
rádi, kdyby se nám v příštích letech ještě 
podařilo zvýšit účast  místních dětí.

Uspořádání těchto závodů se stává pro 
náš téměř stabilní tým „nadšenců“ rutinou. 
Máme svůj stabilní výbor, který připravuje 
režii závodů na svých pravidelných schůz-
kách (první schůzku jsme měli v dubnu), no 

a při samotných závodech se 40 lidí stará o 
to, aby vše dobře dopadlo.

Když se podíváte na výsledkovou listinu 
(najdete jí třeba na www.fcjiskra.com), stej-
ně jako mne, Vás překvapí, odkud až závod-
níci přijeli. Dá se říci, že z každého koutu 
republiky. To nás moc potěšilo a věřím, že 
v Červené Vodě nebyli naposledy.

Vyhodnocení 4. ročníku závodů sice ještě 
neproběhlo, ale jsem přesvědčen, že pro 5. 
ročník v roce 2013 všichni ruku zvedneme.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
pořadatelům, kteří přípravě věnují spoustu 
volného času a všem, kteří se spolupodíleli 
na zajištění akce.

Ještě jednou děkuji všem a těším se na 5. 
ročník závodů Jeřáb 1003.

Ředitel závodu Stanislav Revús

Podzimní Flora Olomouc s gastronomickou Olimou
VŮNĚ A CHUTĚ PODZIMU NA OLOMOUCKÉM VÝSTAVIŠTI

Špičkovou produkci domácích i za-
hraničních  pěstitelů ovoce, zeleniny 
a školkařských výpěstků představí 
podzimní zahradnická výstava FLO-
RA OLOMOUC 2012. Největší akce 
svého druhu v ČR se uskuteční ve 
dnech 11. – 14. října na Výstavišti 
Flora Olomouc.

V pestrobarevné a voňavé expozici 

s názvem „HRAVÝ PODZIM“ se pod zá-
štitou Ovocnářské unie ČR a Zelinářské 
unie Čech a Moravy  představí nejlepší 
domácí producenti ovoce a zeleniny. 
Společnou  přehlídku zejména krajových 
odrůd ovoce, různých druhů zelenin, 
včelařskými produkty a zahrádkářskou 
poradnou připravují pro návštěvníky 
podzimní Flory i členové Českého za-
hrádkářského svazu. Součástí výstavy 
bude už tradičně podzimní soutěž floristů 
v aranžování květin.  Specifiku podzimní 
Flory, ovocným školkařským výpěstkům, 
vyhradí pořadatelé venkovní plochy 
areálu výstaviště.

Přehlídku ovoce, zeleniny a podzim-
ních květin doplní 17. festival gast-
ronomie a nápojů OLIMA. Milovníci 
regionálních specialit, dobrého jídla a 
pití se mohou těšit na kvalitní produkci 

domácích potravinářských firem, Dny 
moravských vín s každodenními ochut-
návkami vín z jednotlivých moravských 
podoblastí a také na „open“ soutěž 
o nejlepší ovocný destilát Flora košt. 
Zúčastnit letošní soutěže se může každý, 
kdo si troufne nabídnout svůj destilát 
(0,5 l) k posouzení odborné porotě.

Zahrádkáře, chalupáře  a kutily urči-
tě zaujmou prodejní zahradnické trhy 
s pestrým sortimentem květin, ovoce, 
zeleniny, okrasných, ovocných dřevin, 
drobné zahradní mechanizace, pomůcek 
a potřeb. Volné chvíle si mohou ná-
vštěvníci zpestřit návštěvou sbírkových 
skleníků a botanické zahrady výsta-
viště Flora, které jim budou otevřeny 
zdarma, či  zábavným doprovodným 
programem.

Brány výstaviště budou otevřeny 
denně od 9 do 18 hodin, poslední den 
výstavy do 17 hodin.

