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Rekonstrukce tvrze Hůrka je u konce
V létě 2011 započaly na tvrzi Hůrka práce spojené s realizací projektu 

„Zvýšení turistické atraktivity Kralické pevnostní oblasti - Revi-
talizace tvrze Hůrka“. Ukončení projektu posunuje muzeum Hůrka 
o značný krok kupředu. Jedná se o největší projekt v rámci rekonstrukcí 
a zpřístupnění objektů čs. opevnění na území celé ČR. Část výsledku 
mohli první návštěvníci shlédnout již během prohlídek v letním období. 
Rekonstrukcí byly zpřístupněny další části tohoto rozsáhlého pevnost-
ního objektu z konce 30. let 20. století a v rámci projektu se pracovalo 
na celé řadě oblastí.

Ve vstupním areálu muzea návštěvníky přivítá po desítkách let 
pohled na odkrytý vchodový objekt tvrze, který byl po léta skryt za 
překládací halou přistavěnou armádou v 70. letech minulého století. 
Hala představovala cizorodý prvek a rekonstrukce přiblížila objekt 
stavu v roce 1938.

S odstraněním překládací haly souviselo vyřešení úkolu vybudo-
vat vyhovující zázemí pro návštěvníky – krytou a vytápěnou čekárnu 
(muzeum je v provozu i v zimním období) sociální zařízení, pokladnu, 
zázemí pro průvodce. To vyřešila nová přístavba staré provozní budovy 
(bývalé kanceláře a dílny obsluhy vojenského skladu), kterou se podařilo 
situovat co nejdále od vchodového srubu. Stará provozní budova byla z 
části rekonstruována (zateplení, výměna oken, střecha…) a sjednocena 
s přístavbou fasádou. Provozní budovu doplňuje malé dětské hřiště.

Důležitou součást projektu představuje zpřístupnění dalších částí 
tvrze, které veřejnost dosud neměla možnost vidět. Bylo provedeno 
vybourání železobetonových ženijních uzávěrů, které oddělovaly pro-
story využívané armádou ke skladování od těch, které byly ponechány 
v původním stavu (často nevyčištěné), výroba a montáž chybějícího 
zábradlí do bojových srubů tvrze Hůrka (z části podle původních 
podkladů z let 1937–1938) – tedy zpřístupnění bojových objektů K – 
S 10, K – S 12 a K – S 13, montáž elektrických rozvodů do šachet a 
provozního osvětlení bojových objektů tvrze. 

Pro zpřístupnění interiéru těžce devastovaného dělostřeleckého 
srubu K – S 11 s unikátními pozůstatky zkoušek z doby okupace bylo 
nutné vyrobit a instalovat ocelovou podlahu a vyřešit výstup z tohoto 
srubu na terén.

Se zpřístupněním dalších částí tvrze rovněž souvisela výroba a osa-
zení replik pancéřových dveří na původní místa. Zpřístupnění všech 
bojových objektů tvrze Hůrka přináší novou nabídku návštěvníkům a 
nové prohlídkové okruhy.

Rozsáhlé podzemí tvrze, které se postupně v následujících letech 

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

Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků, vlastního personálu muzea 
i expozic zásadním způsobem přispěje kamerový a zabezpečovací 
systém, instalovaný v podzemí i na povrchu tvrze. Realizace této části 
projektu navíc umožní nový systém provozu muzea (prohlídka části 
tvrze a expozic bez průvodce). 

Pro zlepšení informovanosti návštěvníků tvrze Hůrka a celé 
Králické pevnostní oblasti byl v rámci projektu vybudován venkovní 
informační systém osazený tabulemi v pěti jazycích, které zajistí dobrou 
orientaci návštěvníků.

Ukončením projektu je završena jedna z etap, která umožní našim 
návštěvníkům poznat na vlastní oči historii pevnostních objektů a 
obdivovat poctivou práci našich lidí.

Antonín Vyšohlíd
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Postup města při budování Vojenského
muzea Králíky byl správný

V srpnu 2012 proběhla veřejnými 
sdělovacími prostředky informace o po-
zastavení čerpání dotací z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severo-
východ z důvodu překročení procenta 
chybovosti při administraci projektů. 
Kontrolní audity čerpání evropských 
dotací, prováděné Ministerstvem financí 
ČR, označily několik projektů, ve kte-
rých byly, podle zjištění firmy pověřené 
provedením auditu, chyby. Jedním 
z takto označených projektů byl i projekt 
výstavby Vojenského muzea Králíky. 

Co bylo městu Králíky vytýkáno? 
V průběhu stavby bylo mimo jiných drob-
ných změn potřeba provést změnu řešení 
střechy muzea v souvislosti se změnou 

normy a s ohledem na sněhové podmínky 
v Králíkách. Na návrh dodavatele stavby 
došlo ke zvýšení nosnosti střechy změnou 
její konstrukce. Tato změna si vyžádala na-
výšení spotřeby jedné rozpočtové položky 
o cca 21 tis. kg z původních 210 tis. kg, tj. 
celkem 231 tis. kg. Podle zákona o veřej-
ných zakázkách se každá změna posuzuje 
při snížení jako méněpráce, které se odečí-
tají z hodnoty projektu, a při zvýšení jako 
vícepráce, které se připočítávají k hodnotě 
projektu. Finanční hodnota víceprací 
nesmí přesáhnout 20 % celkové hodnoty 
projektu. Auditorská firma použila při 
výpočtu podílu víceprací celou hodnotu 
změněné položky, tj. hodnotu 231 tis. kg 
oceli místo skutečného navýšení o 21 tis. 

kg. Už při vyjádření k auditorské zprávě 
jsme namítali nesprávnost tohoto postupu, 
ale naše připomínka nebyla v konečném 
výroku zohledněna. Následně Minister-
stvo vnitra uložilo poskytovateli dotace 
předepsat městu Králíky vrácení cca 10 
mil. Kč. S tímto postupem nesouhlasil 
ani Úřad regionální rady Severovýchod 
a požádal o posouzení Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, který potvrdil správ-
nost našeho postupu. 

Výsledek posouzení antimonopolním 
úřadem je dobrou zprávou nejen pro 
město Králíky, ale i pro Úřad regionální 
rady Severovýchod a ostatní příjemce 
dotací, jejichž čerpání bylo ohroženo.

Jana Ponocná, starostka

KONEC PRÁZDNIN S DIVADLEM V PARKU

Divadlo v parku si našlo své spokojené diváky.

Malování na obličej - nejdelší fronta po celé odpoledne.

Klub Na Střelnici děkuje občanskému sdružení K.O.T.V.A. za pomoc a spolupráci při organizaci Divadla v parku 2012.

Samoobslužné opékání špekáčků zprvu přijato s nedůvěrou, 
posléze ovšem vyprodáno!

Žongléři se vším, co jim přišlo pod ruku - nejvíce aplaudované 
představení.
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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Pardubického kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

V souladu s ustanovením § 27 zákona č. 
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změnách některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, informuji, že 
volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 
se konají dne 12. a 13. října 2012. Dne 12. 
října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, 
dne 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 
hodin a místem konání voleb do Zastupi-
telstva Pardubického kraje jsou:

Volební okrsek č. 1
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium 

a základní škola Králíky, budova 5. května 
412, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Berlínská čp. 405, 406, 525, 526, Dolní čp. 
184, 185, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 
247, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 389, 511, 512, 513, 514, 515, 516, Hra-
decká čp. 195, 197, 198, 201, 202, 224, 229, 
386, 633, 634, 652, Hřbitovní čp. 226, 227, 
228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 390, 530, 
638, 639, 641, 642, 643, 654, Kosmonautů 
čp. 521, 522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 
877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, Luční čp. 
235, 373, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 
443, 463, 464, 884, 885, 886, 887, Moravská 
čp. 418, 421, 481, 647, Na Křižovatce čp. 
188, 190, 191, 192, 193, Na Mokřinách čp. 
665, 666, 667, 668, 669, 940, 942, 941, Na 
Příkopě čp. 244, 246, 249, Nádražní čp. 
395, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 653,841, 842, 
843, 844, 845, Pivovarská čp. 158, 160, 161, 
163, 261, 382, Plynárenská čp. 420, 425, 
567, 568, 569, 570, 573, 580, 579, Pod dět. 
domovem čp. 459, 574, 575, 576, Předměstí 
čp. 208, 209, 211, 213, 221, 223, 225, Tkal-
covská čp. 183, 187, 655, 656, Tovární čp. 
166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 413, 415, 
419, 649, 670, U Zastávky čp. 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 
5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 410, 
411, 416, 417, 433, 435, 444, 465, 466, 491, 
518, 519, 523, 524, 571, 572, 577.

Volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium a 

základní škola Králíky, budova Velké náměstí 
367, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Červenovodská čp. 302, 461, Dlouhá čp. 
278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 
300, 301, 340, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 
349, 350, 351, 353, Hluboká čp. 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 265, 266, 267, 268, 269, J. Opletala 
čp. 19, 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 
118, 121, 126, 127, 128, 129, 132, 360, 361, 
Ke Skalce čp. 1001, 1002, 111, Malé náměstí 
čp. 322, 338, Moravská čp. 292, Na Pískách 
čp. 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 145, 378, 549, 650, Na 
Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 
517, Nábřežní čp. 125, 375, Pivovarská čp. 

146, 147, 148, 151, Příční čp. 352, Růžová 
čp. 293, 462, Slunná stráň čp. 155, 156, 157, 
159, 162, 379,380, 1017, 1018, Valdštejnova 
čp. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 
914, V Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 
662, 663, 664, Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 272, 274, 275, 276, 277, 354, 355, 356, 
357, 358, 362, 363, 364, 366, Zahradní čp. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469, 
Ztracená čp. 9, 10, 631, 632, 17. listopadu 
čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 467.

Volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad 

Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, zasedací 
místnost II. patro, a to pro voliče bydlící v 
ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 556, 557, 
596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630, 642, 
A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, B. 
Smetany čp. 558, 559, 562, 563, 564, 565, 
566, 588, 590, Červenovodská čp. 695, F. 
Palackého čp. 445, 448, 451, 456, 581, 583, 
584, 622, Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 
102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 
120, Husova čp. 452, 454, 455, J. Nerudy 
čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 784, J. Švermy čp. 690, 694, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 714, 715, K Parku 
čp. 496, Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 
308, 309, 311, 312, 317, 460, 475, 492, 494, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 
541, 542, 543, 550, 560, 746, 747, Leoše 
Janáčka čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
Lidická čp. 535, 539, 540, Malé náměstí 
čp. 303, 304, Nové Domovy čp. 591, 592, 
593, 594, 595, Orlická čp. 473, 493, 495, 
497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534, 538, 
546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 
684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 748, 
749, 750, 759, Polní čp. 43, 46, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 
547, 890, 891, 892, 893, Příkrá čp. 40, 42, 
315, 424, Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 
693, 645, Sadová čp. 318, 319, Sportovní 
čp. 536, 544, 545, 675, 738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745, V Aleji čp. 313, 446, 453, 
457, 458, 551, 552, 553, 612, 613, 778, V. 
Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 920, Z. Fibicha čp. 786, 787, 788, 789, 
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, Za Pilou čp. 95, 96, 
100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 673, 674, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 
829, 830, 831, 832, 833, 834, 17. listopadu 
čp. 37, 38, 49, 113.

Volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je Mateřská 

škola, Červený Potok čp. 78, a to pro voliče 
bydlící v části obce: Červený Potok čp. 1, 2, 
4, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
32, 36, 40, 56, 59, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 76, 
79, 80, 81, 82, 83, Horní Hedeč čp. 2, 3.

Volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Dolní Boříkovice, a to pro voliče bydlící 
v části obce: Dolní Boříkovice čp. 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 
37, 43, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 72, 74, 76, 
83, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 104, 106, 107, 
110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 136, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 
163, 170, 171, 172, 175, 177, 181, 182, 183, 
186, 187, 188, 189, 190, Horní Boříkovice 
čp. 3, 10, 11, 27, 28, 167.

Volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Poutní dům, 

Dolní Hedeč čp. 2, a to pro voliče bydlící v 
ulici, části obce: Hedečská čp. 76, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, Dolní Hedeč 
čp. 3, 4, 6, 10, 14, 16, 17, 19, 22, 26, 30, 
35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 85, 
89, 91, 100, 101, 112, 113, 114, 117, 119, 
Kopeček čp. 1, 2.

Volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Dolní Lipka čp. 35, a to pro voliče bydlící 
v části obce: Předměstí čp. 205, 426, 428, 
Dolní Lipka čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 
38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53.

Volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Prostřední Lipka, a to pro voliče bydlící 
v části obce: Prostřední Lipka čp. 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 
21, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 45, 47, 48, 60, 62, 63, 64, 69, 
72, 85, 92, 93, 98, 99, 100, 105, 113, 116, 
117, 119, 125.

Volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Horní Lipka, a to pro voliče bydlící v části 
obce: Horní Lipka čp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 
17E, 21E, 23E, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 
38, 47, 52, 56, 65, 68, 70, 77, 80, 86, 93, 100, 
115, 128, 129, 131, 138, 143, 153.

Volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku jsou Rekreační 

zařízení, Heřmanice čp. 102, a to pro voliče 
bydlící v části obce: Heřmanice čp. 3, 6, 9, 
11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 57, 59, 
60, 61, 63, 67, 70, 73, 83, 91, 99, 100, 101.

Jana Ponocná, starostka
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PRAMENY 2012
V ZUŠ Králíky jsme na jaře uspořádali již 4. ročník víkendo-

vých dílen, které jsou určené nejen žákům naší školy. Snažíme se 
nabídnout netradiční, méně obvyklé tvořivé aktivity pro místní děti. 
Zveme k nám lektory kurzů hudebních, divadelních, tanečních i 
výtvarných a vždy se těšíme, že nás setkání s nimi obohatí o výji-
mečné dovednosti a nevšední příjemné zážitky.

