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Uzavírka komunikace Králíky - Červený Potok
V souvislosti se stavbou: „Rekonstrukce 

silnice II/312 Králíky - Červený Potok“, 
která je realizována Pardubickým krajem, 
byla provedena úplná uzavírka silnice II/312 
v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/43 
(okružní křižovatka u Penny) po křižovatku 
se silnicí III/31222 mezi obcemi Králíky a 
Červený Potok (odbočka na Horní Lipku). 
Úplná uzavírka pro průjezdnou dopravu 
je v termínu od 9. 4. 2013 do 30. 9. 2013. 
Objízdná trasa ve směru na Hanušovice 
pro nákladní tranzitní dopravu je vedena 
po silnicích přes Červenou Vodu, Bludov, 
Šumperk, Hanušovice - obousměrně. Pro 
osobní průjezdnou dopravu a BUS směrem 
na Hanušovice je objízdná trasa vedena 
směrem na Prostřední Lipku a dále směrem 
na Červený Potok - obousměrně. Celkově 
budou stavební práce uskutečněny ve dvou 
etapách. První etap probíhá v termínu od 
9. 4. 2013 do 23. 6. 2013 (úsek od okružní 
křižovatky u Penny Marketu až po křižovatku 
se silnicí III/31220, odbočka na Dolní Hedeč. 
V době I. etapy výstavby je objízdná trasa pro 
osobní místní dopravu a BUS po místních 
komunikacích, konkrétně ul. Na Pískách, a 
Jana Opletala - vedeno obousměrně. 

Po dobu trvání úplné uzavírky bude 
umožněna obsluha a fungování autobuso-
vého nádraží.

Odbor VTS MěÚ Králíky

V souvislosti s právě prováděnou rekon-
strukcí došlo dne 24. 4. 2013 k události, 
kterou zaznamenala prostřednictvím prohlá-
šení Policie ČR velká část celostátních i re-
gionálních médií. Při provádění stavebních 
prací došlo v prostoru autobusového nádraží 
k nálezu nevybuchlé munice z 2. světové 
války, konkrétně se jednalo o protiletecký 
granát (viz. přiložené foto). Nalezená mu-
nice se nacházela poblíž bytových domů, 
z tohoto důvodu byla kromě uzávěr prostor 

Hejtman se zajímal o provázanost
vzdělávání a zaměstnanosti

Králicko (12. 3. 2013) – Na pozvání mís-
tostarosty Žamberka Petra Novotného za-
vítal hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický v rámci svých výjezdů do regionů 
na Králicko. Zajímal se o zaměstnanost a 
vzdělávání. Nejprve se seznámil s provo-
zem výrobní společnosti OMB composites 
EU, a. s., aby následně jednal na městském 
úřadě se starostkou Janou Ponocnou a ře-
diteli místních středních škol o možnostech 
spolupráce se zaměstnavateli v oblasti.

OMB composites EU, a. s., je českou 
společností zabývající se výrobou sklolaminá-
tových a kompozitních výrobků, které jsou 
určeny pro použití zejména v automobilovém 
průmyslu, dopravě a zemědělství. „Firma 
zaměstnává více než 100 lidí a v roce 2014 
počítá s nárůstem až na 170 zaměstnanců. 
Nemohl jsem si nevšimnout, že v provozu 
je zapojena spousta mladých lidí krátce po 
absolvování školy. Přístupu vedení firmy si 
velmi cením, neboť právě tito lidé jsou dnes 
nejvíce ohroženi nezaměstnaností. Řada z nich 
ve snaze najít práci region Králicka raději 
opouští,“ ocenil přístup společnosti hejtman 
Netolický. Firmě se i v této nelehké době 

daří dobře, mezi její významné klienty patří 
například Škoda Transportation, a. s., Plzeň. 
„Co se týká exportu, vyrábíme komponenty 
pro autobusy a stavební stroje v Nizozemsku, 
karavany v Německu nebo kolejová vozidla 
v Rakousku. Zakázek máme hodně, potřebo-
vali bychom přejít na dvousměnný provoz. 
K tomu však potřebujeme pracovníky z tech-
nicky zaměřených učebních oborů,“ uvedl 
generální ředitel společnosti Milan Konečný.

Na radnici v Králíkách potvrdil zájem 
o spolupráci s tímto podnikem i Josef Ka-
lousek, ředitel tamějšího Středního odborné-
ho učiliště opravárenského. Tato myšlenka 
má podporu také místních starostů. „Mohu 
vás ujistit, že veškeré kroky ve školství 
budou posuzovány vícekriteriálně. Jedním 
ze zásadních faktorů pro rozhodování 
bude návaznost vzdělávání na požadavky 
zaměstnavatelů. Snaha přizpůsobit učební 
obor potřebám podniku a zajistit studentům 
odbornou praxi je velmi dobrým nápadem. 
Je to přesně v souladu s našimi představa-
mi,“ uzavřel hejtman diskuzi.

Fotografie k článku na straně 2
Zdroj textu a fotografií Pardubický kraj

také uvažována i částečná evakuace oby-
vatel, což nakonec po posouzení situace 
pyrotechnikem Policie ČR nebylo nutné. Jak 
je vidět, pozůstatky minulosti nás mohou 

Nalezená munice.

překvapit i na místech, kde již dříve nějaká 
stavební činnost probíhala a teoreticky by 
zde k těmto překvapením nemělo docházet.

Foto: P. Šverák, J. Kosek
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Sněžnický motoráček
Zdařilé video z akce Sněžnický motoráček lze zhlédnout 

na internetové adrese:
http://www.youtube.com/watch?v=QCtGkPID_-g

Návštěva hejtmana Pardubického kraje na Králicku
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Návštěva pracovníků Muzea K-S 14 „U cihelny“
a Památníku obětem internace Králíky

v Archivu bezpečnostních složek v Praze
Dne 22. března 2013 se uskutečnila plánovaná návštěva pra-

covníků Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 
14 „Cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace do Archivu 
bezpečnostních složek v Praze. S ohledem na povahu věci a 
dlouhodobou spolupráci při dohledávání dokumentace při vzniku 
Památníku obětem internace v klášteře Redemptoristů na Hoře 
Matky Boží v Králíkách, jehož je Muzeum zřizovatelem, se akce 
zúčastnil ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a sestra Vojtěcha Zi-
kešová, předsedkyně Konference vyšších představených ženských 
řeholí České republiky, která má k poutnímu místu na Hoře Matky 
Boží, kde je Památník umístěn, obzvláště osobní vztah, neboť i 
ona v něm strávila s dalšími sestrami několik let jako řeholnice.

Jednání proběhlo v duchu dosavadní spolupráce, která trvá již 
od roku 2006, a jejích dalších rozvíjejících se možností. Za Ar-
chiv bezpečnostních složek jednání vedla ředitelka archivu PhDr. 
Zlatuše Kukánová a za Muzeum K- S 14 Králíky Ing. Richard M. 
Sicha. Zástupci ABS, Mgr. Lubomír Augustín a zástupce ředitele 
ABS Mgr. Kugler v průběhu dne prezentovali specifika uložení 
archiválií provenience bezpečnostních složek bývalého Minister-
stva vnitra ČSR a ČSSR v návaznosti na bezpečnostní sbory, II. a 
III. odboj, kterými se Muzeum K-S 14 zabývá, a také na perzekuci 
mužských řeholí, kterou Památník obětem internace popisuje.