Vstupné: (100 Kč - plnoplátci,  80 
Kč - studenti, důchodci, 40Kč - děti od 
6 do 15 let, 210 Kč -  rodinné vstupné 
(2 dospělí + 1 až 4 děti), zdarma - děti 
do 10 let v doprovodu rodičů, na průkaz 
ZTP a ZTP-P. Speciální sleva pro škol-
ní výpravy: Vstupné pro žáky a stu-
denty v doprovodu pedagoga v počtu 
nejméně 10 osob je 15 korun.

Více informací na www.flora-ol.cz
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Monika Čermáková - výživový poradce
Karla Čapka 503, Králíky, tel. 739 302 764

moncacermakova@seznam.cz
www.vyziva-pardubicko.cz

Lze zhubnout
zdravě a natrvalo?

Obezita se stává jednou z nejvážnějších civilizačních chorob, Česká 
republika patří k zemím s nejvyšším výskytem této nemoci. A stále 
také přibývá lidí, kteří si svůj problém s nadváhou uvědomují a chtějí 
ji aktivně zvládat. Nejrůznější diety ani zaručeně zázračné přípravky z 
reklamních spotů nevedou k úspěšnému cíli. Iva Málková již tisícům 
absolventů svých kurzů a desetitisícům čtenářů svých knih ukázala, 
že k trvalému zhubnutí vede jediná cesta - snížit energetický příjem a 
zvýšit výdej, změnit svůj životní styl. „Všichni dělají podobné chyby - 
problém s kily začíná v hlavě, v nevhodných návycích,“ tvrdí PhDr. Iva 
Málková. Ve svých knihách, brožurách a dalších pomůckách zdravého 
hubnutí shrnuje svou celoživotní zkušenost s prací s obézními a lidmi 
s nadváhou. Vychází z osobní zkušenosti zdolávání vlastní nadváhy, 
z odborné znalosti psychologie a z kognitivně-behaviorální terapie.

PhDr. Iva Málková založila v roce 1991 Společnost STOB - stop 
obezitě!, kde sdružuje odborníky, jejichž cílem je pomáhat obézním 
v boji s nadbytečnými kilogramy. Aktivity společnosti STOB jsou 
založeny na metodě kognitivně-behaviorální terapie, která byla úspěšně 
ověřena na tisících klientů a je i ve světě uznávaná za jednu z nejefek-
tivnějších metod terapie obezity. Oproti jiným metodám hubnutí se 
nezamýšlí pouze nad tím, co máte jíst, ale také jak docílit toho, abyste 
splnili svá předsevzetí a nacvičili si svoji vůli. Naučí vás, jak řešit stresy 
jinak než jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce, které často 
dělí váš život na etapu hubnutí a etapu sbírání sil na další hubnutí, kdy 
se v jídle vůbec nekontrolujete a kila jdou nahoru. Tato metodika vás 
nebude ochuzovat o požitek z jídla, ale měla by postupně pozměnit vaše 
stravovací a pohybové návyky. Tato změna by vás měla přivést nejen 
k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života.

Kurzy snižování nadváhy STOB – tříměsíční skupinové kurzy 
kombinují nácvik správných stravovacích návyků s vhodnou po-
hybovou aktivitou. Kurz by vás měl přivést příjemným způsobem 
k rozumnému hubnutí a následnému udržení váhových úbytků. Vždy 
jeden podvečer v týdnu strávíte se skupinou lidí, kteří mají stejný cíl a 
pod vedením odborníka se naučíte sestavit si jídelníček, který vám bude 
chutnat, ale zároveň při něm budete hubnout 0,5-1 kg týdně.

Kulturní akce v září
Jablonné nad Orlicí

Šachový turnaj – Memoriál gen. Krejčího
Sobota 1. září, od 8:30 hodin, sál hotelu U Dubu, Jablonné 

nad Orlicí.