Letošní malý cyklus tří dílen jsme propojili společným tématem 
PRAMENY. Krátký článek o průběhu těchto setkání vyšel již 
v červnovém čísle Králického zpravodaje.

Veřejná prezentace výtvarných děl, fotografií a drumbenů (našich 
nově získaných hudebních nástrojů) se uskutečnila 27. června 2012 
při PROMENÁDĚ ZUŠ.

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim stálým podporo-
vatelům: Městu Králíky za finanční příspěvek, Sdružení rodičů při 

ZUŠ, učitelům ZUŠ, kteří ve svém volném čase s organizací všech 
víkendových dílen každoročně pomáhají, a mnohým dalším milým 
příznivcům, kteří našemu snažení nepřestávají fandit. Děkujeme.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Oprava kostela a Program regenerace MPZ Králíky
Na konci letošního srpna byl do našich poštovních schránek doručen letáček s žádostí o poskytnutí finančního daru na dokončení 

opravy kostela a článek se stejnou žádostí vyšel také v minulém čísle zpravodaje. Jako jeden z důvodů pro uspořádání sbírky byl 
uveden nedostatek financí na straně města Králíky. 

Uspořádání veřejné sbírky, za účelem získání finančních prostředků na opravu budovy, která je v centru města a patří k jeho 
dominantám, je jednou z možností jak zajistit pokračování stavebních prací a jsem přesvědčena o tom, že bychom na opravu 
kostela měli každý podle svých možností přispět. Pro úplnost bych Vás však ráda informovala o dosavadním podílu města a 
státu na financování oprav kostela.

Opravy budovy kostela se provádějí postupně již několik let a město Králíky se na nich podílí prostřednictvím dotací z Pro-
gramu regenerace MPZ (městské památkové zóny) Králíky. Tento dotační program vypisuje každoročně Ministerstvo kultury 
ČR a výše poskytnuté dotace je v jednotlivých letech závislá na objemu finančních prostředků přidělených programu ze státního 
rozpočtu, na velikosti MPZ a podkladech připravených odborem školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu. K dotaci 
poskytnuté ze státního rozpočtu je vždy třeba přidat peníze města a církve v poměru minimálně 20 % město a 10 % církev a 
maximálně 70 % stát.

Celková výše finančních prostředků, které byly použity na opravu kostela od roku 2005, je 4.330.066 Kč. Kromě toho byl 
v letošním roce z rozpočtu města pořízen nový hodinový stroj za 168.000 Kč. 

Rok Provedené práce Město (20%) Církev (10%) Stát (70%) Celkem

2005 oprava střechy kostela 146 000 73 920 510 080 730 000

2009 oprava věže kostela 147 120 73 560 514 920 735 600

2010 oprava věže kostela 224 286 112 143 785 000 1 121 429

2011 oprava věže kostela 291 548 145 774 1 020 000 1 457 322

2012 oprava věže kostela 57 143 28 572 200 000 285 715

Celkem  866 097 433 969 3 030 000 4 330 066
Pokračování oprav kostela si v příštích letech vyžádá další finanční prostředky a bude-li to v našich finančních možnostech, 

bude se na nich město Králíky dále podílet.
Jana Ponocná, starostka
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Nový školní rok
na naší škole

Prázdniny skončily a školní budovy opět ožily. V naší škole 
přivítaly žáky nejen upravené a vyzdobené učebny, ale objevili se 
i noví pomocníci sloužící modernizaci výuky.

Od 1. 4. 2011 je naše škola zapojena do projektu EU “Peníze ško-
lám„. Tento projekt má sloužit k zlepšování podmínek pro vzdělávání. 
Finance, které jsme na základě zapojení se do tohoto projektu získali, 
ale nebyly zadarmo. Znamenalo to také vynaložení spousty práce.

Již v loňském školním roce vytvořili učitelé 1044 digitálních 
učebních materiálů pro práci na interaktivních tabulích. Tvorba 

materiálů si vyžádala nevyčíslitelné množství volného času 
učitelů, ale tato práce nebyla zbytečná. Znamenala zkvalitnění a 
modernizaci výuky. Proto mohly 3. 9. letošního roku děti vstoupit 
do nově vybavených učeben a práce s moderní technikou už pro 
ně není vzácností, ale běžnou skutečností.

Díky zapojení do projektu EU škola získala částku 2 281 141 Kč, 
kterou jsme použili především na zakoupení 60 nových počítačů a 
11 interaktivních tabulí s dataprojektory. Dnes tedy ve škole může-
me využívat 103 počítačů, 4 počítačové učebny, 14 interaktivních 
tabulí s dataprojektory a digitální vizualizér. Z takové situace jistě 
mohou mít radost žáci, učitelé i rodičovská veřejnost.

Mgr. Vlastimil Kubíček, ředitel školy

Druhý stupeň - interaktivní tabule.

První stupeň - učebna výpočetní techniky.

Kde chybí myšlenky a ideály
panuje politický chaos bez výrazných 

systémových prvků. Situace často ústí 
v radikální řešení pomocí nedemokratic-
kých prostředků s jediným cílem – od-
stavení z reálného politického procesu 
rozhodování poctivé nositele myšlenek 
a ideálů.

Před každými volbami, počínaje komu-
nálními až po senátní, brzy i prezidentské, 
vždy před Vás, voliče, přicházejí někteří 
kandidáti, kteří o sobě tvrdí, že přicházejí 
s programem „slušné politiky“ jako vše-
léku na všechny neduhy. Politika je však 
poměrně křehké podnikání s věrohodností 
a důvěrou. Slušnost je hodnota, která 
nemůže nahradit politický obsah. Sluš-
nou politikou je, když se o hlasy voličů 
ucházejí lidé věrohodní jak občansky, tak 
i profesionálně, populisticky neslibují ne-
splnitelné, dodrží slovo, které dali voličům 
a společně plní volební program s nímž se 
ucházeli o jejich přízeň. Nevymlouvají se 
proč zrovna teď něco nešlo dodržet či se 
jim to či ono nepodařilo, to je základem 
slušné politiky.

Pokud kandidáti konkrétnost závazku 
nahrazují kázáním o slušnosti, o tom, 
že neporušili svým jednáním i například 
v komunální politice pravidla slušnosti či 
dokonce právní předpisy, jistě si položíte 
otázku, proč se tito politici vůbec uchá-
zí o Vaše hlasy. Nejde jim snad pouze 
o moc pro moc samotnou a o výhody z ní 
plynoucí?

V nadcházejících krajských volbách 

máte opět příležitost rozhodnout komu 
svěříte své zastoupení v krajském zastupi-
telstvu. Jasné vize, otevřenost před voliči, 
kvalifikace a regionální sounáležitost kan-
didátů jsou základem věrohodné, a tedy 
i slušné nabídky. Představa, že o klíčová 
místa se ucházejí kandidáti, kteří nemají 
žádnou další výbavu než jen to, že sami 
o sobě prohlašují, že jsou slušní, vyvolává 
úsměv. Bohužel tento typ politické nabíd-
ky se znovu a znovu vrací. Pouze potvrzuje 
všeobecné přesvědčení, že v politice jde 

těmto „slušným“ kandidátům jenom o ta 
příslovečná koryta.

I když jste současnou politikou zne-
chuceni nepromarněte příležitost. Jděte 
k volbám a volte ty, za které mluví jejich 
celoživotní práce, mají co nabídnout, 
nejsou jim cizí principy dobré správy, mo-
rálky a umí přijmout osobní odpovědnost. 
Stále to má smysl.

Přejeme Vám krásné prožití podzimních 
dnů a důvěryhodné krajské zastupitelstvo 
vzešlé z nadcházejících voleb.

JUDr. Milan Ježek a Ing. Roman Kosuk
zastupitelé města Králíky

Vážení spoluobčané,
touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat a zároveň Vás informovat o stavu 

opravy věže farního kostela Svatého Michaela archanděla a stavu příspěvků na 
tuto opravu od Vás.

Fakturace za práce udělané v roce 2012 je ve výši 285 000,- Kč. Dokončení celé 
věže by stálo 800 000,- Kč. Jelikož částka na další opravy není k dispozici, stavební 
firma odklízí lešení a do konce září odchází.

A nyní ke stavu darů od Vás:
za srpen bylo z hotovostní sbírky vloženo na účet 24 050,- Kč
bezhotovostními převody vloženo na účet 11 200,- Kč
za září z hotovostní sbírky vloženo na účet 43 600,- Kč
bezhotovostními převody vloženo na účet 22 500,- Kč
CELKEM BYLA NA ÚČET VLOŽENA ČÁSTKA 101 350,- Kč.
Zahrnuty jsou všechny platby vloženy na účet 1324083329/0800 označené VS 

333 a to do 20. 9. 2012 z důvodu termínu uzávěrky Kralicka.
Tato částka bude použita na úhradu faktury za práce provedené v roce 2012.
Ještě jednou velmi pěkně děkujeme všem dárcům a prosíme i další dárce, kteří 

mohou přispět.
Římsko katolická farnost Králíky



Králický zpravodaj 10/2012 - 6

Jak se dělá rádio
V rámci projektu Dny proti drogám se 

v Gymnáziu a základní škole Králíky děje 
mnoho. Žáci putují v přírodě, poznávají 
některé organizace v Králíkách, například 
čističku, hasičskou zbrojnici, vzpomínají 
na Olympiádu 2012 a koná se mnoho 
dalších akcí. 

Při této příležitosti navštívil naše čtvrťáky 

a páťáky pan Mgr. Ladislav Vonz, který 
pochází z Heřmanic a již několik let pra-
cuje jako šéfredaktor zpravodajství v rádiu 
Impuls. Přiblížil dětem svou práci v akci 
s názvem „Jak se dělá rádio“. Chtěli bychom 
panu Vonzovi velice poděkovat.

Co toto setkání dětem přineslo a jak 
se jim líbilo, poznáme z jejich krátkých 
příspěvků:

Mně se líbilo, jak jsme si pouštěli 
videa.

Setkání s panem Vonzem bylo hezké, 
nejhezčí z toho bylo, jak jsme nahrávali 
do mikrofonu ty rozhovory a chtěla bych se 
podívat do rádia a vidět, jak se to nahrává, 
jsem ráda, že mám aspoň památku z Impul-
su – Pravidla českého pravopisu.

Nejvíc se mi líbily soutěže.
Povídání o rádiu bylo zajímavé, i když 

rádio neposlouchám, líbilo se mi, že jsme 
si prohlíželi i studio.

Byla jsem velmi ráda, že se zrovna tohoto 
projektu zúčastnila naše třída, určitě nám 
to všem hodně dalo, bylo to velmi poučné, 
myslím si, že se to někomu tak zalíbilo, že 
by to mohl dělat i do budoucnosti, moc se 
mi to líbilo a určitě i ostatním.

Mně se líbilo všechno, ale nejlepší bylo 
nahrávání na mikrofon a ceny.

Nejvíc se mi líbilo, že jsme mohli vidět, 
jak to vypadá v tom studiu.

Kancelář MAS ORLICKO nezahálela ani o prázdninách
V dalším kole jsme přijali 30 žádostí 

obcí, neziskovek a podnikatelů, dokončili 
jsme tábořiště pro handicapované v Ka-
meničné, projekt na podporu spolupráce 
neziskových organizací pokračuje.

Nejen tyto, ale i další aktivity proběhly 
a budou probíhat nejen na Orlicku díky 
iniciativě MAS ORLICKO.

Letní kolo příjmu žádostí ukončeno, 
další šance podat žádost – jaro 2013.

Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLIC-
KO příjem žádostí do již šesté vyhlášené 
výzvy. Žádosti na podporu rozvoje obcí, 
neziskových organizací a podnikatelů podalo 
celkem 30 žadatelů – 4 obce, 14 neziskových 
a církevních organizací a 12 mikropodniků. 
Seznam úspěšných žadatelů bude znám 
v polovině října.

Poslední šance podat žádost se svým pro-
jektovým záměrem v tomto programovacím 
období bude příští rok na jaře v již sedmé 
výzvě s předpokládanou celkovou alokací 
cca. 10 milionů korun. Seznam vhodných 
příjemců spolu s finančním plánem bude 
zveřejněn do konce roku.

Projekt na podporu handicapovaných 
dokončen.

Již nyní si můžete zapůjčit specielní 
kompenzační sportovní pomůcky pro 
handicapované v regionální půjčovně Ob-
lastní charity Ústí nad Orlicí, na pobočce 
v Letohradě. O těchto pomůckách jsme Vás 
informovali již v minulých číslech.

V další fázi tohoto projektu bylo díky 
MAS ORLICKO vybudováno tábořiště pro 
handicapované v Kameničné. Některé děti 
mají konec prázdnin spojený spíše s pocity 
„zase škola“. Tento dojem jsme se snažili 
rozptýlit pěknou odpolední sobotní akcí 
25. 8. na novém tábořišti, jejíž součástí byla 
spousta soutěží, opékání špekáčků, jízda na 
koni, ochutnávka medu a koňská svatba.

Tábořiště provozuje Šťastný domov, ob-
čanské sdružení. Více informací o provozu tá-
bořiště naleznete na www.stastny-domov.cz.

Další částí projektu byla i analýza atrakti-
vit cestovního ruchu z hlediska dostupnosti 
handicapovaným i osobami. Brožuru s tě-
mito informacemi si můžete vyzvednout na 
informačních centrech. Případně navštivte 
webové stránky www.jedemetaky.cz.