Muzeum K-S 14 formou „dokumentačního“ střediska zachycuje 
na nedalekém pracovišti knihovny („Knihovna generála Mašína“ 
na Velkém náměstí v Králíkách) nejen osudy 530 řeholníků, kteří 
prošli internací v době nesvobody, ale i analogické souvislosti 
působení orgánů StB a Ministerstva vnitra v rámci Králík a blíz-
kého okolí. Tyto orgány se podílely na perzekuci obyvatelstva 
a potlačování svobody slova, zabavovaní literatury a přípravě 
procesů s řeholníky v 60. letech 20. století. Jednalo se např. o akce 
„REDIS“ a montáže odposlechů v klášteře, opatření „DURAL“ 
a další akce. V Muzeu lze již dnes díky spolupráci s ABS Praha 
uplatnit některé žádosti o rešerše ze strany řeholí nebo příbuzných 
řeholníků, kteří byli v Králíkách internací postiženi nebo ome-
zeni na osobní svobodě. Díky pozitivnímu přístupu ABS Praha 
nejen ke snaze Muzea K-S 14 o vybudování Památníku obětem 
internace, ale i souvisejícího dokumentačního centra a knihovny, 
tak vzniká moderní přístup kooperace, na který jsme zvyklí na 
obdobných místech utrpení a vzdoru. Památník se inspiruje insti-
tucemi vzniklými v sousedním Německu nebo Polsku (Památníky 
v Dachau, v Mauthausenu v Gross Rosenu atd.), kde dochází ke 
vzdělávání přímo v místě. 

Prohlídka samotného Památníku je možná dle otevírací doby 
provozovatele a aktuálně je možné dohledat veškeré informace 
na webu, viz níže. 

V rámci jednání si delegace v ABS Praha prohlédla prosto-
ry pro trvalé uložení archiválií, studovnu, pracoviště lustrací 
a rešerší. Byly řešeny některé právní aspekty další vzájemné 
spolupráce mezi Muzeem K-S 14 (včetně Památníku) a Ar-
chivem bezpečnostních složek ve věci poskytovaní informací, 
badatelských žádostí a rychlosti jejich vyřizování s ohledem na 
kapacitní možnosti. Zástupce Muzea Ing. Richard M. Sicha zdů-
raznil strategickou polohu (blízkost) města Králíky pro některé 
badatele ze Slovenska, zejména ohledně mužských řeholí, kteří 
se obracejí na Muzeum ve věci dohledání údajů k internaci svých 
někdejších spolubratrů. Dále byla řešena účelnost a návaznost z 
hlediska dohledání podkladů do bakalářských, diplomových či 
odborných prací v místě, kde byl centralizační klášter v 50. letech 
20. století zřízen (prakticky se jedná o badatelnu v knihovně na 
Velkém náměstí). Ve věci bádání dokumentace v místě utrpení a 

internace řeholí názor z pohledu etického a vzdělávacího sdílela 
i zástupkyně KVPŽR sestra Vojtěcha Zikešová. Stejný přístup 
lze uplatnit i v případě využití pevnostního objektu K-S 14, kde 
přichází v úvahu nahlédnutí do kopií materiálů v badatelně Muzea 
(při dodržení všech zákonných podmínek).

Právě tato zkušenost s pátráním v Archivu bezpečnostních 
složek z posledních let je velmi zajímavá. Jedná se o poskytnutí 
donedávna utajovaného a nyní odtajněného svazku „LIPKA“, 
který byl zpřístupněn na vyžádání pracovníkům Muzea čs. opev-
nění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. 
Díky tomuto kroku se bude mít možnost návštěvnická veřejnost 
seznámit se skutečným využitím hlavního objektu Muzea ze strany 
někdejších orgánů Ministerstva vnitra v 70. letech 20. století.

Objekt K-S 14 „U cihelny“ sloužil od roku 1970 do roku 1989 
pro potřeby I. správy Federálního ministerstva vnitra, resp. Sboru 
národní bezpečnosti, tedy Hlavní správy rozvědky ČSSR jako 
záložní vysílací/příjímací stanice pro šifrované zprávy agentům 
do zahraničí. Objektový svazek obsahuje nejen technická data a 
okolnosti stavebních úprav budování objektu, oplocení a situaci 
v místě a okolí, ale také vyjednávací dokumentaci orgánů FMV 
a SNB s orgány místní Veřejné bezpečnosti, Místního národního 
výboru v Prostřední Lipce a celou řadu zajímavých historických 
dokumentů, které pomohou napravit léta opakované omyly a vy-
světlit další fakta formou zajímavých výstav v rámci pevnostního 
Muzea. Dokumenty obsahují i další související zpřístupněné svaz-
ky z tzv. akce „KAHAN“, která probíhala i na území Rokytnice 
a na dalších místech bývalé ČSSR. 

Objasňováním tzv. bílých míst naší historie za pomoci archiv-
ních dokumentů na Králicku významně pomáhají muzejníci a 
historici při zveřejňování historických faktů vztahujících se k ob-
dobí tzv. studené války a období po roce 1948. Archivní prameny 
z období totalitního režimu po roce 1948 poukazují na mnohdy 
bizarní využití jak klášterních objektů pro násilnou internaci a 
soustředění řeholníků a jejich izolaci od společnosti, tak i objektů 
prvorepublikového opevnění pro jiné účely, než pro které byly 
předurčeny. Stop všemožných táborů z obou totalit a míst slou-
žících k perzekuci obyvatel nalézáme a budeme stále nalézat, a to 
nejen v regionu, mnoho. Časté připomínání utrpení národa a jeho 
zotročování, stejně jako jeho pasivní i odvážné aktivní rezistence 
tak může přispět k neopakování totalit v čase budoucím. 

Informace o otevírací době a prohlídkách Muzea čs. opevnění 
z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
naleznete na http://cihelna.militaryclub.info/informace a Památ-
níku obětem internace Králíky na www.pamatnikkraliky.cz nebo 
http://poutnidum.cz.

Zdroj: Muzeum K-S 14
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Účast zástupců poutního místa na miniveletrhu v Kroměříži
V Kroměříži se konal, při příležitosti konání tradiční poutě k Sed-

mibolestné Panně Marii v Chrámu svatého Mořice v Kroměříži, 
již III. celostátní „miniveletrh“ poutních míst. Tato neobyčejná 
přehlídka českých a moravských poutních míst, která se konala ve 
dnech 22. - 24. 3. 2013, byla zahájena přímo na „Bolestný pátek“ 
a zároveň v roce 1050 cyrilometodějského výročí.

Na tento miniveletrh poutních míst dostalo pozvání i naše poutní 
místo Hory Matky Boží v Králíkách. Zúčastnili jsme se této akce po-
prvé a byli jsme mile překvapeni dost vysokým počtem vystavovatelů 
poutních míst (cca 20) i tím, že se zúčastnili taktéž vystavovatelé ze 
Slovenska. Miniveletrh poutních míst proběhl tentokrát ve vytápěných 
prostorách Muzea Kroměřížska. Prostory, vymezené pro vystavení 
jak propagačních materiálů, tak i k umístění tří větších panelů, které 
jsme s sebou přivezli, byly dostatečné.  Na panelech jsme představili: 

1. Poutní areál - fotodokumentaci kostela, ambitů, krypty a další
2. Památník internace - stručný popis vztahu církve a státu z let 

1945 – 1960 + foto
3. Poutní dům - možnosti ubytování a stravování na HMB 

v Králíkách
Hlavním cílem akce bylo představit veřejnosti celou škálu atraktivity 

našich poutních míst.  Kromě prezentace poutních lokalit byl připraven 
i liturgický a duchovní program ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži 
a mnoho dalších doprovodných aktivit, jako např. jarmark lidových 
řemesel na náměstí, prohlídky zámeckých zahrad, večerní kostýmové 
průvody městem a jiné, což samozřejmě mělo velký vliv i na návštěv-
nost akce miniveletrhu poutních míst. Návštěvnost miniveletrhu byla, 
vzhledem k velmi studenému počasí, docela slušná. Každý den přišlo 
do Muzea kolem sta lidí. Pro nás bylo velmi příjemnou skutečností 
to, že téměř všichni návštěvníci našeho stánku Horu Matky Boží 
v Králíkách znali a jejich vyjádření pro naše poutní místo bylo velmi 
pochvalné. Příjemná byla i skutečnost, že organizátoři pro nás připravili 
během každého dne drobné občerstvení a jako bonus návštěvu kro-
měřížského zámku. Navíc jsme mohli v Informačním středisku nechat 
propagační materiály poutního místa HMB  Králíky. 