Vyhlídkové vrcholy - Sobota 1. září areál u koupaliště v Jab-
lonném nad Orlicí. Turistický pochod po vyhlídkových vrcholcích 
kolem Jablonného nad Orlicí. Start od 7 -10 h v areálu u koupaliště. 
P- 5, 10, 19, 28, C – 34, 40, 60 -70, pohádková cesta pro děti.

Stavebnice MERKUR – výstava končí 23. září.  V informač-
ním centru máte tento měsíc poslední možnost navštívit výstavu 
stavebnice MERKUR. Jedná se o expozici ze sbírky pana Mládka, 
pro něhož je tato stavebnice celoživotní zálibou. Součástí je i her-
na pro zájemce z řad návštěvníků.  Výstava potrvá do 23. září a 
můžete ji zhlédnout v otevírací době IC, čp30. Vstupné: děti do 
15 let, ZTP  a senioři – 15,- Kč, ostatní 25,- Kč.

Pygmalion - Pátek 21. září 2012 v 19 hodin, sál kina. Diva-
delní spolek KOLÁR z Letohradu v režii Ladislava Novotného 
uvádí divadelní hru se zpěvy z muzikálu My fair lady. Hra je 
nejslavnější komedií anglického dramatika irského původu G. 
B. Shawa. Anglický profesor fonetiky Higgins uzavře se svým 
přítelem plukovníkem sázku, že naučí pouliční květinářku Lízu 
Doolittlovou výslovnosti vznešené dámy. Podaří se to tak dokona-
le, že Líza okouzlí londýnskou smetánku. Dojde ale i ke sblížení 
Lízy a profesora?
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25. ročník
KRÁLICKÉHO TRIATLONU

Datum konání: 11. 8. 2012.
Disciplíny: plavání 400m, kolo 20km, běh 5km.
Počasí: teplota vzduchu: 17°C - zataženo, teplota vo-

dy:22°C. 
Ředitel závodu: Pavel Vacek.
Velitel tratí: František Krátký.
Hlavní rozhodčí: Jiřina Klímová.
Měření: ruční.
Kategorie MUŽI A - rok narození 1973 až 1994
1. Tomášek Lukáš (Cyklo Mikulášek) 1:00:41, 2. Blinka Luděk 

(Cyklo MXM Hulín) 1:01:50, 3. Keprt Jan (Silný team Uničov) 
1:02:36, 4. Šebek Michal (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:03:04, 5. 
Divíšek Jan (Nový věk Triatlonu) 1:03:11, 6. Fabián Jakub (Jiskra 
Králíky) 1:05:13, 7. Švorčík Petr (Silný team Uničov) 1:07:18, 8. 
Štupf Eduard (Sokol Kunvald) 1:08:29, 9. Lebeda Martin (Team 
Extream Hylváty) 1:10:39, 10. Kačena Martin (Žamberk) 1:12:57, 
11. Jirčík Miroslav (3D Fitness race team) 1:13:46, 12. Štěpán 
Marek (Králíky) 1:13:48, 13. Seidl Lubomír (Kostelec nad Orlicí) 
1:14:54, 14. Vaněček Karel (Praha) 1:14:57, 15. Živný Marek 
(Orel Orlice) 1:15:26, 16. Kožnar Jakub (Žamberk) 1:15:59, 17. 
Vymetálek Petr (3D Fitness race team) 1:21:19, 18. Moravec 
Filip (Turecko) 1:23:08, 19. Koukol Petr (Vraclav) 1:26:39, 20. 
Baránek Petr (1. Triatlon v životě) 1:30:21.