Nový portál podpoří fungování nezis-

kových organizací
Nový portál je již téměř před dokončením. 

Neziskovým organizacím na území Orlicka 
nabídne bezplatnou možnost prezentace své 
činnosti, „burzu“ příležitostí pro nabídku a 
poptávku (například vybavení a prostory) a 
v rámci společného kalendáře akcí též mož-
nost plánovat své sportovní a kulturní akce. 
Tak aby nedocházelo k souběhu obdobných 
akcí v sousedních obcích.

Do projektu se můžete zapojit již nyní na 
webových stránkách projektu www.nezis-
kovkyorlicka.cz od června 2012.

Do dalších let s větším územím, aneb 
MAS ORLICKO se pomalu rozšiřuje

Jak jsme Vás již informovali, MAS OR-
LICKO má zájem o rozšíření působnosti 
do regionu Orlicko – Třebovsko. To by ve 
výsledku přineslo možnost využívat nabíd-
ky služeb MAS ORLICKO dalším obcím, 
podnikatelům a neziskovým organizacím 
v Pardubickém kraji.

V současné době již 13 zastupitelstev 
dalších obcí schválilo připojení k MAS 
ORLICKO.

Více informací o ak-
tivitách a činnosti MAS 
ORLICKO na: www.
mas.orlicko.cz nebo 
v kanceláři MAS na 
Divišově 669 v Žam-
berku.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Bytovou jednotku: č. 6
Číslo popisné: 275 - Velké náměstí
Velikost bytu a jeho vybavení: 3+1, celková plocha bytu 
154,85 m2, sociální zařízení v bytě, sporák plynový, 
elektrický průtokový ohřívač a plynový ohřívač vody, 
OPRAVA vytápění – plynová kamna WAW + OPRAVA 
elektrických rozvodů na náklady nájemce (náklady na 
opravu bytu investované nájemcem budou postupně 
umořovány z nájemného)
Předpis měsíčního nájemného: 4.500,- Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby/1 os.: 650,- Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby města 
Králíky, s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 11. 2012
Konečný termín přijímání žádostí: 25. 10. 2012
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu ža-
datelů o nájem městského bytu. O končeném nájemci 
bytu rozhodne Rada města Králíky..

Klub seniorů o.s. pro
měsíc říjen 2012 připravuje

9. 10. v 17:00 hodin Výbor klubu
Bude projednáno: Náměty na sestavení 

Plánu činnosti pro rok 2013. Možnost poby-
tového zájezdu do Chorvatska na ostrov Ráb 
v roce 2013. Náměty a připomínky.

Možná účast členů klubu s podmětnými 
náměty pro další činnost v roce 2013.

17. 10. v 7:00 hodin. Zájezd do Polska 
v rámci družební akce s klubem seniorů 
v Miedzylesie na Stroné Slonské, Kletno. 
Vstupné 10 zl. Cena autobusu bude stano-
vena dle počtu přihlášených osob – členů 
i nečlenů klubu. Přihlášky u pí. Mgr. Evy 
Bednářové tel. 774 059 589 nebo v Klubu 
seniorů.

23. 10. v 13.00 hodin. Zájezd na koupání 
do Zábřehu. Přihlášky u pí. Mgr. Bednářové.

Předseda Josef Dobrohruška
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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 odbor-
né 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 expozice 
vystavujících škol. Pro zájemce budou poskytovány informace o rekva-
lifikačních 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
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů na 

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

Kosti pro psy
časovanou bombou

Téměř lidovou tradicí je přidávat psům do žrádla kosti. Argumen-
tem je často to, že i vlci v přírodě kosti žerou, že kosti se dávali psům 
vždy a problémy nebyly (byly, ale neřešily se).

Doplnění jídelníčku psa drobnou kůstkou, se kterou si hraje a postup-
ně ji okouše, není z veterinárního hlediska nutné považovat za nespráv-
né. Bohužel majitelé často uvaří psovi pěknou dávku masa s kostmi 
(vepřovou hlavu apod.) a tímto nechají psa narvat k prasknutí. Stokrát se 
nemusí nic stát, avšak hned další porce může pro psa znamenat opravdu 
velký problém. Často se lidé mylně domnívají, že kost může propíchnout 
střevo. Skutečné nebezpečí však spočívá v tom, že drť z kostí se velmi 
ráda tmelí dohromady, nabobtná a vytvoří ve střevě velké útvary, které 
pak nemohou dál projít. Pokud se to stane jinde než v konečníku, kde je 
možné pomoci zvenčí, tento nebezpečný stav velmi často končí relativně 
rizikovým operačním zásahem. Je smutné, že jsou i majitelé, kterým 
jedna návštěva s „ucpaným“ psem u veterináře nestačí a po roce opět 
přijdou se stejnou komplikací a slovy „sežral kosti“. Svému „mazlíkovi“ 
tak stále vědomě na krk vážou časovanou bombu.

Králíky získají každý
rok 11.635.000 navíc
Novela zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. 

RUD) byla definitivně podepsána prezidentem repub-
liky. Co to ve skutečnosti znamená? Zjednodušeně 
jde o to, že dojde k posílení příjmů menších obcí. 
Menší města a obce by tak měla dostat navíc celkem 
asi 12 miliard korun a naopak Praha, Brno, Plzeň a 
Ostrava přijdou asi o 1,1 miliardy.

Podařilo se tím konečně zlepšit nerovnoměrné 
rozdělování daní na občana. Králíky získají o více 
než 22% zdrojů do rozpočtu na každý rok, 9300 Kč 
na osobu a rok (dříve 7600 Kč).

Je to velký úspěch nás všech. Je to změna pro 
naše cesty, školy, parky, chodníky, náměstí, městskou 
dopravu, cyklostezky…

Děkujeme za Vaši podporu.
Jan Mlynář, Petr Mareš

Více informací: www.nekecameupiva.cz

Nové muzeum v Bílé Vodě
Zadní strany turistických map zpravidla uvádějí podrobnější informace 

o objektech, stojících v obcích za zhlédnutí. Nová vydání budou od nynějš-
ka doplněna o muzeum v Bílé Vodě, které bylo slavnostně otevřeno v pátek 
7. září 2012. Nese název Muzeum izolace, internace a integrace.

Stojí poblíž kláštera a je mu věnováno první patro bývalé školky. 
První část patří památce v obci internovaných řádových sester, druhá 
bohaté historii obce. S malým zpožděním přijel na slavnostní otevření 
vzácný host kardinál Dominik Duka. Přivítán starostou obce Miroslavem 
Kociánem i biskupem Františkem Lobkowiczem se letmo pozdravil 
se zástupkyněmi řádových sester, z nichž většina znala důvěrně zdejší 
prostředí a které sem přijely nejen z celé republiky, ale i ze Slovenska. 
Potom kardinál zamířil spolu se všemi přítomnými do muzea. Úvodní-
ho slova se v něm zkušeně ujala mediálně známá Martina Kociánová, 
která přivítala přítomné a obecně nastínila historii obce i vznik muzea. 
Její bratr Miroslav byl konkrétnější a poděkoval všem, kteří se o tento 
den zasloužili. Firmě, která upravila prostory, Michaele Neubauerové 

z Vlastivědného ústavu Jesenicka za odbornou spolupráci a kyticí od-
měnil radní Olomouckého kraje Evu Pavličíkovou, starostku Vidnavy, 
která měla rovněž svůj podíl na dnešním dnu. Muzeem žila celá obec a 
kdo mohl, přiložil ruku k dílu. Po skončení svého projevu byl odměněn 
věcným darem od představitele přeshraničního zabkowického okresu. 
Četní budoucí polští návštěvníci muzea v něm najdou poznání historie 
jednotného i rozděleného Slezska. Konečně, i když mluvíme rozdílnou 
řečí, kulturně se Slezsko znovu pomalu sjednocuje. Přítomné pozdravil 
i Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný 
za kulturu. S emotivním projevem vystoupila sestra Daniela z řádu Dcery 
Boží Lásky, aby přítomným připomněla těžké chvíle, které zde sestry 
v neblahých padesátých letech prožívaly. Tehdy se Bílá Voda stala jejich 
přestupní stanicí do nebe. Potom už přišla chvíle pro pana kardinála, který 
muzeum posvětil. Po něm si návštěvníci mohli prohlédnout vystavené 
exponáty, zatímco pan kardinál trpělivě odpovídal na otázky zástupců 
tisku, rozhlasu i televize. Až ho jeho tajemník upozornil, že se blíží osm-
náctá hodina, čas mše, kterou má sloužit. Zdejší kostel Navštívení Panny 
Marie tak zažil svou nejslavnější mši, celebrovanou primasem českým a 
současně kardinálem, kterému stál po boku biskup František Lobkowicz 
a správce zdejší farnosti Jozef Florek. U oltáře stál i rodák z Jesenicka 
Anton M. Otte, nynější probošt Královské kolegiátní kapituly sv.Petra a 
Pavla na Vyšehradě spolu s dalšími duchovními blízkých farností obou 
stran hranice. Ve svém kázání Dominik Duka vyzvedl hodnotu slibu 
internovaných řádových sester svému Bohu, kterému se nezpronevěřily 
ani v těžkých životních zkouškách a porovnal ho se slibem manželů, 
který si v současné době dávají před oddávajícím úředníkem a často 
i v kostele před Bohem, a kterému se tak nezřídka zpronevěřují. Odsoudil 
hříchy současné společnosti jako je neodpovědnost, lenost a chybějící 
porozumění mezi lidmi, honbu za penězi i mocí. Společnost se nebude 
rozvíjet ani bohatnout, nepůjde-li cestou Ježíše Krista, cestou úcty, od-
povědnosti a poctivosti. Lavice kostela nestačily všem účastníkům mše 
a hodně lidí stálo při stěnách i v zadní části kostela. V kostele bylo vidět 
starosty okolních měst a obcí i z polské strany. Na konci mše starosta 
Miroslav Kocián poděkoval kyticí nejvyšším duchovním za účast na 
otevření muzea a na adresu kardinála Dominika Duky prohlásil, že je 
po Josefu II, který obec navštívil v roce 1799, druhým významným hod-
nostářem, kterého obec hostila. Po mši se konal krátký koncert duchovní 
hudby v podání souboru Silesia Antiqua. Přes únavu z dlouhé cesty se 
ho účastnili jak kardinál Duka, tak biskup Lobkowicz.

Na kulturní mapě Jesenicka přibylo muzeum v Bílé Vodě. Jeho expo-
náty patří k paměti národa a výjimečné je zdokumentováním zdejšího 
pobytu řádových sester jako následek zlovůle totalitního režimu. Uznání 
patří zdejšímu starostovi Miroslavu Kociánovi, který s velkým úsilím 
dotáhl záměr do konce.

Zdroj: Jesenický týdeník č. 37/2012
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Výpis z jednání Rady města Králíky
22. 8.
RM ukládá vedoucí MO ve spoluprá-

ci se starostkou požádat o bezúplatný 
převod nemovitostí:

jiné stavby na st.p.č. 577 
pozemku st.p.č. 577 – zastavěná 

plocha o výměře 28 m2

vše v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových na město Králíky a ukládá 
předložit bod na jednání ZM.

RM ukládá vedoucí MO informovat 
paní A. K., Králíky, že město Králíky 
není vlastníkem stavby - garáže na 
st.p.č. 788 v k.ú. Králíky, resp. nedis-
ponuje listinou zakládající vlastnické 
právo a ani město nebylo investorem 
stavby. Současně RM ukládá MO 
zahájit kroky k získání vlastnického 
práva ke stavbě na st.p.č.788 od ČR-
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 

RM neschvaluje záměr pronájmu 
pozemku st.p.č. 788 – zastavěnou plo-
chu o výměře 18 m2 v k.ú. Králíky a to 
do doby majetkoprávního vypořádání 
vlastnictví stavby – garáže na st.p.č. 
788 v k.ú. Králíky, resp. sdělení vlast-
níka stavby garáže.

RM nedoporučuje schválit záměr 
prodeje pozemku st.p.č. 788 – zasta-
věnou plochu o výměře 18 m2 v k.ú. 
Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů v čp. 366 na Velkém náměstí 
v Králíkách za účelem prodeje zdravé 
výživy, potravních doplňků, holí a 
doplňků Nordic walking a poskytování 
výživového poradenství paní M. Č., 
Králíky.

RM schvaluje pronájem nebytových 
prostorů v čp. 414 v ul. 5. května 
v Králíkách za účelem zřízení kontaktní 
kanceláře pro výrobu a prodej výrobků 
společnosti Telin - Allebacker s.r.o., 
Ústí nad Orlicí. 

RM schvaluje pronájem části po-
zemku p.p.č. 2075 – ostatní plochy 
o výměře cca 3800 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem zajištění konání tradiční 
Michalské pouti na Velkém náměstí 
v Králíkách, a to panu F. L., Břehy, ná-
jemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
5 let. Zároveň ukládá MO upravit v ná-
jemní smlouvě povinnost zajistit při 
konání pouti ochranu kulturní památky 
(kašny se sochou přadleny), odstranění 
případných škod, na dobu trvání hlav-
ní pouti (SO, NE) závazek uzavřít se 
společností Služby města Králíky, s.r.o. 
smlouvu o pronájmu veřejných WC, 
případně zajištění 2 ks přenosných WC 
na náklady nájemce.