Josef Kubiš 

Poznámka redakce: Poutní místo na Hoře Matky Boží bylo vždy 
hojně navštěvováno věřícími poutníky z moravské strany, tedy kro-
mě období, kdy poutní areál posloužil komunistickému režimu jako 
internační tábor. To, že bylo hojně navštěvovaným poutním místem 
i dříve, tak k tomu lze přidat pouze osobní poznámku. Můj dědeček 
pocházel rodem z Kroměřížska. Jako mladý obchodní příručí odešel 
ve 20-tých letech na Ostravsko za prací. Protože se tehdy nemohl 
zúčastnit pravidelné poutní cesty z Kroměříže do Králík, poslaly 
mu jeho sestry pozdrav z vykonané cesty – viz. obrázek. A takových 
„různých“ pohledů koluje v soukromých sbírkách ohromné množství, 
což svědčí o velkém duchovním odkazu Hory Matky Boží. Je nutné 
si to neustále připomínat, nezapomínat a tento odkaz dále rozvíjet.
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Prodejní trhy
Na den 10. 5. 2013 připravila pořadatelská 
firma druhý letošní prodejní trh. Trh 
se koná tradičně na Velkém náměstí.

ORDINAČNÍ DOBA
PLATNOST OD 1. 5. 2013

Praktický lékař pro děti a dorost - IČ: 61234435
MUDr. Olga Měchurová
Sestra: Vendula Hájková
Ul. 5. Května 414, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 264
Červená Voda 330, 561 61 Červená Voda, tel.: 465 626 458

KRÁLÍKY

PO 07:30 - 10:30 ------------------------------------------------
ÚT 13:00 - 15:00 15:00 – 17:00 - pro zvané pacienty
ST 07:30 - 10:00 10:15 – 12:15 - poradna pro kojence
ČT 10:30 - 12:30 13:00 – 15:00 - pro zvané pacienty
PÁ 07:30 - 10:00 ------------------------------------------------

ČERVENÁ VODA

PO 11:00 - 13:00 13:30 - 15:00 - pro zvané pacienty
ÚT 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 - poradna pro kojence
ST 13:00 - 15:00 ------------------------------------------------
ČT 08:00 - 10:00 ------------------------------------------------
PÁ 10:30 - 12:30 ------------------------------------------------

UPOZORŇUJEME, že doprovod dítěte rodiči
je do 15 let dítěte NUTNÝ!!!

Při každé návštěvě předkládejte průkaz 
zdravotní pojišťovny dítěte!!!

Oznámení o změně
K 1. 5. 2013 dochází ke změně v organizaci péče o děti 

a dorost. K výše uvedenému dni ukončí činnost MUDr. 
Jan Suchomel a péči převezme paní MUDr. Olga Mě-
churová. V příloze příkládáme nové ordinační hodiny a 
prosíme veřejnost o pochopení této změny, která nastává 
v souvislosti s odchodem pana MUDr. Jana Suchomela do 
starobního důchodu.

Děkujeme panu MUDr. Janu Suchomelovi za péči o děti 
na Králicku, kterou vykonává v Králíkách od roku 1975.

Redakce KZ

Králíky mají svou SeniorSTAR
25. dubna doprovodila delegace našeho města svého zástupce na 

4. kolo pěvecké soutěže seniorů nad 60 let SeniorSTAR ve Vsetí-
ně. Soutěž pořádá Diakonie ČCE – středisko Vsetín pod záštitou 
starostky města Vsetína.

Myšlenka zúčastnit se této soutěže se zrodila po přečtení mě-
síčníku Svazu měst a obcí, kde byla informace o této soutěži. 
Možnost prezentace města Králíky prostřednictvím našich aktivních 
seniorů i za hranicemi našeho kraje nás zaujala a okamžitě nás 
v této souvislosti napadl pan Vladimír Hejtmanský, dlouholetý 
ochotník, tanečník, turista, zastupitel, prostě aktivní senior, který 
by Králíky mohl reprezentovat. S napětím jsme očekávali, zda 
tento těžký úkol přijme. K naší radosti pan Hejtmanský přijal a 
svou účast na soutěži Senior STAR potvrdil. Přijali jsme záštitu 
nad účastí našeho zástupce. Společně s paní Hejtmanskou jsme dali 
dohromady skupinu příznivců, kteří jeli s námi do Vsetína našeho 
reprezentanta podpořit.

Časně ráno se vydali na cestu paní starostka a pan Hejtmanský, 
aby si mohl vyzkoušet svou píseň s cimbálovou muzikou. Postavit 
se na jeviště a zazpívat s neznámou kapelou, obzvláště pak cimbá-
lovou, není nijak jednoduché a je nutno obdivovat všechny, kteří 
se odhodlali a předvedli svůj výkon. Kolem oběda vyjela i skupina 
fanoušků, aby podpořila našeho zástupce. Po příjezdu do Vsetína 
ke kulturnímu domu jsme se okamžitě stali středem pozornosti pro 
naše nová kanárkově žlutá trička s nápisem našeho města. Byli jsme 
prostě nepřehlédnutelní. 

V průběhu soutěže se fotoaparáty i kamera věnovali hlavně naší 
skupině a během přestávky dávali členové naší delegace rozhovory 
do médií a podávali informace o našem městě a našem reprezen-
tantovi. Průběh celého dne byl předzvěstí diváckého hodnocení 

i verdiktu odborné poroty. Přestože jsme byli z největší dálky, 
přijeli jsme jako první, pan Hejtmanský si vylosoval číslo 1, takže 
zahajoval celou soutěž a to není opravu co závidět. Po excelentním 
výkonu si od nás vysloužil potlesk ve stoje a my jsme s napětím 
očekávali výkon dalších 12 soutěžících. Konečně přišlo vyhlášení 
výsledků a s ním i cena publika pro pana Hejtmanského. Drobnou 
nepříjemností bylo „pouze“ druhé místo udělené odbornou porotou. 
Pro nás to bylo však místo první a Vláďa u nás vyhrál na celé čáře. 

Chtěli bychom mu touto cestou ještě jednou poděkovat za 
vzornou reprezentaci našeho města a popřát mnoho zdraví a elánu 
do všech jeho činností, neboť soutěž absolvoval ne zcela zdráv. 
Jaký výkon by asi podal, kdyby byl ve formě? Současně patří díky 
i skupině fanoušků, kteří svou podporou pomohli vytvořit vynikající 
atmosféru celé soutěže.

Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd
Poznámka redakce: z technických důvodů budou barevné fotogra-

fie A. Vyšohlída a L. Ponocného otištěny v příštím čísle zpravodaje.
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MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických

onemocnění s použítím ultrzvukových metod
- léčbu s užitím nové účinné metody - RÁZOVÉ VLNY
- léčbu degenerativních onemocnění modedrními

regenerčními postupy
ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin

Štíty, náměstí Míru 53
objednat se můžete denně na telefonu 722939029

Pozvánka na první setkání Klubu rodičů
Vážení rodiče! Máte děti na základní škole? Chcete ovlivňovat 

výchovu a vzdělávání svých dětí? Máte otázky ohledně vzdělává-
ní svých dětí? Máte nápady a podněty? Hledáte další rodiče pro 
vzájemnou podporu a pomoc?

Pondělí 3. června 2013 od 18h v budově bý-
valého gymnázia na Velkém náměstí v 1. patře.