Kategorie MUŽI B - rok narození 1963 až 1972
1. Glaser Václav (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 0:59:59, 2. Krej-

čí Jaromír (SKI Klub Pastviny) 1:03:08, 3. Fajfr Františk (3D 
Fitness race team) 1:03:13, 4. Lipenský Martin (Fort SMC Ústí 
nad Orlicí) 1:04:42, 5. Liška Pavel (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 
1:08:09, 6. Špaček Jiří (Silný team Uničov) 1:09:01, 7. Suchodol 
Josef (3D Fitness race team) 1:14:28, 8. Sedláček Roman (Lan-

škroun) 1:14:58, 9. Morávek Ivan (Žamberk) 1:20:31, 10. Uhlíř 
Jiří (Králíky) 1:21:42, 11. Dvořák Zbyněk (SKI Klub Šumperk) 
1:23:04, 12. Illichman Petr (Králíky) 1:24:52, 13. Gábler Radek 
(Králíky) 1:24:52.

Kategorie MUŽI C - rok narození 1953 až 1962
1. Martinák Jiří (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:06:02, 2. Novotný 

Luděk (3D Fitness race team) 1:06:29, 3. Kalousek Jiří (Silný team 
Uničov) 1:08:00, 4. Fáber Viliam (3D Fitness race team) 1:09:44, 
5. Dlabka Ludvík (3D Fitness race team) 1:10:53, 6. Hodek Roman 
(Sokol Kunvald) 1:17:06, 7. Novotný Přemysl (3D Fitness race 
team) 1:21:27, 8. Gábler Jaroslav (Sokol Hrabůvka) 1:36:41.

Kategorie MUŽI D - rok narození 1952 a starší
1. Krátký František (Králíky) 1:13:01, 2. Fajt Jan (Fort SMC 

Ústí nad Orlicí) 1:19:55, 3. Koblížek Jindřích (3D Fitness race 
team) 1:23:25, 4. Ambrož Karel (Křížanov) 1:31:01, 5. Matýsek 
Zbyněk (Stará Bělá) 1:33:40.

Kategorie ŽENY A - rok narození 1978 až 1994
1. Filipiová Eva (TJ Šumperk) 1:19:06.
Kategorie ŽENY B - rok narození 1977 a starší
1. Slámová Monika (Šternberk) 1:31:32.
Kategorie MUŽI - DOROST - ročník 1995 a mladší
1. Ryška Marek (TK Duko Rýmařov) 1:07:12.
Pořadatelé děkují Městskému úřadu Králíky, Technickým 

službám Králíky, SDH Králíky, policii, všem firmám, institucím 
i jednotlivcům, kteří penězi a dary přispěli k uspořádání tohoto 
tradičního závodu. Pořadatelé triatlonu ve spolupráci s TJ Jiskra 
Králíky vám všem děkují za účast!

XV. všesokolský slet
v Praze - byli jsme při tom!

Ve dnech 5. A 6. července 2012 se konal v Praze XV. vše-
sokolský slet, který byl součástí oslav 150. Výročí založení 
Sokola.

Oddíl seniorek oddílu ASPV u nás v Králíkách nacvičoval 
skladbu „Česká suita“. Od září loňského roku jsme se věnovaly 
nácviku skladby náročné, ale krásné. Před sletem v Praze jsme 
cvičily i na župním sletu v Hradci Králové, Jičíně a Novém 
Hrádku. V Praze nás pak vystoupilo 20 žen a ve skladbě 
„Prázdniny“ i jeden muž. Prožili jsme všichni nezapomenu-
telný týden v Praze a byli jsme rádi, že právě skladba Česká 
suita a Prázdniny byly hodnoceny jako dvě nejlepší skladby 
celého sletu. 

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří nám po-
mohli překlenout tuto finančně náročnou akci. 

Zároveň chci poděkovat všem cvičenkám za téměř roční 
úsilí v nácviku a vzornou reprezentaci naší TJ a města. Těším 
se, že se opět sejdeme v říjnu v tělocvičně. 

Jarmila Hejtmanská
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Králický triatlon - 25. ročník

Poděkování starostky města hlavním organizátorům Pavlu Vac-
kovi a Františku Krátkému. 

Autoři fotografií: Václav Brůna, Jaroslav Kosek.
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Pohádkový les

Indiánské léto - příměstský tábor

Bikechallenge 2012
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