RM souhlasí s prodloužením doby 
pro pořádání hudební produkce na 
01:00 hodinu, a to v souvislosti s po-
řádáním „IV. ročníku boxlakrosového 
turnaje Králíkáč 2012“, konaného dne 
25. srpna 2012, ve sportovním areálu 
Gymnázia a základní školy Králíky, a 
to za splnění následujících podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpe-
čí včasné informování občanů, kteří 
bydlí v bezprostředním okolí konání 
kulturní akce;

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

pořadatel je povinen vhodnými 
opatřeními minimalizovat především 
vibrace a hlukové imise působící na 
okolí akce tak, aby nebyla překročena 
zákonem stanovená RM schvaluje 
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 080/2011 
mezi městem Králíky a firmou Agile 
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: 
„Zvýšení turistické atraktivity Kra-
lické pevnostní oblasti – revitalizace 
tvrze Hůrka, reg. č. CZ.1.13/3.100
/14.00900“ a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.

RM vyhodnotila soutěž na dodavate-
le stavebních prací „Výměna střešního 
pláště na budově čp. 354“ v Králíkách 
a rozhodla, že smlouva o dílo těchto 
prací bude uzavřena s firmou Moravec 
Zdeněk, Králíky.

RM schvaluje platový výměr Bc. Ro-
many Fabiánové, ředitelky MŠ Morav-
ská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM bere na vědomí záměr projektu 
„Z ptačí perspektivy“ pana Ondřeje 
Veselého z Králík a souhlasí s jeho 
realizací.

29. 8.
RM nedoporučuje snížení kupní 

ceny u prodeje pozemku p.p.č. 2529 
v k.ú. Horní Lipka a zároveň doporu-
čuje schválit prodej pozemku p.p.č. 
2529 – ostatní plocha o výměře 1480 
m2 v k.ú. Horní Lipka paní D. W., 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 MO předložit bod 
na jednání ZM.

R M  p o t v r z u j e  u s n e s e n í 
RM/2012/20/271 ze dne 16. 5. 2012, 

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

RM schvaluje záměr výpůjčky bu-
dovy občanské vybavenosti čp. 35 na 
st.p.č. 79/2, st.p.č. 79/2 – zastavěné 
plochy o výměře 91 m2, p.p.č. 286/26 
– ostatní plochy o výměře 156 m2 a 
p.p.č. 286/27 – ostatní plochy o výmě-
ře 237 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka pro 
potřebu Osadního výboru Dolní Lipka 
a potřebu občanů územního obvodu 
města Králíky.

RM schvaluje záměr výpůjčky jiné 
stavby bez čp/če na st.p.č. 234 a st.p.č. 
234 – zastavěné plochy o výměře 86 
m2 vše v k.ú. Holní Lipka pro potřebu 
Osadního výboru Horní Lipka a po-
třebu občanů územního obvodu města 
Králíky.

RM schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostorů v čp. 366 na st.p.č. 
225 na Velkém náměstí v k.ú. Králíky 
za měsíční nájemné 1.640 Kč, ostatní 
podmínky stanovit v souladu s Pravidly 
pro pronajímání nebytových prostorů 
ve vlastnictví města Králíky a ukládá 
MO záměr zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu po-
zemků p.p.č. 294/6 – ostatní plochy 
o výměře 859 m2 a p.p.č. 294/20 – ostatní 
plochy o výměře 82 m2 vše v k.ú. Dolní 
Lipka za účelem manipulační plochy za 
roční nájemné ve výši 1.882 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

R M  u p ř e s ň u j e  u s n e s e n í  č . 
RM/2012/28/429 a schvaluje prodej 
kovové konstrukce bývalé haly – obč. 
vyb. na st.p.č. 1594 v k.ú. Králíky a 
zvedacího zařízení, inv. č. 0108 panu J. 
P., Dolní Hedeč. Současně RM pověřu-
je starostku města podpisem protokolu 
o vyřazení drobného majetku.

RM schvaluje požádat ČR – Minis-
terstvo obrany, Sekci správy majetku, 
Odbor pro nakládání s nepotřebným 
majetkem, Praha o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku státu 
– majetek uvedený v seznamu vypra-
covaný VMK Králíky, 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 projednala žádost pana J. P. 
o prošetření pronájmu pozemků a po-
tvrzuje usnesení RM/2010/12/193 ze 
dne 24. 3. 2012, tj. potvrzuje nájemní 
vztah k pozemkům p.p.č. 3570 – ostatní 
ploše a p.p.č. 3567 – ostatní ploše, vše 



Králický zpravodaj 10/2012 - 11

Výpis z jednání Rady města Králíky
v k.ú. Králíky na základě uzavřené 
nájemní smlouvy ze dne 6. 4. 2010 s 
panem Č. Ř., Králíky.

RM schvaluje investiční akci: cel-
ková rekonstrukce elektroinstalace a 
bytového jádra v bytě č. 5 v čp. 662/1, 
ulice V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje darovací smlouvu 
mezi firmou MADOS MT s.r.o., Lu-
penice a městem Králíky. Předmětem 
smlouvy je provedení dopravního zna-
čení při pořádání kulturní akce: „Den 
Sil podpory AČR Cihelna 2012 Králí-
ky“. Zároveň RM pověřuje starostku 
podpisem darovací smlouvy.

5. 9.
Město Králíky jako vlastník soused-

ního pozemku p.p.č. 1560/1 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Boříkovice souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zá-
kona se stavebním záměrem „oplocení 
rodinného domu čp. 115 na st.p.č. 167, 
oplocení z dřevěných sloupků, výplň 
dřevěné latě, výška 1 metr, oplocení 
bude umístěno na pozemku p.p.č. 
1272/1 – t.t. porostu v k.ú. Dolní Boří-
kovice“ manželů Černých, Pardubice.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy 
a části p.p.č. 2462 – ostatní plochy 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, zastavěné a 
manipulační plochy, drobné chovatel-
ské činnosti a údržby pozemku za roční 
nájemné ve výši 460 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a 
části p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka za účelem zajištění přístu-
pu k nemovitosti, drobné chovatelské 
činnosti a údržby pozemku za roční 
nájemné ve výši 190 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy 
a části p.p.č. 2462 – ostatní plochy 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění 
přístupu k nemovitosti, manipulační 
plochy a údržby pozemku za roční 
nájemné ve výši 130 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 2461 – ostatní plochy a 
části p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka za účelem zajištění přístu-
pu k nemovitosti a údržby pozemku za 
roční nájemné ve výši 100 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM souhlasí jako vlastník pozemků 
p.p.č. 2445, p.p.č. 2440 v k.ú. Červený 
Potok a p.p.č. 2766 v k.ú. Horní Lipka 
s užíváním těchto pozemků pro reali-

zaci projektu „Běžkování v turistické 
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-
Góry Bialskie“ z OPPS ČR-PR 2007-
2013 opatření 2.2. Rozšíření nabídka 
cestovního ruchu v česko-polské 
příhraniční oblasti. Tento souhlas se 
vydává na dobu určitou do 31. 12. 2020 
bez dalších podmínek.

RM souhlasí jako vlastník pozemků: 
v k.ú. Dolní Hedeč: p.p.č. 761/1, 760/1, 
741/1, 745/1, 745/4, 745/5, 745/6, 
745/7, 745/10, 745/11, 745/12, 745/17, 
745/19, 729/1, 767/1, 761/2, 762/2, 
745/8, 745/18, 729/10, 729/11, v k.ú. 
Králíky: p.p.č. 3679, 3690, 3616, v k.ú. 
Červený Potok: 2510, 2511, 2115, 
v k.ú. Horní Lipka: p.p.č. 2768, 2753 
s užíváním těchto pozemků pro vjezd 
rolby a provozováním zimních běžec-
kých tras. Tento souhlas se vydává bez 
dalších podmínek.

RM schvaluje bezplatné poskytnutí 
nebytových prostor v budově čp. 367 
na Velkém náměstí v Králíkách pro 
konání akce První bleší trh ve dnech 
14. - 15. 9. 2012 Městské knihovně 
a Mateřskému centru EMMA s tím, 
že po skončení akce budou nebytové 
prostory uklizeny.

RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 
s přijetím dítěte s trvalým pobytem na 
území cizí obce do MŠ Moravská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje navýšení kapacity 
u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. 
Ústí nad Orlicí (pracoviště Červený 
Potok) pro školní rok 2012/2013 o 3 
děti (celkem 27 dětí).

RM souhlasí pro školní rok 2012/2013 
s přijetím dětí s trvalým pobytem na 
území cizí obce do MŠ Červený Po-
tok, okres Ústí nad Orlicí, pracoviště 
Prostřední Lipka

RM vyjadřuje podporu projektu 
„Zakoupení formátovací pily pro řezání 
velkoplošného materiálu„ panu Miro-
slavu Skalovi, Orlická 679, Králíky pro 
žádost na dotaci od MAS Orlicko.

19. 9.
Město Králíky jako vlastník soused-

ních pozemků p.p.č. 353 – zahrady, 
p.p.č. 356/1 – zahrady, p.p.č. 2074/4 
– ostatní plochy, p.p.č. 2074/11 – 
ostatní plochy, p.p.č. 3320 – ostatní 
plochy, st.p.č. 306/1 – zastavěné plo-
chy, st.p.č. 306/4 – zastavěné plochy a 
st.p.č. 306/6 – zastavěné plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „Výstavba dřevěné kůlny na 
nářadí, rozměr 3,5 x 4 x 2,5 m, šikmá 
střecha, konstrukce dřevěné trámy 
opláštěné prkny, dopr. deskou s imitací 

dřeva, krytina lepenka, vzdálenost od 
sousedního pozemku minimálně 2 m, 
kolna bude umístěna na pozemku p.p.č. 
354 – zahradě v k.ú. Králíky“ manželů 
J. a M. P., Králíky.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjč-
ce nemovitostí  č.j .  UZSVM/HU-
O/5699/2012-HUOM Sp 55/2005 JIN 
mezi městem Králíky a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, tj. pozemků p.p.č. 2107/2 
– ostatní plochu, p.p.č. 3731 – ostatní 
plochu, p.p.č. 3732 – ostatní plochu, 
p.p.č. 3733 – ostatní plochu, p.p.č. 
3734 – ostatní plochu, p.p.č. 3735 – 
ostatní plochu, p.p.č. 3736 – ostatní 
plochu, p.p.č. 3737 – ostatní plochu 
vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní 
plochu v k.ú. Dolní Hedeč, pozemky 
jsou součástí městské památkové zóny, 
smluvní vztah se uzavírá na dobu urči-
tou do 31. 12. 2020.

RM doporučuje schválit  záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 2056 – 
ostatní plocha v k.ú. Horní Lipka za 
kupní cenu ve výši znaleckého po-
sudku, nejméně však ve výši 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem, a 
ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemku. Zároveň RM 
do doby realizace umístění nové DTS 
doporučuje schválit smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě.

RM doporučuje schválit  záměr 
směny pozemku p.p.č. 2049 – ostatní 
plocha o výměře 390 m2 v k.ú. Červe-
ný Potok ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p.p.č. 628/1 – orná půda 
o výměře 124 m2 a příp. další pozemky 
p.p.č. 640/2 – orná půda o výměře 100 
m2, p.p.č. 628/49 – trvalý travní porost 
o výměře 82 m2, p.p.č. 628/58 – trvalý 
travní prost o výměře 11 m2, p.p.č. 
628/68 – trvalý travní prost o výměře 
51 m2 a p.p.č. 628/69 – trvalý travní 
prost o výměře 28 m2 tak, aby hodnota 
směňovaných pozemků určená znalcem 
byla stejná. Zároveň RM ukládá před-
ložit bod na jednání ZM.

RM neschvaluje zrušení věcného 
břemene – vedení otevřeného příkopu 
pro odvádění spodní a srážkové vody 
ve prospěch města Králíky na pozem-
cích p.p.č. 95/3 a p.p.č. 95/10 v k.ú. 
Králíky ve vlastnictví manželů J. a B. 
M., Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní 
smlouvy ze dne 6. 4. 2010 mezi městem 
Králíky a panem Č. Ř., bytem Králíky, 
a to z důvodu změny ve vymezení před-
mětu, výměry a výše nájmu.

RM schvaluje požádat ČR – Minis-
terstvo obrany, Sekci správy majetku, 
Odbor pro nakládání s nepotřebným 
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KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

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

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

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

provozovna Potůčník (2 km od Hanušovic - směr Jeseník)

majetkem, Praha o bezúplatný převod 
nepotřebného movitého majetku státu 
– majetek uvedený v seznamu vypra-
covaný VMK Králíky, 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. 

Město Králíky jako vlastník soused-
ního pozemku p.p.č. 23/29 – trvalého 
travního porostu v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „stavba 
oplocení na p.p.č. 23/28 - t.t. porostu, 
plot bude z betonových sloupků s že-
leznou výplní a kovovým polem, za-
hradní domek bude zděný, zastřešený, 
rozměry 6,2 m x 4 m“ manželů M. a 
D. P., Králíky.

RM schvaluje zveřejnit záměr pro-
nájmu bytu č. 6 v čp. 275 na Velkém 
náměstí v Králíkách do 25. 10. 2012 a 
za nájemné ve výši 4.500 Kč; náklady 
na opravu bytu investované nájemcem 
budou postupně umořovány z nájem-
ného. V případě více zájemců se bude 
postupovat obdobným způsobem jako u 
pronajímání bytů v nástavbách (Čl. 10, 
11 a 12 Pravidel pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky). 

RM schvaluje smlouvu o zajištění 
organizace Svatomichalské pouti na 
pozemcích vyhrazených k jejímu 
pořádání (Velkém náměstí a ulice 
Dlouhá), konané ve dnech 29. a 30. 
9. 2012 a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy se Sokolem Dolní 
Boříkovice.

RM schvaluje smlouvu o zajištění 
organizace Svatomichalské pouti na 
pozemcích vyhrazených k jejímu pořá-
dání (Velkém náměstí a ulice Dlouhá), 
konané ve dnech 29. a 30. 9. 2012 a 
pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy s FC Jiskrou Králíky – Čer-
vená Voda, o.s.