Jedná se o informativní schůzku, jejímž cílem bude zjistit zájem 
a  potřeby rodičů a podle toho „ušít na míru“ další směřování a 
náplň klubu.

Těšíme se na vaši účast., Jiří Švanda, Martin Hejkrlík, Petr Appl
Více informací na tel. 608 216 267,  jiri.svanda@gmail.com

Proč zrovna Klub rodičů? 
Milí čtenáři, rádi bychom vám napsali pár řádek o chystané 

iniciativě, která se jmenuje Klub rodičů. Možná se ptáte, co to je 
a k čemu je to dobré.

Začneme od začátku. Jsme tři tatínci, a každý z nás (spolu s našimi 
drahými manželkami) vychováváme tři nezbedné děti. Jsou chvíle 
radostí, ale i starostí, zvláště s tím, jak se postupně z našich dříve ma-
ličkých dětí stávají školáci.  Děti postupně mají víc a více povinností, 
řeší své první konflikty v kolektivu dětí, své obavy, strachy i radosti a 
očekávání. V tom všem si uvědomujeme, že se potřebujeme zajímat 
o výchovu a vzdělání svých dětí na základní škole. Že nemůžeme 
pouze pasivně očekávat, že „škola za nás všechno vyřeší“. Proto jsme 
se rozhodli iniciovat vznik klubu rodičů, obdobu dříve existujícího 
SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy). V  tomto klubu chceme být 
nejenom my tři, ale chceme dát příležitost vám, ostatním rodičům, 
sdílet se spolu s námi se svými radostmi a starostmi, které každý z nás 
máme s našimi školou povinnými ratolestmi. Vnímáme, že vzájemná 
podpora je velmi důležitá a sdílená starost se nese mnohem lépe. 
Máme mnoho nápadů, co by se dalo v tomto klubu dělat, například 
bychom rádi pořádali besedy s odborníky na výchovu a vzdělávání 
dětí. Dále chceme debatovat nad tím, jak my jako rodiče můžeme 
být sebevědomými a konstruktivními partnery škole, kteří jsou spíše 
než kritiky těmi, kteří škole nabízejí pomocnou ruku a  spolupráci 
na společných aktivitách školy a rodin. Chceme rozvíjet a realizovat 
nápady, jak naši společnou práci ve výchově a vzdělávání našich 
dětí dělat co nejlépe. Proto hledáme rodiče, kteří do tohoto projektu 
půjdou s námi a sami budou přinášet své nápady a postřehy. Máme 
na výběr: buď zůstaneme z různých důvodů v pasivitě a lhostejnosti, 
nebo aktivně začneme pro naše děti a naši základní školu sami něco 
dělat. My sami jsme si vybrali tu druhou možnost.

Níže otiskujeme základní body fungování klubu rodičů.

Klub rodičů Králíky
Toto sdružení si klade za cíl vytvořit prostor pro všechny, kteří 

chtějí pozitivně, přímo a především aktivně řešit otázky a situace, 
které přirozeně přináší výchova a vzdělávání dětí.

Klub je založen na osobní aktivitě a potřebě členů pozitivně 
ovlivňovat výchovu a vzdělávání svých dětí s vědomím, že je to 
základní úkol každého zodpovědného rodiče. Chceme společně 
hledat cesty k úspěchu s tím, že je vždy co zlepšovat.

Klub není místem pro pouhou pasivní a nekonstruktivní výměnu 
informací, bez osobní snahy věc aktivně měnit.

Potřeby, na které chceme reagovat
potřeby rodičů školních dětí:
sdílet informace o průběhu školního vzdělávání
získávat informace o možnostech školního vzdělávání
spolupracovat v rámci možností na aktivitách školy
potřeby školy:
komunikovat lépe s rodiči žáků
získávat rodiče pro aktivní účast na dění ve škole a mimo školu
spolupracovat s dalšími jedinci a organizacemi
Principy práce Klubu
Sdílení - vytvářet prostor pro sdílení podnětů, nápadů a jejich 

realizaci
Informovanost - vytvářet prostor k získávání informací o škol-

ství, výchově a vzdělávání, přispět k lepší orientaci v základních 
zákonných normách a pravidlech školství obecně

Spolupráce a partnerství - vytvářet prostor pro hledání způsobů 
smysluplné spolupráce mezi rodiči navzájem a také mezi rodiči a 
školou - vytvářet prostředí pro partnerství mezi školou a rodinou

Motivace - motivovat k osobní aktivitě ve výchově a vzdělávání dětí
Zodpovědnost - učit se prezentovat své postoje a přijímat zod-

povědnost za své názory
Za přípravný tým Klubu rodičů Králíky

Jiří Švanda, Martin Hejkrlík a Petr Appl

Dne 1. 5. 2013 oslavil 88 
let pan Franz Jentschke, 
čestný občan města Krá-
líky. K tomuto životnímu 
výročí mu přejeme hodně 
zdraví, pohody a osobní 
spokojenosti.

Hejtman jednal s generálem,
s Centrem biologické

ochrany v Těchoníně se počítá
Špindlerův Mlýn (7. 4. 2013) – Hejtman Pardubického kraje 

Martin Netolický využil víkendových závodů horské služby 
k setkání s náčelníkem Generálního štábu AČR generálporu-
číkem Petrem Pavlem. Společnými tématy jim byla budoucnost 
Centra biologické ochrany v Těchoníně a Vojenské střední školy 
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové.

„Od generálporučíka Petra Pavla jsem dostal ubezpečení, že 
s tímto specializovaným zdravotnickým zařízením Armády České 
republiky i nadále v Těchoníně počítají s tím, že armáda přemýšlí 
o více variantách. Jednou z nich je využití laboratoří pro vědu a 
výzkum, tedy částečné civilní využití. Toto špičkově vybavené zaří-
zení je pro nás významné také proto, že má vazbu na integrovaný 
záchranný systém,“ sdělil po jednání hejtman Martin Netolický. 

Druhým zařízením na území Pardubického kraje v gesci Mi-
nisterstva obrany, nad jehož existencí visí otazník, je Vojenská 
střední škola a Vyšší odborné škola Ministerstva obrany v Moravské 
Třebové. I v tomto případě panovala mezi hejtmanem a generálem 
shoda na budoucím postupu. „Dohodli jsme se na společném jedná-
ní zřizovatele, kterým je ministerstvo, zástupců generálního štábu 
jako hlavního budoucího zaměstnavatele absolventů této školy, a 
představitelů kraje a města. Považuji za naprosto nutné, abychom 
si vyjasnili konkrétní kroky k rozvoji této školy alespoň v horizontu 
následujících čtyř let,“ doplnil Netolický.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje

pronájem volného městského bytu
Označení bytu: č. 34  Bytový dům čp.: 660/2
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 1+1, byt je ve 4. n.p., celko-
vá podlahová plocha bytu včetně sklepu je 33,26 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 1.076 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 1.435 Kč
Výše předepsané kauce: 5.022 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového 
fondu - společností Služby města Králíky s.r.o., 
Králíky 462, tel.: 465 631 366

Konečný termín přijímání žádostí: 10. 5. 2013
Žádost o nájem volného městského bytu se podává 

na předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.
eu (úřední deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.