RM schvaluje smlouvu o zajištění 
organizace Svatomichalské pouti na 
pozemcích vyhrazených k jejímu pořá-
dání (Velkém náměstí a ulice Dlouhá), 
konané ve dnech 29. a 30. 9. 2012 a 
pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy s TJ Jiskrou Králíky, o.s.

RM souhlasí s prodloužením doby 
pro pořádání hudební produkce na 
02:00 hodinu, a to v souvislosti s pořá-
dáním „Setkání celníků na Horní Lipce 
2012“, konaného dne 21. až 23. září 
2012, v objektu CS Horní Lipka, a to za 
splnění následujících podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpe-
čí včasné informování občanů, kteří 
bydlí v bezprostředním okolí konání 
kulturní akce;

Výpis z jednání Rady města Králíky
pořadatel je povinen zabezpečit akci 

dostatečným počtem pořadatelů; 
pořadatel akce musí v souladu s OZV 

č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmín-
kách k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastňuje větší po-
čet osob, zabezpečit veškeré náležitosti 
plynoucí z citované právní úpravy tak, 
aby předešel vzniku požárních rizik;

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

RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo 
s firmou Pavel Haupt na realizaci akce 
„Králíky – výsadba aleje podél cesty 
k rybníku“ za celkovou cenu 47.296,80 
Kč včetně DPH.

RM schvaluje zadávací podmínky 
pro veřejnou zakázku zadávanou 
v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem „Dodávka zemního 
plynu pro město Králíky, jeho pří-
spěvkové organizace, a obchodní spo-
lečnost, kterou město Králíky zřídilo“ 
na rok 2013.

RM schvaluje zadávací podmínky 
pro veřejnou zakázku zadávanou 
v rámci zjednodušeného podlimitního 
řízení s názvem „Dodávka elektřiny pro 
město Králíky, jeho příspěvkové orga-
nizace, a obchodní společnost, kterou 
město Králíky zřídilo“ na rok 2013.

RM schvaluje restrukturalizaci ko-
munikačního připojení VMK Králíky 
s financováním z prostředků VMK 
Králíky.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného 3. září 2012

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná – starostka, Antonín Vyšohlíd 
– místostarosta, Vladimír Hejtmanský, JUDr. 
Milan Ježek, Ing. Roman Kosuk, Mgr. Dušan 
Krabec, Ladislav Křivohlávek, Mgr. Vlastimil 
Kubíček  - člen RM, Jan Mlynář – člen RM, 
Pavel Morong, Iva Musilová, Mgr. Zdeněk 
Nesvadba, Ing. Pavel Strnad, Ing. Ladislav 
Tóth – člen RM.

Z jednání omluven: Arnošt Juránek.
Z části jednání omluven: Ing. Pavel 

Strnad.
Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 

Kubíčková, Mgr. Mlynářová.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Smlouva s Pardubickým krajem

– dotace na financování projektu 
„Zvýšení turistické atraktivity
Králické pevnostní oblasti
– revitalizace tvrze Hůrka“

4.3. Schválení ručitelského závazku
pro úvěr Služeb města
Králíky s.r.o.

4.4. Schválení členů
finančního výboru

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 13 členů 
zastupitelstva. Na základě námitky Ing. Ko-
suka k zápisu z červnového jednání ZM bu-
dou nejdříve schvalováni ověřovatelé zápisu 
a poté program. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 16. 7. 2012 pan Hejtmanský a Mgr. 
Nesvadba nevznesli připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni pan 
Křivohlávek a Mgr. Krabec.

ZM/2012/06/157: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Křivohlávka a Mgr. Krabce.

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní starostka navrhla hlasovat o 
zveřejněném návrhu programu.

ZM/2012/06/158: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 06. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

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

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p.p.č. 3475/1, p.p.č. 

3476/1 a p.p.č. 3476/3 v k.ú. Králíky.
ZM/2012/06/159: ZM schvaluje prodej 

pozemků p.p.č. 3475/1 – t. t. porost o vý-
měře 443 m2, p.p.č. 3476/1 – ostatní plocha 
o výměře 668 m2 a p.p.č. 3476/3 – ostatní 
plocha o výměře 467 m2 v k.ú. Králíky 
společnosti V Y D R U S spol. s r.o., IČ 
15029239, Plynárenská 384, Králíky za 
kupní cenu ve výši 165.920 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.2. Prodej pozemků st.p.č. 397/5, p.p.č 
3318/2 a p.p.č. 3836 v k.ú. Králíky.

ZM/2012/06/160: ZM schvaluje prodej 
pozemků st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha 
o výměře 197 m2, p.p.č. 3318/2 – ostatní 
plocha o výměře 337 m2 a p.p.č. 3836 
– ostatní plocha o výměře 53 m2 v k.ú. 
Králíky manželům S., Králíky za kupní 
cenu 55.578 Kč. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.3. Směna pozemků v k.ú. Dolní Bo-
říkovice.

ZM/2012/06/161: ZM schvaluje směnu 
pozemku p.p.č. 1527/4 – ostatní plocha o 
výměře 58 m2 ve vlastnictví města Králí-
ky za pozemek p.p.č. 1527/3 – zahrada o 
výměře 4 m2 ve vlastnictví pana B., Praha 
vše k.ú. Dolní Boříkovice, rozdíl kupních 
cen ve výši 3.826 Kč uhradí pan B. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. .2346 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/06/162: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2346 – trvalý trav-
ní porost o výměře 1232 m2 v k.ú. Horní 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.5. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 775/2 
v k.ú. Dolní Hedeč.

ZM/2012/06/163: ZM schvaluje 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 převo-
dem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.6. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2374 v k.ú. Červený Potok.

ZM/2012/06/164: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2374/2 – trvalý 
travní porost o výměře 32 m2 za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převo-
dem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, Ing. Strnad 
se neúčastnil jednání).

4.1.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2374 v k.ú. Červený Potok.

Během projednávání tohoto bodu se do 
jednání dostavil Ing. Strnad.

ZM/2012/06/165: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2374/1 – trvalý 
travní porost o výměře 571 m2 za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:1:0 (schváleno, Ing. Strnad 
se dostavil do jednacího sálu).

4.1.8. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 2633 
a 2634 v k.ú. Horní Lipka.

ZM/2012/06/166: ZM schvaluje záměr 
prodeje pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plo-
cha o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní 
plocha o výměře 1005 m2 v k.ú. Horní 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.9. Záměr směny pozemků v k.ú. 
Králíky.

ZM/2012/06/167: ZM schvaluje záměr 
směny pozemku p.p.č. 266/2 – zahrada 
o výměře 370 m2 ve vlastnictví města Krá-
líky za odpovídající část (dle ceny určené 
znalcem) pozemku p.p.č. 1295/24 – orná 
půda ve vlastnictví pana Miloslava Vraš-
tila, Králíky čp. 266 s tím, že hodnota smě-
ňovaných pozemků určená znalcem bude 
stejná, a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
628/44 v k.ú. Králíky.

ZM/2012/06/168: ZM schvaluje 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 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.11. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 788 
v k.ú. Králíky.

ZM/2012/06/169: ZM bere na vědomí 
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informace o stavbě garáže na st.p.č. 788 a 
neschvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 
788 – zastavěnou plochu o výměře 18 m2 
v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 11:0:3 (schváleno).

4.1.12. Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 
577 a stavby hrobky v k.ú. Králíky.

ZM/2012/06/170: ZM schvaluje bezú-
platný převod nemovitostí: - jiné stavby na 
st.p.č. 577 - pozemku st.p.č. 577 – zastavěná 
plocha o výměře 28 m2 vše v k.ú. Králíky 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.13. Majetkoprávní vypořádání okružní 
křižovatky.

ZM/2012/06/171: ZM schvaluje smlouvu 
č. S/OM/5578/12/JH mezi městem Králíky 
a PK o bezúplatném převodu pozemku 
p.p.č. 2232/11 – ostatní plocha o výměře 
4 m2 v k.ú. Králíky na Pardubický kraj, 
IČ 70892822, Komenského náměstí 125, 
Pardubice v předloženém znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.14. Částečné zpětvzetí žádosti o pro-
dej pozemku p.p.č. 3583 v k.ú. Králíky 
ZM/2012/02/052.

ZM/2012/06/172: ZM částečně ruší 

usnesení ZM/2012/02/052 ze dne 19. 3. 
2012 v části prodeje pozemku p.p.č. 3583 
v k.ú. Králíky a potvrzuje prodej pozemku 
p.p.č. 3584 – ostatní plocha o výměře 373 
m2 manželům Ř. Králíky za kupní cenu 
62.146 Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.1.15. Zpětvzetí žádosti o prodej pozem-
ků p.p.č. 294/6 a p.p.č. 294/20 v k.ú. Dolní 
Lipka.

ZM/2012/06/173: ZM ruší usnesení 
ZM/2012/01/006 ze dne 16. 1. 2012. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).

4.2. Smlouva s Pardubickým krajem – 
dotace na financování projektu „Zvýšení 
turistické atraktivity Králické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“

ZM/2012/06/174: ZM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na zajištění 
financování podílu žadatele projektu „Zvý-
šení turistické atraktivity Králické pevnostní 
oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“, a to způ-
sobilých i nezpůsobilých výdajů a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

Hlasování: 11:0:3 (schváleno).

4.3. Schválení ručitelského závazku pro 
úvěr Služeb města Králíky s.r.o.

ZM/2012/06/175: ZM schvaluje ručitelský 
závazek na provozní krátkodobý úvěr do výše 
1.700.000 Kč poskytnutý Českou spořitel-
nou, a.s. společnosti Služby města Králíky, 
s.r.o., sídlo: Růžová 462, 561 69 Králíky, 
IČ26007959 a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 
ručitelem a bankou. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno).

4.4. Schválení členů finančního výboru
Mgr. Dušan Krabec, předseda finančního 

výboru, navrhl za nové členy finančního vý-
boru města Králíky Ing. Věru Minaříkovou, 
Ph.D. a Ing. Lenku Altmanovou a seznámil 
přítomné s důvody svého návrhu. Současně 
navrhl ukončení členství ve finanční výboru 
Ing. Zdeňce Kytarové. Na dotaz JUDr. Ježka 
sdělila Ing. Zdeňka Kyllarová, že nemá zájem 
nadále být členkou finančního výboru.

ZM/2012/06/176: ZM bere na vědomí 
odstoupení Ing. Zdeňky Kyllarové z funkce 
člena finančního výboru. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno).
ZM/2012/06/177: ZM schvaluje Ing. 

Věru Minaříkovou, Ph.D. a Ing. Lenku 
Altmanovou za členy finančního výboru. 

Hlasování: 11:1:2 (schváleno).

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Ing. Jitka Lopuchovská, spoluvlastník 

bytové jednotky v domě čp. 816 v Králíkách, 
seznámila přítomné s problémy týkající se 
správy a údržby nemovitosti, kterou vyko-
nává organizace SMK s.r.o. Králíky. Místo-
předsedkyně výboru Společenství vlastníků 
jednotek domu paní Eva Tesařová a jednatel 
společnosti SMK Králíky pan Robert Jílek 
podali vysvětlení k této problematice. Paní 
starostka uvedla, že nemovitost je v soukro-
mém vlastnictví a město nemůže zasahovat 
do smluvních vztahů mezi soukromými 
vlastníky a společností SMK, kterou si vlast-
níci najali k vykonávání správy a údržby své 
nemovitosti. JUDr. Ježek navrhl usnesení.

ZM/2012/06/178: ZM bere na vědomí 
podnět Ing. Jitky Lopuchovské, bytem 
Králíky Leoše Janáčka 816 a ukládá RM 
Králíky, aby v součinnosti se Službami 
města Králíky, s.r.o., nejpozději ve lhůtě 30 
dnů, tedy nejpozději do 4.10.2012 podnět 
řešila a o výsledku řešení Ing. Lopuchov-
skou a ZM Králíky písemně informovala. 

Hlasování: 3:7:4 (neschváleno).

7. Vstupy zastupitelů
ZM/2012/06/179: ZM projednalo námitky 

Ing. Kosuka proti zápisu z jednání ZM ze dne 
18. 6. 2012 vznesené na jednání ZM dne 16. 7. 
2012 a konstatuje, že v částech, které se uká-
zaly jako důvodné, byla zjednána náprava. 

Hlasování: 11:0:3 (schváleno).
Starostka ukončila jednání ve 20.55 hodin. 

Výpis z jednání ZM zajistila redakce KZ.Děkujeme všem občanům, kteří se sbírky zůčastnili. Za pořadatele Mgr. Jarmila Berková

Jazykové kurzy
• Němčina pro začátečníky • Němčina pro mírně pokročilé 
• Německá konverzace pro pokročilé • Angličtina pro začátečníky 
• Angličtina pro mírně pokročilé 
Organizace kurzů: - Začátek: říjen 2012
 - 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
 - Ukončení: květen 2013
 - Maximálně 8 účastníků v kurzu
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Dušan Krabec, Jana Švermy 700, Králíky
(do 8. 10. 2012) tel. 604 551 454, mail: d.krabec@orlicko.cz 
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MC EMMA Králíky
ve spolupráci s

Mgr. Helenou Chaloupkovou, Ph. D.
pořádají již druhý seminář

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

Kdy: 7. listopadu 2012, 16:00 – 18:00 (potvrzení účasti do 31.10. 2012 na mcemma@seznam.cz)
Kde: MC EMMA Králíky, Základní škola Moravská 647, Králíky

Podrobnosti o programu na www.mcemma.estranky.cz nebo 603 861 778 (L. Applová)
Poplatek za účast na semináři ve výši 100Kč bude vybírán na místě.
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První bleší trh v Králíkách se vydařil
Když jsme se bez jakýchkoliv zkušeností 

rozhodly s Mateřským centrem EMMA zor-
ganizovat v Králíkách První bleší trh, byla to 
možná troufalost, ale malý risk se podle nás 
rozhodně vyplatil.

Samochvála není v žádném lidském 
počínání dobrá, proto ke zhodnocení raději 
využíváme několik zápisů, které nám napsali 
návštěvníci do Knihy dojmů: 

„Již dávno se mělo něco takového pořá-
dat. Výborný nápad – jen tak dál – mnoho 
úspěchů i v dalších ročnících. Doufáme, 
že budete pokračovat, držíme palce. Líbí 

se nám to. Příští rok budeme prodávat taky. 
Akce slaví úspěch – jen houšť. Výborný 
nápad, alespoň se v Králíkách něco děje. Něco 
jsme prodali, něco jsme koupili – za babku. 
Pokračujte a vytvořte novou králickou 
tradici! Moc se nám tu líbilo, nakoupily jsme 
spoustu krásných věcí a doufáme, že bude 
bleší trh i napřesrok. Super! Příští rok se 
zúčastním s prodejem.“

Překvapila nás také pěkná účast prodáva-
jících nejrůznějšího věku i pohlaví – přišlo 
jich 24, rozmanitost nabízených předmětů 
i veliký zájem návštěvníků, kteří nakupovali, 

prohlíželi, a získávali tak inspiraci pro příští 
bleší trh, kterého se možná zúčastní už jako 
prodávající :-).

Tajemstvím není, že díky štědrosti ná-
vštěvníků bylo na dobrovolném vstupném a 
symbolických poplatcích z prodejních míst 
celkem vybráno 3550,- Kč. Peníze budou 
použity v knihovně při akcích podporujících 
čtenářství dětí a na činnost Mateřského centra 
Emma.

Dohodly jsme se, že Druhý bleší trh bude 
v dubnu 2013. 

Přesný termín určitě včas oznámíme, proto-
že se i v případě této akce potvrdilo, že dobrá a 
včasná propagace je polovina úspěchu!

Děkujeme všem a těšíme se na jaře na 
shledanou!!!

Za organizátorky z Městské knihovny a 
Mateřského centra EMMA

Ivana Marečková a Justýna Švandová

I dospělí můžou soutěžit
Městská knihovna v Králíkách pořádá 

každoročně několik soutěží pro děti. Aby 
dospělí čtenáři nepřicházeli zkrátka, rozhod-
ly jsme se uspořádat soutěž také pro ně.

Od října budou moci dospělí všech vě-
kových kategorií každý měsíc odpovídat na 
vážné i méně vážné otázky, které zveřejníme 
v Králickém zpravodaji, na webových strán-
kách knihovny a v půjčovně pro dospělé.

Protože k soutěžení patří i drobné od-
měňování, využily jsme nabídky firmy 
ANNABIS, která nám každý měsíc věnuje 
pro 3 vylosované účastníky soutěže drobné 
ceny – výrobky jejich firmy.

První soutěžní otázka zní:
Z jaké rostliny se výrobky firmy 

ANNABIS vyrábějí? Správnou odpověď 
najdete v tajence následující doplňovačky:

Trochu vám můžeme napovědět. Je to 
rostlina s výrazně protizánětlivými, hojivými 
a antibakteriálními účinky. Zvláště dobře se 
osvědčuje při léčbě civilizačních nemocí a 
chorob spojených se stářím.

      jméno planety

       autor knihy Bylo nás pět

        zimní měsíc

     mužské jméno (19. 3.)

    rakouské pohoří

       nejmenší prst

Druhá soutěžní otázka
Do názvů knih doplňte na vytečkovaná místa chybějící názvy dopravních prostředků:

Anton Myrer:      Poslední . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agatha Christie:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . z Paddingtonu

Věra Sládková:     . . . . . . . . . . . . . . .  dětství a  naděje

Jan Procházka:     . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . do Vídně

Jules Verne:         Pět neděl v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Odpovědi na obě otázky zašlete buď 
mailem na adresu Mekn-kraliky@za-
mberk.alberon.cz, nebo je můžete vhodit 
do poštovní schránky na budově Městské 
knihovny v Králíkách. Další možnost 
odevzdat odpovědi budou mít návštěvníci 
půjčovny pro dospělé, kde bude umístěna 
označená krabička pro vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpovědi 
je poslední kalendářní den v měsíci, tj. 
v tomto případě 31. říjen 2012.

Vždy první pondělí v následujícím 
měsíci proběhne v 15 hodin v  půjčovně 
pro dospělé slosování všech správných 
odpovědí. Výherci za říjnové kolo budou 
tedy losováni 5. listopadu.

Správné odpovědi budou vždy zveřejně-
ny zároveň s novými soutěžními otázkami  
v Králickém zpravodaji, na webových 
stránkách knihovny a v půjčovně pro 
dospělé.

Třem vylosovaným výhercům zašleme 

informaci a při jejich návštěvě v knihov-
ně jim předáme malé dárečky z firmy 
ANNABIS.

K odpovědi na otázky nezapomeňte, 
prosím, připojit čitelně své jméno, adresu 
a číslo telefonu.

Těšíme se na plné schránky správných 
odpovědí.

Vaše knihovnice

Čti, žij zdravě!
Pod tímto heslem proběhne v celé České 

republice od 1. do 7. října 
TÝDEN KNIHOVEN, k němuž se při-

pojí s celou řadou akcí i Městská knihovna 
v Králíkách.

Již několikaletou říjnovou tradicí je zahá-
jení velké čtenářské soutěže pro děti.

Pro čtenáře ve věku od 6 do 15 let 
jsme připravily soutěž „(NE)BOJME SE 
V KNIHOVNĚ aneb ZÁHADÁM, ZLO-
ČINŮM A TAJEMNÝM BYTOSTEM 
NA STOPĚ“.

Jak název napovídá, čtenáři budou řešit 
zapeklité detektivní příběhy, prožívat různá 
dobrodružství a trochu se i bát.

Od října do února příštího roku budou 
každý měsíc v knihovně na děti čekat zá-
bavné úkoly a věříme, že se k nám budou 
těšit.

Vyvrcholením soutěže bude Noc s An-
dersenem, která připadne na noc z 5. na 6. 
dubna 2013.

Letošní novinkou je vyhlášení soutěže 
pro dospělé, o které se dočtete v tomto čísle 
zpravodaje v samostatném článku s názvem 
I DOSPĚLÍ MŮŽOU SOUTĚŽIT 

Každý návštěvník oddělení pro dospělé 
a čítárny časopisů dostane v říjnu malou 
pozornost. Protože nejen čtením živ jest 
člověk, budou to recepty na zdravá a 
chutná jídla, která zaujala knihovnice, a 
k tomu bude navíc připojená upoutávka 
na zajímavé knihy s tématikou zdravého 
životního stylu.

(pokračování na následující straně)
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V oddělení pro dospělé si budou moci vybírat z výstavky knih 
na téma Z KUCHAŘSKÝCH RECEPTŮ SLAVNÝCH.

Pro naše mladší čtenáře chystáme na úterý 2. října 2012  besedu 
JEZTE ZDRAVĚ, ALE HRAVĚ! s výživovou poradkyní paní 
Monikou Čermákovou z Králík, která přijde dětem poradit, jak se 
můžou chutně a při tom zdravě stravovat!

Beseda začíná v 15:30 v dětském oddělení a jsou zvány děti 
všech věkových kategorií.

Ve čtvrtek 4. října nás navštíví děti ze 7. ročníku Základní školy 
v Červené Vodě. Během dopoledního programu zakončí svůj lite-
rární projekt, který zahájily již v minulém školním roce.

Pro čtenáře, kteří by měli zájem se blíže seznámit s literaturou 
týkající se zdraví, doporučujeme adresu webových stránek Národní 
lékařské knihovny v Praze www.nlk.cz.

Mimo jiné zajímavé informace, tam např. najdete v sekci Zdroje 
o zdraví a nemocech pro občany www.nlk.cz/informacni-zdroje/
zdravi-a-nemoc záznamy o knihách o zdraví a nemocech určené 
laické veřejnosti, o publikacích s touto tématikou určených pro děti 
a mládež, literaturu o alternativní medicíně a další. Najdete tam 
také odkazy na důvěryhodné webové stránky s tématikou zdraví 
a nemoci a pokud chcete získat radu, jak ověřit důvěryhodnost 
takových webových stránek, přečtěte si článek Pacientův prů-
vodce po webu.

Další zajímavé webové stránky mají název BiblioHelp - léčba 
knihou. Najdete je na adrese www.bibliohelp.cz.

Tyto stránky vám nabízejí přehled knih vhodných pro bibliote-
rapeutickou praxi – tj. léčbu knihou. Jsou určeny pro ty, kteří 
se dostali do tíživé životní situace, potýkají se s dlouhotrvajícími 
problémy, nejistotou, úzkostí, těžkým onemocněním nebo s han-
dicapem a chtějí pomoci sobě nebo svým blízkým, ale nevědí si 
rady.

Zaručený recept na vyřešení všech problémů samozřejmě nemů-
žou nabídnout ani sebedokonalejší webové stránky, ale prostřed-
nictvím vybraných knižních titulů alespoň naznačují cestu, směr, 
inspiraci v jednání, snaží se potěšit, povzbudit a poučit.

Velmi zajímavý je oddíl Pohádkoterapie, což je nová metoda, jak 
pomoci dítěti s jeho problémy prostřednictvím pohádek.

Čti, žij zdravě!
Věříme, že vás některá z našich nabídek zaujala a v říjnu nás 

v knihovně navštívíte. Těšíme se na vás.

P.S.: Pamětníci si 22. října 2012 můžou zavzpomínat, že uply-
nulo už neuvěřitelných 30 roků ode dne, kdy byla slavnostně ote-
vřena po velké rekonstrukci budova Městské knihovny na Velkém 
náměstí. Bez velkých změn ve vybavení (samozřejmě s výjimkou 
počítačového vybavení) slouží spokojeným malým i velkým čte-
nářům Králicka.

Nové projekty ve „ČTENÍ POMÁHÁ“
Mílí čtenáři, jistě si vzpomínáte na sbír-

ku v projektu ČTENÍ POMÁHÁ (www.
ctenipomaha.cz), kdy děti pomohly svým 
čtením získat Míšovi Čermákovi speciální 
počítač ovládaný pohybem očí.

Ve spolupráci s Domovem důchodců 
v Červené Vodě a Mateřskou školou 
v Králíkách - Pivovarská ulice jsme již 
v jarních měsících vymysleli dvě nové 
sbírky:

První sbírka
je na 3 polohovací postele se speci-

álními matracemi, které stojí celkem 
120 000 Kč,  proo pDomov důchodců sv. 
Zdislavy v Červené Vodě.

Ke spokojenému životu patří, aby 
měl člověk dobrou, pohodlnou a zdra-
vou postel. Takovou postel ocení nejen 
člověk trvale upoutaný na lůžko, ale 

i zdravý člověk. Polohovací lůžka jsou 
velkou pomocí i pro ošetřovatele, kteří 
se o seniory starají. V Domově důchodců 
sv. Zdislavy žije nyní 150 obyvatel, ale 
zatím taková polohovací lůžka má je-
nom 63 z nich. Cílem vedení domova je 
postupně poskytnout taková lůžka všem 
svým klientům.

Druhá sbírka na částku 36 071,- Kč 
je určena na mzdu osobní asistentky 
v Mateřské škole, Pivovarská ulice.

Paní asistentka se v Mateřské škole 
v Pivovarské ulici starala až do června le-
tošního roku o Jardu, který je od narození 
tělesně postižený. Prodělal dětskou obrnu 
a chodí s velkou námahou o berlích. Díky 
tomu, že vedení mateřské školy vyšlo 
rodičům vstříc, prožil v mateřské škole 
malý Jára krásné roky mezi zdravými 
dětmi.  Zdravé děti tak měly možnost 
od dětství vnímat, že existují i postižené 
děti, se kterými si mohou hrát, a navíc 
jim dělalo velkou radost, že mu mohly 
pomáhat.

Ihned po zveřejnění sbírek 16. a 17. září 

na webových stránkách projektu Čtení 
pomáhá jsme udělaly propagaci v základ-
ních školách v Králíkách a Červené Vodě. 
Děti si vzaly naše prosby, aby začaly zase 
po prázdninách pilně číst, určitě k srdci. 
Svědčí o tom příjemná skutečnost, že ke 
dni uzávěrky Králického zpravodaje 
(24. 9.)už má první sbírka na kontě 
38450,- Kč a druhá sbírka 20400,- Kč. 

Děti, děkujeme vám všem za seniory 
i za malého Járu, který je od září už 
prvňáček.

Ivana Marečková

CITÁT AKTUÁLNÍ 
NEJEN PRO SOU-
ČASNOU DOBU:
T. G. Masaryk: „V sou-
těži národů zvítězí ten 
nejstřízlivější!“
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
06. 10. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
07. 10. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
13. 10. So MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
14. 10. Ne MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
20. 10. So MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
21. 10. Ne MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
27. 10. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
28. 10. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
03. 11. So MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
04. 11. Ne MUDr. Strnadová Žamberk Raisova 814 465 613 441
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. 
Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným 
v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že 
v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne 
bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně 
vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických 
odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další 
pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

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

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

Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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

MANŽELSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Petr Čuma - Adéla Dragounová

Pavel Mika - Vendula - Dzubáková
Stanislav Petráň - Zuzana Popovová

Marcel Bednář - Petra Ješinová
Petr Mládek - Šárka Hinkelmannová
Miroslav Beran - Daniela Chmielová

Karel Slezák - Lucie Misařová
Milan Gazda - Helena Kodytková
Josef Bergman - Karla Nováková

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

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 10. 10. 2012 (středa)
od 8:00 hod. do 14:00 hod.