Nájemní vztah bude uzavřen od 1. 6. 2013 za pod-
mínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsí-
ců. Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Krá-
líky) bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 414 na st.p.č. 558/1
Ulice a obec: 5. května, Králíky
Bližší určení: v 2. n.p. o celkové výměře 43,90 m2, 
z toho: ordinace 22,27 m2, čekárna 8,95 m2, temná 
komora 10,66 m2, sociální zařízení 2,02 m2.
Minimální výše nájemného: 585,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 1.280 Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: výkon lékařské praxe
Účel nájmu: psychiatrická ordinace - pouze 1 den v týdnu
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 4. 5. 2013
Způsob podání žádosti:  dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 4. 5. 2013) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.
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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 boni-
fikací (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, sou-
částí 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. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 4  Bytový dům čp.: 366
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve 3. n.p., celková 
podlahová plocha bytu je 108,97 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 4.802 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 500 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 10.604 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 3. 6. 2013
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 15. 6. 2013 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 2  Bytový dům čp.: 274
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Další údaje: velikost bytu 3+1, byt je v 1. n.p., podlahová 
plocha bytu včetně sklepu, balkonu a půdy je 134,26 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 5.317 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 320 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 11.274 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 17. 5. 2013
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 6. 2013 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých
HELP v Ústí nad Orlicí

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Oblastní odbočka a středisko integračních

aktivit Česká Třebová
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální po-
radenství, případně provedeny drobné opravy kompen-
začních pomůcek, předvedeny některé kompenzační po-
můcky, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční dne 11. 6. 2013 (úterý) od 8:30 
hod. do 13:30 hod. v budově Městského úřadu Králíky, 
ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnost ve II. NP.

Jak jsme jeli do Šumperka za strašidlem
Dne 15. dubna 2013 se třídy 7. B a 7. C 

vypravily v rámci výuky českého jazyka a 
literatury na divadelní představení do Diva-
dla Šumperk. Na místo určení nás dopravil 
žlutý autobus pana Thuna. Jelikož jsme na 
místo určení dorazili s menším časovým 
předstihem, využili jsme tento čas k tomu, 

abychom se nasvačili a s plnými žaludky si 
poté vychutnali divadelní představení Stra-
šidlo cantervillské na motivy stejnojmenné 
novely irského spisovatele Oscara Wilda. 
Příběh cantervillského strašidla – ducha sira 
Simona de Canterville, který už více než 
300 let bloudí zámkem a straší jeho sou-
časné majitele a služebnictvo, nás všechny 
zaujal a velmi pobavil. Inscenaci, ve které 
se střetávají dva světy konce 19. století – na 
jedné straně konzervativní, „zatuchlá“, ale 
romantická Anglie symbolizovaná canter-
villským strašidlem a moderní, dynamický, 
avšak bezfantazijní a striktně materiální svět 
představovaný rodinou amerických zbohat-
líků na straně druhé, jsme si vychutnali až 
do samého konce. Zaujala nás především 

postava slečny Virginie – vypravěčky ce-
lého příběhu – která svou čistotou a láskou 
pomůže „unavenému“ strašidlu, kterého se 
již nikdo nebojí, konečně najít vytoužený 
klid. Její bezprostřednost a pubescentní 
výroky vyvolávaly ve většině z nás salvu 
smíchu. Romantická divadelní hra pojatá 
s nadsázkou a humorem a krásné prostředí 
šumperského divadla – to vše v nás, a my-
slím, že mluvím za všechny zúčastněné, 
zanechalo hluboký kulturní zážitek. Byli 
bychom rádi, kdyby se takovéto divadelní 
zájezdy staly na naší škole jakousi tradicí, 
neboť se domníváme, že je pro děti vel-
kým zážitkem, pokud si mohou divadelní 

představení prožít ve skutečném divadle. 
A protože to myslíme vážně, chystáme se 
s devátými ročníky již 17. května 2013 opět 
do Divadla Šumperk, tentokrát na divadelní 
představení Nebe na zemi, což je původní 
hra z repertoáru Osvobozeného divadla 
Voskovce a Wericha.

Mgr. Ivana Kalousová, GaZŠ Králíky

Výstup na Radhošť
V sobotu 8. června 2013 se koná zájezd 

na Radhošť, k Radegastu či Tanečnici. Auto-
busem dojedeme na Pustevny, odkud absol-
vujeme pochod k výše uvedeným místům, 
celkem cca 15 km. Odjezd autobusu z Krá-
lík v 5 hod. z parkoviště od supermarketu 
Penny. Závazné přihlášky s vkladem 300 
Kč přijímá paní Alena Jirásková Prodejna 
kol Králíky tel.:465 631 236.

Za pořadatele Jiří Souček
mobil 736160380
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného 8. dubna 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka města; Antonín Vy-
šohlíd, místostarosta; Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Arnošt Juránek; Ing. Ro-
man 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 části jednání omluveni: Iva Musi-
lová, Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Vlastimil 
Kubíček.

Za MěÚ: Ing. Bouška, Mgr. Mlynářová, 
pí Prausová, Ing. Kubíčková, pí Pecháčko-
vá, Bc. Strnad, Ing. Divíšek, pí Nosková, 
Ing. Chládková.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Projekt „Mládež pro Králíky“
4.3. Rodinná politika
4.4. Změna č. 1 ÚP Králíky
4.5. Rozdělení dotace z Programu

regenerace MPZ
5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. Zahájení, prezence a určení ově-

řovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 12 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 

ZM ze dne 11. 2. 2013 p. Morong a p. Hejt-
manský nevznesli připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. 
Nesvadba a p. Křivohlávek. Do jednacího 
sálu se dostavil Mgr. Kubíček.

ZM/2013/02/015: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Mgr. Zdeňka Nesvadbu a pana Ladislava 
Křivohlávka. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Musi-
lová a Mgr. Krabec se neúčastnili jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani dopl-

nění programu. Starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/02/016: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 02.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová a Mgr. Krabec se neúčastnili jednání)

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

přednesl místostarosta města. Nebylo přijato 
žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
Do jednacího sálu se dostavil Mgr. 

Krabec.
4.1.1. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

448/1 v k.ú. Králíky
ZM/2013/02/017: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 448/1 – zahrada o výměře 520 m2 
v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 200 Kč/m2 + náklady spoje-
né s převodem a ukládá záměr prodeje 

zveřejnit. 
Hlasování: 11:0:3 (schváleno, pí Musi-

lová se neúčastnila jednání)

4.1.2. Majetkoprávní vypořádání stavby 
na pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky

ZM/2013/02/018: ZM schvaluje ma-
jetkoprávní vypořádání stavby – jiné 
stavby na pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. 
Králíky, tzn. schvaluje záměr prodeje 
stavby – jiné stavby na pozemku st.p.č. 
678/3 v k.ú. Králíky za symbolickou 1 Kč 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.3. Prodej pozemku st.p.č. 220 v k.ú. 
Prostřední Lipka

ZM/2013/02/019: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
220 – zastavěná plocha o výměře 23 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka manželům B., 
Králíky za kupní cenu 3.810 Kč. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.4. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1176/1 v k.ú. Heřmanice u Králík

ZM/2013/02/020: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1176/1 – ostatní plocha 
o výměře cca 250 m2 v k.ú. Heřmanice u 
Králík za minimální kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.5. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 5 
v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2013/02/021: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku st.p.č. 5 – zastavěná plocha o výměře 
180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za minimální 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 62/3 
a p.p.č. 62/13 v k.ú. Králíky 

ZM/2013/02/022: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 62/3 – t. t. porost o výměře 32 m2 
a p.p.č. 62/13 – t. t. porost o výměře 22 m2 
v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.7. Prodej části pozemku p.p.č. 1071/1 
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Prodej 12. 6. 2013 - 15 hod Králíky (autobus.nádraží)

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří:12-18 týd. cena: 120-180,- Kč
Chovní kohoutci  12-18 týd. 120-180,- Kč
Kačeny pekingské (bílé brojlerové) 1-3 týd. 70-90,- Kč
Moularden (kříženec pižmová + peking. kachny) 1-3 týd. 70-90,- Kč
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1-3 týd. 110-130,- Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA! 1-3 týd. 110-130,- Kč
Husy bílé 1-3 týd. 140-160,- Kč
Husy landenské 1-3 týd. 140-160,- Kč
Perličky 1-6 týd. 90-140,- Kč
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové) 6-8 týd. 260-300,- Kč
Kalimera (selské brojlerové kuře) 2-3 týd. 90-100,- Kč
Brojlerová kuřata 30,- Kč

Při objednání 10 ks jakékoliv drůbeže – 10 ks brojlerových kuřat ZDARMA!!!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava, 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

v k.ú. Králíky 
ZM/2013/02/023: Zastupitelstvo 

města Králíky bere na vědomí infor-
maci společnosti SNĚŽNÍK, a.s., IČ 
26979136, se sídlem Gajdošova 7, 615 00 
Brno o dočasném pozastavení procesu 
přípravy a výstavby bytového domu č. 
1 na části pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. 
Králíky a odložení realizace na pozdější 
dobu. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.8. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2680 v k.ú. Horní Lipka 

ZM/2013/02/024: ZM schvaluje bez-
úplatný převod pozemku p.p.č. 2680 
– ostatní plocha o výměře 735 m2 včetně 
stavby pozemní komunikace (točna au-
tobusů) na pozemku v k.ú. Horní Lipka 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových na město Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, pí Musi-
lová se neúčastnila jednání)

4.1.9. Nákup části pozemku ve zjedno-
dušené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. Dolní 
Hedeč 

Ing. Kosuk se vyloučil z hlasování o tom-
to bodu jednání. 

ZM/2013/02/025: ZM schvaluje zru-
šení usnesení ZM/2013/01/010 ze dne 11. 
2. 2013, jelikož na pozemku ve zjedno-
dušené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. Dolní 
Hedeč ve vlastnictví paní K., Králíky se 
stavba místní komunikace ve vlastnictví 
města Králíky nenachází. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno, pí Musi-

lová se neúčastnila jednání, Ing. Kosuk 
nehlasoval z důvodu vyloučení možného 
střetu zájmů)

4.3. Rodinná politika
Do jednacího sálu se dostavila pí Musilo-

vá. Pan Vyšohlíd seznámil přítomné s pro-
blematikou rodinné politiky na Králicku a 
navrhl usnesení.

ZM/2013/02/026: ZM doporučuje 
RM vytvoření pracovní skupiny pro 
zpracování koncepce rodinné politiky 
v regionu Králicka. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

4.2. Projekt „Mládež pro Králíky“
Bc. Petr Appl a pan Tibor Škrabský 

seznámili přítomné s možností zapojit se 
do projektu Mládež pro Králíky. 

ZM/2013/02/027: ZM schvaluje účast 
města na projektu „Mládež pro Králíky“ 
a ukládá zařadit do rozpočtu na rok 2014 
financování spoluúčasti. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

4.4. Změna č. 1 ÚP Králíky
Ing. Chládková představila návrh zadání 

Změny č. 1 územního plánu Králíky 
ZM/2013/02/028: ZM schvaluje zadání 

Změny č. 1 územního plánu Králíky. 
Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

4.5. Rozdělení dotace z Programu 
regenerace MPZ

Ing.. Jan Divíšek přednesl návrh rozdě-
lení dotace z Programu regenerace MPZ.

ZM/2013/02/029: ZM schvaluje rozdě-

lení dotace z Programu regenerace MPZ 
pro rok 2013 a finanční podíly z rozpočtu 
města na opravy kulturních památek 
podle přiloženého rozpisu. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

ZM/2013/02/030: ZM schvaluje při-
znání finančního podílu města ve výši 
140.000 Kč na obnovu kulturní památky 
kostel sv. Archanděla Michaela rej. číslo 
památky 23540/6-3946 v rámci městské-
ho programu regenerace MPZ Králíky 
pro rok 2013. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

ZM/2013/02/031: ZM schvaluje při-
znání finančního podílu města ve výši 
14.286 Kč na obnovu kulturní památky 
Klášter servitů s poutním chrámem 
Nanebevzetí Panny Marie rej. číslo pa-
mátky 32737/6-3942 v rámci městského 
programu regenerace MPZ Králíky pro 
rok 2013. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno) 

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 20.00 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 3.
RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy ma-

jetku, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, nám. Svobody 
471, 160 01 Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu – majetek uvedený v seznamu vypracovaný Vojenským 
muzeem Králíky, a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vzta-
zích, ve znění pozdějších předpisů. 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2074/13 
– ostatní plochy o výměře cca 72 m2 v k.ú. Králíky za účelem pře-
chodného uskladnění zeminy v období od 04/2013 až 10/2013 za 
nájemné ve výši 100 Kč, a to z důvodu negativního vlivu na kořenový 
systém stávajících smrků a vedení turistické trasy Králíky centrum 
– klášter Hedeč.

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 62/3 – t. t. 
porost o výměře 32 m2 p.p.č. 62/13 – t. t. porost o výměře 22 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje. Současně RM schvaluje pozemky 
p.p.č. 62/3 a p.p.č. 62/13 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem – 
právo uložení liniové stavby kanalizace a právo vstupu na pozemky 
za účelem uložení, oprav a údržby zařízení pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nemovitosti čp. 353 
v ul. Dlouhá v Králíkách se společností Králická rozvojová, s.r.o., se 
sídlem Divišova 669, Žamberk a to dohodou k 31. 3. 2013.

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1.500 Kč na organizaci 
koncertu dne 7. 7. 2013 pořádaného organizací Agentura J+D spojený 
s udělenou záštitou starostky města Králíky nad touto akcí a ukládá 
odboru ŠKT zařadit schválenou částku do přímých příspěvků na rok 
2013. Starostka záštitu přijímá. 

RM bere na vědomí předložený návrh a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT předložit návrh rozdělení přidělené kvóty včetně stanovení 
jednotlivých podílů na jednání ZM.

RM bere na vědomí předložený kontrolní protokol České školní 
inspekce.

RM schvaluje zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku 
„Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky 
a řízení MěÚ“.

3. 4.
RM doporučuje schválit prodej volné bytové jednotky č. 4/1 

v bytovém domě č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnický podíl ve výši 
1440/10000 na st.p.č. 234 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky panu M. Z., Králíky a ukládá předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje uplatnit v přestupkovém řízení č.j. 255/2013/VV/
BJ nárok na náhradu škody u přestupku spáchaného dne 19. 11. 2012 
v katastru obce Králíky nad tvrzí Hůrka. Zároveň RM ukládá mís-
tostarostovi zajistit doklad o výši škody na majetku města (posudek 
na odhad ceny, faktura o opravě atd.).

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1295/9 – orné půdy 
o výměře  1490 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospoda-
ření za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k nebytovým pro-
storům – psychiatrické ordinaci ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu 
občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky panem MUDr. 
Alexandrem Štorkem, Choceň. Nájemní vztah skončí uplynutím 6 
měsíční výpovědní lhůty dnem 30. 9. 2013. Současně RM schvaluje 
záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 43,90 m2 ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 
v k.ú. Králíky za účelem pronájmu – zřízení psychiatrické ordinace 
pro výkon lékařské praxe – pouze 1 den v týdnu, nájemné ve výši 
7.018 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 2 přidělené městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 731.921 Kč a interní roz-

počtové opatření číslo 130201, kterým se schválený rozpočet zvyšuje 
v příjmech o 4.443.800 Kč, snižuje ve výdajích o 23.600 Kč a zvyšuje 
výdajové financování o 4.467.400 Kč.

RM schvaluje rozhodnutí zadavatele o prodloužení lhůty pro 
podání nabídek ve výzvě k veřejné zakázce „Zvýšení kvality posky-
tovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ výzvy 
CZ.1.04/4.1.01/89.00079.

RM bere na vědomí informaci ředitele školy Gymnázium a základní 
škola Králíky o vyhlášení ředitelského volna pro žáky 2. stupně a 
gymnázia (budova Moravská č.p. 647).