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

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

Koupím rodinný dům 
v okrese UO nebo SY. 
Tel: 734 255 150.

Postarší architekt koupí 
chalupu na pěkném místě. 
Může být i k rekonstrukci. 
Tel: 734 622 739.

KAŽDÉ SUDÉ 
ÚTERÝ

9 hod. - 12 hod.
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU

Možnost objednání na tel. 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Program na ŘÍJEN
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC
pátek  5.  zač. ve 20:00 hod
Koprodukční česko-slovenský 

psychologický snímek se ode-
hrává na opožděné silvestrovské 
oslavě v obyčejném panelákovém 
bytě. Dvanáctiletí kluci se souhrou 
náhod ocitají mezi dospělými, 
nemají vůli či nevědí, jak odejít, 
a tak jsou svědky “dospěláckého” 
chování: alkohol, sex, pokřivené 
vztahy a nesmyslné ubíjení času.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 
let; 65 min.

úterý   9.   ÚTĚK Z MS-1   zač. ve 20:00 hod
Vládní agent Snow je obviněn ze špionáže a čeká ho třicet let 

v orbitální vesmírné věznici MS-1, kam se právě vypravila prezi-
dentova dcera Emilie na humanitární misi. Když tu po jejím příjezdu 
vypukne vzpoura, Snow dostane nabídku: za záchranu Emilie získá 
svobodu. Akční sci-fi snímek s typickým nemluvným hrdinou ocení 
především příznivci žánru.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 95 min.

pátek   12.   DIKTÁTOR   zač. ve 20:00 hod
Americký komik Sacha Baron Cohen pokračuje ve filmové dráze 

provokatéra vyhlášeného politickou nekorektností, vulgaritou a bru-
tální situační komikou. Tentokrát paroduje různé despotické vládce 
v příběhu fiktivního severoafrického panovníka, který má promluvit 
v OSN, ale přijde o plnovous i o identitu. Tvůrci se navážejí do všech 
možných ideologií a nešetří nikoho včetně diváků, jež zavalují hrubo-
zrným humorem. Jako vždycky je s Cohenem ukrutná legrace!

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; titulky; ŠUP; 80 min.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
úterý   23.   zač. v 17:00 hod
Bláznivá krysoveverka opět v akci – tentokrát svým zběsilým 

honem za žaludem vyvolá dokonce pohyb zemských desek. A tak 
se stane, že se oblíbené prehistorické postavičky mamut Manny, 
šavlozubý tygr Diego a lenochod Sid opět rozdělí a cestují po celé 
zeměkouli. 

Vstupné 55,-; přístupný; české znění; 90 min.

pátek   26.   SVATÁ ČTVEŘICE   zač. ve 20:00 hod
Nový snímek režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala 

Viewegha o dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stere-
otyp manželské erotiky poměrně originálním způsobem. Kolegové 
elektrikáři Ondra a Vítek dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ 
na karibském ostrově, kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra 
s Vítkem jsou kamarádi a navíc sousedi z dvojdomku, ve kterém oni 
a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii. Když tedy osud hodí mužům 
rukavici v podobě zahraniční služební cesty, zvednou ji i ženy a do 
Karibiku je doprovodí. A právě tam, v exotickém ráji, se jim v hlavách 
zrodí plán, po kterém už jejich život nebude nikdy stejný.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; 85 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2012

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
sobota   6.   zač. v 19:30 hod
Divadelní komedie známého a úspěšného amerického 

dramatika Neila Simona s Petrem Nárožným a Simonou Sta-
šovou v hlavní trojroli. - Barney Tringeld, starší majitel rybí 
restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství 
odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak 
sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaké je to s cizí ženou. Budu mít 
úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na 
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které bych už nikdy nedostal 
odpověď, kdyby se moje jméno 
zítra objevilo v rubrice úmrtí!“ 
Do bytu své stařičké maminky 
si postupně pozve tři různé 
typy žen (sexuchtivou Elaine, 
ztřeštěnou Bobbi a upjatou 
Jeanette) a dostává se s nimi 
do neuvěřitelně komických 
a choulostivých situací s ještě 
komičtějšími výsledky. - Odvě-
ká mužská touha po milostných 
dobrodružstvích inspirovala 
autora k napsání komedie, při 
které se baví a smějí diváci bez 
rozdílu věku. Je jen otázka, 
zda životní poznání majitele rybí restaurace je pro starší pány 
varováním nebo naopak povzbuzením pro nová dobrodružství. 
Vstupenky v ceně 250,- Kč lze zakoupit u paní Kubešové v ob-
chodě Halens na Velkém náměstí, tel. 732 202 193.

ORLICKO-KLADSKÝ
VARHANNÍ FESTIVAL
neděle  14. zač. v 17:00 hod
Šestnáctý ročník varhanního 

festivalu přináší letos koncerty 
do čtrnácti českých měst. V Krá-
líkách se ve varhanním salonku 
Městského muzea představí 
profesor pražské konzervatoře 
Lukáš Vendl, odborník na sta-
rou hudbu, který bude poutavě 
komentovat program koncertu. 
Vstupné 60,- Kč, vstupenky k dispozici na místě koncertu.

VOJTA KIĎÁK Tomáško
pátek 19. zač. ve 20:00 hod
Koncert známého písnič-

káře, dvojnásobného držitele 
Autorské Porty a Zlaté Porty a 
autora více než třista skladeb 
(Toulavej, Nebe plné koní, 
Rocky Mountains, Morava, 
Zelená košile, Česačů bavlny 
bál, Náklaďák do L.A., Druhá 
míza, Středa, Armagedon, 
Hlava nad vodou a další...). 
Vstupné 80,- Kč, předprodej 
vstupenek u paní Kubešové 
v obchodě Halens na Velkém 
náměstí (od 5. 10.).

pátek   26.   LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ   zač. v 16:00 hod
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

generaci je složen ze slavných operetních písní a melodií a dvojice 
moderátorů jej uvádí vtipným průvodním slovem. Účinkují sólisté 
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a Slezského 
divadla v Opavě. Vstupné dobrovolné.

sobota   27.   CANTUS AMICI   zač. v 17:00 hod
Koncert pardubického komorního pěveckého sboru, který 

v letošním roce oslavil 30 let své činnosti. Na programu jsou díla 
W. A. Mozarta a F. J. Haydna. Koncert se koná v kostele sv. Mi-
chaela v Králíkách, obraz z kůru bude přenášen na velkoplošnou 
promítací plochu. Vstupné 50,- Kč, vstupenky k dispozici na místě 
koncertu.

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

Klub Na Střelnici ve spolupráci s taneční 
mistrovou Ivou Musilovou pořádá taneční 
kurz pro dospělé – začátečníky i pokročilé. 
Jedná se o pět lekcí v termínech 1., 8., 15., 
21. a 29. listopadu 2012, na první lekci 
(1. 11. v 18:00 hodin, velký sál Střelnice) 
budou účastníci rozděleni do skupin dle 
tanečních dovedností. V jednání je závěr 
kurzu – taneční večer s živou hudbou. 
Kurzovné za taneční pár činí 800,- Kč, 
přihlášky a další informace na tel. č. 
603 849 460 nebo strelnice@strelnice.cz, 
uzávěrka přihlášek 31. října 2012.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – říjen 2012
Divadlo Járy Cimrmana i v našem kině - 

čtvrtek 4. října v 18:45 hodin,
JÁRA CIMRMAN V HISTORICKY 

PRVNÍM PŘÍMÉM PŘENOSU DO KIN 
V ČESKÉ REPUBLICE u příležitosti 45. 
narozenin DJC.

Historicky první přímý satelitní přenos 
z České republiky přenese do kin slavnostní 
představení hry České nebe. K této přelomové 
události, které předcházely roky bádání, dřiny 
a odříkání, dojde ještě letos, a to 4. října v 19 
hodin, navlas přesně 45 let od založení Divadla 
Járy Cimrmana. Zcela logicky bude první sate-
litní vysílání uskutečněno v HD, tedy v “Hodně 
Dobré” kvalitě. Kromě zhlédnutí nejnovější 
hry v pohodlí svého oblíbeného kina budou 
mít diváci možnost vybrat si také své nejoblí-
benější přednášky pro seminář. Do projektu se 
k dnešnímu dni přihlásilo téměř 40 kin po celé 
České republice.

Režie přenosu se ujal Jan Svěrák. O přestáv-
ce provede diváky zákulisím, až do herecké 
šatny, reportér a nový člen souboru DJC Vojta 
Kotek.

Každému návštěvníku ve všech 40 kinech 
v ČR bude o přestávce nabídnuta sklenka chla-
zeného sektu z produkce společnosti Bohemia 
Sekt, to aby si diváci mohli alespoň na dálku 
s oslavenci v Praze přiťuknout. 

Společenský oděv na večerní slavnost jest 
z tohoto důvodu doporučen.

Díky partnerovi přenosu, společnosti Se-
znam.cz, budou o programu úvodního semináře 
rozhodovat samotní diváci, kteří už nyní mohou 
na speciálních webových stránkách www.
jarmara.at hlasovat, které přednášky chtějí 
v přímém přenosu (a v Žižkovském divadle) 
během narozeninového představení vidět.

České nebe 
Cimrmanův dramatický kšaft
Autoři: Cimrman/Smoljak/Svěrák. Režie: 

Ladislav Smoljak. Scéna a kostýmy: Jaroslav 
Weigel. Obsazení: J.A.Komenský – Zdeněk 
Svěrák, Praotec Čech – Jan Kašpar, Svatý Vác-
lav – Petr Brukner, Jan Hus – Jaroslav Weigel, 
K.H.Borovský – Genadij Rumlena, maršál Ra-
decký – Václav Kotek, Miroslav Tyrš – Michal 
Weigel, Babička – Miloň Čepelka.

Délka přenosu cca. 2,5 hodiny včetně 20 min. 
přestávky. Více informací o přímém přenosu na 

www.aerofilms.cz a www.cimrman.at. 
Poslední výlov
Sobota 6. října, areál rybárny od 11 hodin. 

Rybí pochoutky a prodej ryb „do tašky“.
Čtvero ročních období 
Pondělí 8.října v 19 hodin, sál kina
Známá travesti skupina HANKY – PANKY, 

uvádí svou novou show. A jak již tuto skupinu 
známe, jistě to nebude nudný pohled na jednot-
livá období roku.

Vojta K. TOMÁŠKO
Pátek 12.října v 19 hodin, sál fary
Odbor kultury vás zve na koncert známého  

písničkáře a folkové legendy západních Čech. 
Při svíčkách si v příjemném prostředí fary 
můžete poslechnout písničky jako Toulavej, 
Hádej kdo tě má rád, Jen tak dál, Poslední 
z Římanů a spoustu dalších, které vám pohladí 
duši a rozjasní tvář.

Nepotrestané zločiny komunistů – výstava 
- Vernisáž výstavy proběhne v neděli 14. října 
od 16:00 v informačním středisku na náměstí 5. 
května v Jablonném nad Orlicí a výstava sama 
potrvá do 11. listopadu 2012. Na vernisáž jakož 
i na výstavu srdečně zvou pořadatelé. 

Výstava Nepotrestané zločiny komunistů 
se skládá z 34 panelů, které sestavili novinář 
a publicista Luděk Navara s historikem Mi-
roslavem Kasáčkem. Zmiňuje zločiny StB, 
nelidské podmínky v komunistických lágrech 
i útěky Čechů a Slováků přes železnou oponu 
za svobodou. Organizátoři k ní přidali čtyři 
vlastní panely z padesátých let.

O LÁSCE (Philippe Claudel)
Neděle 28. října, 19 hodin, sál kina, Jab-

lonné nad Orlicí
Pražské divadlo STUDIO DVA uvádí fran-

couzskou konverzační komedii. Ve strhujícím 
manželském duelu se představí  Jana Krausová 
a Karel Roden.

Francouzský umělec Philippe Caudel je 
velmi všestranný. Jeho knihy byly přeloženy 
do třiceti jazyků. Jako režisér získal ocenění 
na Berlinale 2008, kde získal Cenu ekumenické 
poroty, bodoval na britských cenách BAFTA 
jako neanglicky mluvený film a figuroval 
i v nejužší nominaci na Oscara v roce 2008.

Program digitálního kina Jablonné nad 
Orlicí - říjen 2012

BASTARDI 3
1. 10., 2. 10., 5. 10. ve 20,00 hodin
Drama, které bez přetvářky ukazuje tvrdou 

realitu dnešní doby, ukazuje, kam až může vše 
dojít, budeme-li jen nečinně přihlížet. 2D, 97 
min., 89 + 1 Kč, ČR, přístupný od 14 let.

EXPENDABLES: Postradatelní 2
3. 10., 6. 10. ve 20,00 hodin 
Po nebývalém úspěchu prvního dílu se nej-

větší akční hrdinové světa opět vracejí společně 
na plátna kin. 2D, 103 min., 89 + 1 Kč, USA, 
přístupný od 15 let.

VE STÍNU
9. 10., 12. 10. – ve 20,00 hodin 
V bývalém Československu 50. let se 

odehrává  napínavý kriminální příběh, který 
ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů 

aktérů i jejich blízkých. 2D, 106 min., 99 + 1 
Kč, ČR, přístupný.