10. 4.
Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2072/1 – 

ostatní plochy a p.p.č. 2072/26 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„napojení RD čp. 145 na st.p.č. 279 – zastavěné ploše v k.ú. Králíky 
na městskou kanalizaci“ pana R. M., Králíky. 

RM schvaluje předání nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. 
Králíky – Evropský dům pod správu příspěvkové organizaci Klub 
Na Střelnici.

Zároveň RM v této souvislosti ukládá:
MO zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře 

vpravo v 1. NP nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky za 
účelem provozování IC a destinačního managementu za roční nájemné 
ve výši 960 Kč/m2/rok 

MO připravit smlouvu o výpůjčce nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 
213 v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a PO Klub Na Střelnici, na 
příští jednání RM

Odboru ŠKT připravit změnu zřizovací listiny PO Klub Na Střelnici 
na příští jednání RM a následně na jednání ZM.

Dále RM schvaluje provedení mimořádné inventarizace movitého 
majetku v nemovitosti ED, za tímto účelem jmenuje DIK ve slože-
ní – Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad, Marie Černohousová, 
Ing. Věra Kubíčková – předsedkyně. Zároveň RM do doby schválení 
změny zřizovací listiny pověřuje ředitele PO Klub na Střelnici Ing. 
Pavla Strnada k převzetí a spravování nemovitosti č.p. 353 na st.p.č. 
213 v k.ú. Králíky, k provozování nemovitosti dle dosavadních pod-
mínek a nasmlouvaných závazků (ubytování, kulturní akce apod.) 
předchozím provozovatelem. 

RM schvaluje nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a 
spotřebního materiálu za kupní cenu ve výši 19.185 Kč + DPH dle při-
loženého seznamu od společnosti Králická rozvojová, s.r.o., Žamberk. 

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu volného městského bytu 
č. 34 v č.p. 660/2 v ul. V Bytovkách v Králíkách v souladu s Pravidly 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího ve zřízení 
(uložení) a provozu distribuční elektrizační soustavy a dále v právu 
vstupu a vjezdu na pozemky p.p.č. 2470 a p.p.č. 2488 v k.ú. Červený 
Potok, a v právu tyto pozemky přetínat vodiči a umisťovat v nich 
vedení, to vše pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu ve výši 1.000 Kč + DPH. 

RM doporučuje schválit prodloužení termínu k zaplacení kupní 
ceny a podpisu kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky č. 4/101 
v nemovitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 
2257/10000 na pozemku st.p.č. 234 a společných částech domu vše 
v k.ú. Králíky panu J. V., Choceň a to nejpozději do 30. 11. 2013. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele stavebních prací „Moderni-
zace sil. II/312 Králíky – křiž. Červený Potok, I. etapa – chodníky“ 
a rozhodla, že smlouva o dílo těchto prací bude uzavřena s firmou 
EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice.

RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na 
výběr uchazeče na akci „Digitalizace kina Na Střelnici v Králíkách 
dle standardu DCI“.

RM bere na vědomí informace o průběhu stavby „Rekonstrukce 
silnice II/312 Králíky - Červený Potok“.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM vyjadřuje podporu projektu „Pořízení automatického přihrno-

vače krmiva pro dojnice„ firmě ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka, pro 
žádost na dotaci od MAS Orlicko.

17. 4.
RM doporučuje majetkoprávní vypořádání stavby – jiné stavby na 

st.p.č. 678/2 v k.ú. Králíky, tzn. doporučuje schválit záměr prodeje 
stavby – jiné stavby na st.p.č. 678/2 v k.ú. Králíky za symbolickou 
1 Kč + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků určených k plnění funkcí 
lesa a jiných pozemků souvisejících s lesem nebo sloužících lesnímu 
hospodářství:

V k.ú. Heřmanice u Králík:
p.p.č. 4 – lesní pozemek o výměře 6093 m2, p.p.č. 473/1 – lesní 

pozemek o výměře 2825 m2, p.p.č. 473/2 – lesní pozemek o výměře 
9884 m2, p.p.č. 477 – lesní pozemek o výměře 8988 m2, p.p.č. 478/2 
– lesní pozemek o výměře 2699 m2, p.p.č. 504/3 – lesní pozemek o 
výměře 2388 m2, p.p.č. 508 – lesní pozemek o výměře 121566 m2, 
p.p.č. 527 – lesní pozemek o výměře 2938 m2, p.p.č. 532/1 – lesní 
pozemek o výměře 15261 m2, p.p.č. 532/3 – lesní pozemek o výměře 
3034 m2, p.p.č. 566 - lesní pozemek o výměře 3111 m2, p.p.č. 569 
– lesní pozemek o výměře 2327 m2, p.p.č. 571 – lesní pozemek o 
výměře 1421 m2, p.p.č. 613 – lesní pozemek o výměře 8021 m2, p.p.č. 
614 – lesní pozemek o výměře 6503 m2, p.p.č. 620 – lesní pozemek 
o výměře 16588 m2, p.p.č. 622 – lesní pozemek o výměře 12653 m2, 
p.p.č. 638 – lesní pozemek o výměře 12207 m2, p.p.č. 643 – lesní 
pozemek o výměře 13696 m2, p.p.č. 644 – lesní pozemek o výměře 
2992 m2, p.p.č. 652 – lesní pozemek o výměře 777 m2, p.p.č. 662/1 
– lesní pozemek o výměře 890 m2, p.p.č. 662/2 – lesní pozemek o 
výměře 322 m2, p.p.č. 771 – lesní pozemek o výměře 1565 m2, p.p.č. 
774 – lesní pozemek o výměře 8661 m2, p.p.č. 780 – lesní pozemek 
o výměře 12871 m2, p.p.č. 798/1 – lesní pozemek o výměře 9435 
m2, p.p.č. 798/2 – lesní pozemek o výměře 42 m2, p.p.č. 800 – lesní 
pozemek o výměře 3370 m2, p.p.č. 808 – lesní pozemek o výměře 
3259 m2, p.p.č. 809 – lesní pozemek o výměře 27536 m2, p.p.č. 534 
– lesní pozemek o výměře 4467 m2, p.p.č. 816 – lesní pozemek o vý-
měře 137 m2, p.p.č. 851/5 – lesní pozemek o výměře 1846 m2, p.p.č. 
910 – lesní pozemek o výměře 1928 m2, p.p.č. 913 – lesní pozemek 
o výměře 5869 m2, p.p.č. 961/1 – lesní pozemek o výměře 1788 m2, 
p.p.č. 963 – lesní pozemek o výměře 1856 m2, p.p.č. 968 – lesní 
pozemek o výměře 3910 m2