RESIDENT EVIL: ODVETA
10. 10., 11. 10., 13. 10. – ve 20,00 hod
Velmi úspěšná filmová adaptace ságy 

natočená podle oblíbené série videoher s ná-
zvem Resident Evil  se vrací ve svém pátém 
pokračování. 2D, 117 min., 99 + 1 Kč, USA, 
přístupný od 12 let.

NORMAN A DUCHOVÉ
10. 10., 12. 10. – v 18,00 hodin 
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 

ho přepadne horda zombíků? 2D, 93 min., 79 
+ 1 Kč, USA, přístupný.

DRUHÁ ŠANCE
15. 10., 19. 10. – ve 20,00 hodin 
15. září se znovu zamilujete Kay a Arnold 

jsou manželé již 31 let. Po tak dlouhé době 
není divu, že se z jejich vztahu vytratila ona 
pověstná jiskra a manželství se propadlo do 
šedivého stereotypu. 2D, 100 min., 89 + 1 Kč, 
USA, přístupné od 12 let.

CESTA DO LESA 
17. 10., 18. 10., 20. 10. – ve 20,00 hod
Honza Marák (Tomáš Hanák) dávno rezig-

noval na kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na 
konci malé vesnice, kde se zabydlel se svojí 
ženou Markétou (Bára Schlesinger), dcerou 
Anynou (Anna Linhartová) a synem Sayenem 
(Vojta Vovesný). 110 min., 79 + 1 Kč, ČR, 
přístupný od 12 let.

SOUSEDSKÁ HLÍDKA
22. 10., 23. 10., 26. 10. – ve 20,00 hod
Poslední muži na svém místě. Osud lidstva 

je pouze v rukách neohrožené, nebojácné a 
nešikovné Sousedské hlídky. To se máme na co 
těšit. 2D, 102 min., 89 + 1 Kč, USA, přístupné 
od 15 let.

PARANORMÁLNÍ ACTIVITY 4 
24. 10., 25. 10., 27. 10. – ve 20,00 hod
Příběh hororu Paranormal Activity 4 volně 

navazuje na druhý díl, v němž démonem 
posedlá Katie  vyvraždila rodinu své sestry 
s výjimkou nemluvněte Huntera, které unesla 
neznámo kam. 2D, 95 min., 99 + 1 Kč, USA, 
přístupné od 15 let.

ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH 
JEHO VELIČENSTVA 

22. 10., 24. 10., 26. 10. – v 18,00 hodin 
Galové, Britové, Normanďani a Římané se 

zamotají do bláznivé honičky za kouzelným 
lektvarem, na němž záleží spása národa. 2D, 
125 min., 89 + 1 Kč, Francie, přístupný.

SKYFALL
29. 10., 30. 10., 2. 11. – ve 20,00 hodin 
Daniel Craig se vrací jako James Bond 

ve 23. dobrodružství nejslavnějšího agenta 
s povolením zabíjet. Bondova loajalita k M 
musí projít těžkou zkouškou, poté co je Mi6 
napadena záhadným Raoulem Silvou. 2D, 145 
min., 119 + 1 Kč, VB, přístupný.

BOJOVNICE
31. 10., 1. 11., 3.11.
Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec někdy 

odejít? Marisa, 20letá německá dívka nenávidí 
cizince, Židy, vojáky a každého, koho shledá 
vinným za úpadek země. 2D, 100 min., 79 + 1 
Kč, Německo, přístupné od 12 let.
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Kino MÍR Hanušovice - říjen
TADY HLÍDÁM JÁ
Pátek 5. 10. - 16:00 a 18:00, I. 35,- Kč, II.40,- Kč
Letní rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život k lepší-

mu. Hlavními hrdiny jsou osmiletá Kačenka a pejsek Hugo, který 
je jejím kamarádem, ochráncem a v neposlední řadě i příčinou 
komických situací, o které v jejich rodině není nouze. Hrají Vero-
nika Divišová, Jitka Ježková, Lukáš Vaculík, Vladimír Javorský, 
Simona Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková, Ester Kočičková a 
další. Režie Juraj Šajmovič. ČR, 110 minut, rodinná komedie.

MUŽI V ČERNÉM 3
Pátek 19. 10. - 17:30 a 19:45, I. 35,- Kč, II.40,- Kč
Muži v černém 3 - agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) 

- jsou zpět opět včas. J během svých 15 let s Muži v černém viděl 
spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho 
nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický, tajnůstkářský partner. 
Ale když je život agenta K a osud planety v ohrožení, musí agent J 
cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J objeví, 
že existují tajemství o vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl… Dále 
hrají Josh Brolin, Alice Eve, Lady Gaga, Ema Thompson a další. 
USA, 2012, 104 minut, mládeži přístupný, české znění.

Připravujeme: 19. 11. Madagaskar 3, 31. 11. Doba ledová 4.
Objednávky vstupenek ÚT – ČT v Městském informačním 

centru Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615.
Pokladna otevřena 1/2 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, Ha-

nušovice, tel.: 583 232 182.
Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před před-

stavením v pokladně kina.

Králická časovka
26. srpna proběhl již 10. ročník Králické časovky. Jelikož to byl 

poslední závod Moravského poháru a body byly rozdány, tak řada 
závodníků nepřijela. Také k tomu trochu přispělo počasí. Ráno prše-
lo, ale v době startu již bylo bez deště. Zato kategorie příchozí byla 
docela početná. Mezi deseti startujícími byl bohužel ale jenom jeden 
z Králík. Byl to Jiří Uhlíř, který skončil ve své kategorii druhý. Závod 
proběhl bez potíží a ke spokojenosti všech závodníků. Na tom mělo 
zásluhu několik našich kamarádů, kteří nám pomáhali. Všem za to 
děkujeme. Také děkujeme sponzorům, bez kterých by to ani nešlo. 
Všem děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň na 11. ročník.
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Výsledková listina - Králický Lískovec 2012
Předžáci - 200 m
1. Adam Vondráček (TJ Jiskra Králíky) 00:00:39,9; 2. Šimon 

Knápek (TJ Jiskra Králíky) 00:00:41,9; 3. Dan Večeř (TJ Jiskra Krá-
líky) 00:00:43,9; 4. Michal Hejkrlík (TJ Jiskra Králíky) 00:00:44,9; 
5. Štěpán Škrabal (Linhartice) 00:00:45,9.

Předžákyně - 200 m
1. Eliška Koldinská (TJ Sokol Hradec Králové) 00:00:40,9; 2. 

Monika Martinková (Těchonín) 00:00:42,9; 3. Rozálie Vetchá 
(Lanškroun) 00:00:46,9.

Nejmladší žáci I. - 500 m
1. Matouš Budig (Atletika Polička) 01:59,01; 2. Martin Mužík 

(Atletika Polička) 01:59,29; 3. Matěj Theo Kolto (TJ Jiskra Krá-
líky) 02:05,39; 4. Kryštof Vetchý (Atletika Albrechtice) 02:10,26; 
5. Dominik Vebr (Ski Klub Česká Třebová) 02:13,76; 6. Matouš 
Hovorka (TJ Sokol Jaroměř) 02:14,83; 7. Vladislav Hruška (Ski 
Klub Česká Třebová) 02:15,10; 8. Jakub Vondráček (Atletika Jab-
lonné) 02:15,10; 9. Dominik Šebek (TJ Jiskra Králíky) 02:25,72; 
10. Martin Krejčí (TJ Jiskra Králíky) 02:30,37; 11. Viktor Borek 
(TJ Spartak OEZ Letohrad) 02:44,58.

Nejmladší žákyně I. - 500 m
1. Eliška Červená (Dukla Polička) 02:05,80; 2. Sára Serbousková 

(Ski Klub Česká Třebová) 02:07,07; 3. Michaela Gregorová (Atle-
tika Albrechtice) 02:19,89; 4. Kateřina Skalová (TJ Jiskra Králíky) 
02:22,90; 5. Mirka Hejkrlíková (TJ Jiskra Králíky) 02:50,16.

Nejmladší žáci II. - 1,2 km
1. Kristián Verner (TJ Jiskra Králíky) 04:43,26; 2. Filip Gregora 

(Atletika Albrechtice) 04:52,53; 3. Vojtěch Dostálek (ASPV Těcho-
nín) 05:33,66; 4. Tomáš Vondráček (TJ Jiskra Králíky) DNF.

Nejmladší žákyně II. 1,2 km
1. Klára Hanáková (Atletika Albrechtice) 05:19,56; 2. Kristýna 

Škrabalová (Linhartice) 05:24,22; 3. Martina Derková (Atletika 
Jablonné) 05:45,03; 4. Agáta Borková (TJ Spartak OEZ Letohrad) 
06:09,03; 5. Michaela Novotná (TJ Jiskra Králíky) 06:12,92.

Mladší žáci - 3 km
1. Petr Večeř (TJ Spartak OEZ Letohrad) 12:48,76; 2. Mateusz 

Grzyb (ULSK Bystryca Klodzka) 12:55,70; 3. Tomáš Chlup (Atle-
tika Albrechtice) 13:03,02; 4. Matěj Hermann (Atletika Jablonné) 
13:11,76.

Mladší žákyně - 1,2 km
1. Kateřina Faltusová (Atletika Jablonné) 05:06,45; 2. Sabina 

Šilarová (Atletika Jablonné) 05:16,06; 3. Monika Gregorová 
(Atletika Albrechtice) 05:18,44; 4. Tereza Abrahámová (Atletika 
Jablonné) 06:00,39.

Starší žáci - 3 km
1. Grzegorz Szkwarek (ULSK Bystryca Klodzka) 11:04,74; 

2. Krzystof Jilek (ULSK Bystryca Klodzka) 11:35,55; 3. Michal 
Kačerovský (Atletika Albrechtice) 11:40,54; 4. Jakub Gregora 
(Atletika Albrechtice) 11:49,20; 5. Vojtěch Vondra (Vencl Tým Ústí 
nad Orlicí) 11:56,80; 6. Ondřej Petiška (TJ Sokol Atletika Jaroměř) 
12:51,61; 7. Patrik Vebr (Ski Klub Česká Třebová) 13:02,67.

Starší žákyně - 3 km
1. Veronika Scheuerová (HK Lanškroun) 15:56,54; 2. Tereza 

Koldinská (TJ Sokol Hradec Králové) 16:31,69.
Dorostenci - 5 km
1. Jan Pavlas (Atletika Albrechtice) 24:33,01; 2. Jan Kašpar (TJ 

Jiskra Králíky) DNF.
Dorostenky - 5 km
1. Hana Krátká (Lanškroun) 27:05,43.
Juniorky - 5 km
1. Kristýna Martincová (Vencl Tým Ústí nad Orlicí) 25:45,46.
Muži A - 8 km
1. Michal Horáček (ISCAREX Česká Třebová) 28:56,28; 2. 

Jindřich Král (ISCAREX Česká Třebová) 29:55,05; 3. Radim 
Vetchý (Atletika Albrechtice) 30:32,46; 4. Roman Bogdak (ULKS 
Bystryca Klodzka) 30:33,10; 5. Jiří Malý (SKP Nymburk) 30:48,28; 
6. Zdenek Gregora (Atletika Albrechtice) 36:28,11; 7. Milan Ro-
leček (Pěčín) 39:29,81.

Muži B – 8 km
1. Miroslav Nemšák (TJ Sokol Černovír) 31:02,28; 2. Miroslav 

Mrklovský (Stalak Devos Rychnov nad Kněžnou) 32:09,98; 3. 
Roman Buriánek (ISCAREX Česká Třebová) 33:10,42; 4. Ro-
man Sedláček (Lanškroun) 35:20,57; 5. Petr Dostálek (ASPV 
Těchonín) 35:52,87; 6. Jan Scheuer (Lanškroun) 36:44,36; 7. 
Ivan Belobrad (Žamberk) 37:58,67; 8. Petr Borek (Brzdy Horní 
Čermná) 40:17,27.

Muži C – 8 km
1. Aleš Stránský (ISCAREX Česká Třebová) 31:00,23; 2. Lu-

boš Krátký (Lanškroun) 35:05,78; 3. Josef Skalický (Žichlínek) 
38:27,87; 4. Zdeněk Jandejsek (Studené) 39:37,11; 5. Zdeněk 
Hlaváček (SKP Rychnov nad Kněžnou) 45:27,33.

Muži D – 8 km
1. Miloslav Červ (Atletika Polička) 39:41,53; 2. Jiří Bubeníček 

(SKI Skuhrov n. B.) 40:44,18; 3. Ota Sadílek (Atletika Albrechti-
ce) 43:17,71; 4. Břetislav Volf (Atletika Albrechtice) 44:09,28; 5. 
Václav Vilhelm (Přívrat) 45:45,92; 6. Jiří Marek () 50:53,21.

Muži E - 5 km
1. Jindřich Bielčik (Lichkov) 29:20,46; 2. Otakar Svatoš (ISCA-

REX Česká Třebová) 53:56,70.
Ženy A - 5 km
1. Marta Gózdz (ULKS Bystryca Klodzka) 22:03,42; 2. Jana 

Mannlová (ISCAREX Česká Třebová) 25:57,46.
Ženy B – 5 km
1. Marcela Mikulecká (ISCAREX Česká Třebová) 23:18,67; 2. 

Pavla Šimůnková (ISCAREX Česká Třebová) 24:41,47.
Ženy C – 5 km
1. Jana Matyášová (Dolní Dobrouč) 22:24,62; 2. Eva Jirásková 

(Lanškroun) 26:04,79; 3. Lenka Sejkorová (ISCAREX Česká 
Třebová) 26:26,56; 4. Renata Klaclová (ISCAREX Česká Třebo-
vá) 27:05,87; 5. Zdena Šimůnková (ISCAREX Česká Třebová) 
35:54,25.
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