V k.ú. Prostřední Lipka:
p.p.č. 786 – lesní pozemek o výměře 1514 m2, p.p.č. 787 – lesní 

pozemek o výměře 378 m2, p.p.č. 723/1 – lesní pozemek o výměře 
23032 m2, p.p.č. 723/2 – lesní pozemek o výměře 5063 m2, p.p.č. 724 
– lesní pozemek o výměře 1558 m2, p.p.č. 726/4 – lesní pozemek o 
výměře 1100 m2, p.p.č. 727 – lesní pozemek o výměře 169 m2, p.p.č. 
785 – lesní pozemek o výměře 1993 m2, p.p.č. 731/12 – lesní pozemek 
o výměře 322 m2, p.p.č. 731/13 – lesní pozemek o výměře 800 m2, 
p.p.č. 731/14 - lesní pozemek o výměře 16840 m2, p.p.č. 746/1 – lesní 
pozemek o výměře 672 m2, p.p.č. 746/2 – lesní pozemek o výměře 
2851 m2, p.p.č. 747/1 – lesní pozemek o výměře 91 m2, p.p.č. 747/2 
– lesní pozemek o výměře 166 m2, p.p.č. 748/1 – lesní pozemek o vý-
měře 1141 m2, p.p.č. 748/2 – lesní pozemek o výměře 2917 m2, p.p.č. 
783 – lesní pozemek o výměře 1392 m2, p.p.č. 784 – lesní pozemek 
o výměře 1798 m2, p.p.č. 723/3 – lesní pozemek o výměře 1625 m2, 
p.p.č. 726/1 – lesní pozemek o výměře 2882 m2, p.p.č. 726/2 – lesní 
pozemek o výměře 645 m2, p.p.č. 728/1 – lesní pozemek o výměře 
883 m2, p.p.č. 728/2 – lesní pozemek o výměře 1471 m2, p.p.č. 779/2 
– lesní pozemek o výměře 1846 m2, p.p.č. 789 – lesní pozemek o 
výměře 2276 m2, p.p.č. 93/1 – lesní pozemek o výměře 27831 m2, 
p.p.č. 795/1 – lesní pozemek o výměře 2264 m2, p.p.č. 796 – lesní 
pozemek o výměře 2683 m2, p.p.č. 822 – lesní pozemek o výměře 
2496 m2, p.p.č. 778/2 – lesní pozemek o výměře 432 m2, p.p.č. 278 
– lesní pozemek o výměře 3275 m2, p.p.č. 279 – lesní pozemek o 
výměře 1964 m2, p.p.č. 280 – lesní pozemek o výměře 191 m2, p.p.č. 

281 – lesní pozemek o výměře 730 m2, p.p.č. 282 – lesní pozemek o 
výměře 11463 m2, p.p.č. 1034/1 – lesní pozemek o výměře 23625 m2, 
p.p.č. 1054 – lesní pozemek o výměře 1654 m2, p.p.č. 1055 – lesní 
pozemek o výměře 625 m2, p.p.č. 1056 – lesní pozemek o výměře 7150 
m2, p.p.č. 283 – lesní pozemek o výměře 3174 m2, p.p.č. 719 – lesní 
pozemek o výměře 5190 m2, p.p.č. 720 – lesní pozemek o výměře 
92851 m2, p.p.č. 721/1 – lesní pozemek o výměře 666 m2, p.p.č. 721/2 
– lesní pozemek o výměře 382 m2, p.p.č. 722/2 – lesní pozemek o 
výměře 9863 m2, p.p.č. 722/3 – lesní pozemek o výměře 12653 m2, 
p.p.č. 722/4 – lesní pozemek o výměře 5629 m2, p.p.č. 722/6 – lesní 
pozemek o výměře 12397 m2, p.p.č. 722/8 – lesní pozemek o výměře 
6697 m2, p.p.č. 722/9 – lesní pozemek o výměře 3486 m2, p.p.č. 722/10 
– lesní pozemek o výměře 5307 m2, p.p.č. 722/11 – lesní pozemek o 
výměře 14966 m2, p.p.č. 781 – lesní pozemek o výměře 442 m2, p.p.č. 
782 – lesní pozemek o výměře 2154 m2, p.p.č. 790 – lesní pozemek 
o výměře 3802 m2, p.p.č. 791/1 – lesní pozemek o výměře 1592 m2, 
p.p.č. 795/2 – lesní pozemek o výměře 1040 m2, za nájemné ve výši 
0,3 Kč/m2/rok + DPH, a to na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 222 – zasta-
věné plochy o výměře cca 215 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku a sekání trávy za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 439/4 – t.t. porostu 
o výměře 1192 m2, p.p.č. 439/5 – orné půdy o výměře 6782 m2 a 
p.p.č. 439/7 – orné půdy o výměře 938 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka za 
účelem zemědělského hospodaření za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/
rok + DPH a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2277 – 
ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „stavební úpravy bytu č. 1 v bytovém 
domě čp. 570 na st.p.č. 678/1 v k.ú. Králíky - voda, kanalizace, elektro, 
topení a výměna oken“ manželů J. a H. M., Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a pří-
spěvkovou organizací Klub Na Střelnici, Králíky jako přílohu č. 3 
zřizovací listiny v předloženém znění a ukládá MO přiložit smlouvu 
ke zřizovací listině ke schválení ZM.

RM potvrzuje aktuální výši nájemného v bytech v majetku města 
Králíky:

Označení bytu
Aktuální výše měsíč-
ního nájemného za 
daný byt v Kč za 1 m2

Standardní byt 44,07
Byt se sníženou kvalitou 39,66
Výstavbové byty v č.p. 193 v Krá-
líkách 32,24 

Nástavbové byty v č.p. 658, 660 a 662 
v Králíkách 32,24

RM souhlasí s provedením stavební úpravy – částečnou opravou 
bytového jádra - v bytě č. 26 v čp. 658/3 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
v celkové hodnotě 25.000 Kč + DPH na náklady paní J. T., a to dle 
Čl. 10 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2069/1 – 
ostatní plochy a p.p.č. 2072/6 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„oplocení zahrady u rodinného domu čp. 169 na st.p.č. 126 – zastavěné 
ploše v k.ú. Králíky, kovové sloupky, dřevěné výplně, výška 150 cm“ 
pana J. V., Králíky, a to za podmínky, že plot bude umístěn minimálně 
ve vzdálenosti 1 m od stávajícího asfaltu vozovky. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zařízení a dále v právu vstupovat 
a vjíždět na pozemky p.p.č. 253, 2074/1, 2074/11, 2075 a 2231/1 v k. 
ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro 
oprávněnou VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Krá-
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lové. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 100 Kč + DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého 
plynárenským zařízením. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uza-
vřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zařízení a dále v právu vstupovat 
a vjíždět na pozemky st.p.č. 327, p.p.č. 383/5, 383/6, 386/3, 387/4, 
st.p.č. 429, p.p.č. 480/1, 2072/27, 2072/42, 2072/50, 2074/1, 2074/5, 
2074/7, 2074/8, 2074/13, 2074/25, 2074/31 a 2074/32 v k.ú. Králíky 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provo-
zováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek pro oprávněnou 
VČP Net, s.r.o., se sídlem Pražská třída 485, Hradec Králové. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 100 
Kč + DPH za každý započatý metr pozemku zatíženého plynárenským 
zařízením. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje upravenou výzvu k podání nabídky na výběr ucha-
zeče na akci „Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle 
standardu DCI“ a zároveň schvaluje oslovení těchto pěti dodavatelů: 
XCData spol. s r.o., Praha 4 – Modřany, AV Media a.s., Praha 10, 
D-cinema s.r.o., Praha 7, ALTEI spol. s r.o., Praha 3 a Kinotechnika 
Praha a.s., Praha 7 – Holešovice, CINEMA CITY GALAXIE, Arka-
lycká 951/3, 149 00 Praha – Háje.

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických 
rozvodů v bytě č. 3 v čp. 583, ulice Fr. Palackého 583, Králíky.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami 
pro veřejnou zakázku – „Zvýšení kvality poskytovaných veřejných 
služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ ve složení: Jana Ponocná, Ing. 
Ladislav Tóth a Ing. Roman Švéda.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro 
veřejnou zakázku „Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb 
městem Králíky a řízení MěÚ“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář. 
Současně RM schvaluje jako náhradníky Ing. Romana Švédu a Bc. 
Jana Divíška.

RM souhlasí s provedením probírky náletového porostu dřevin 
nacházejících se na pozemcích p.č. 280/2, 280/3, 271, 270/1 a 319/2 
v k.ú. Dolní Hedeč v množství cca 39 m3 a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s 
panem J. V., Dolní Hedeč, s panem V. V., Dolní Morava a Katastrálním 
úřad pro Pardubický kraj – pracoviště Pardubice s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatelů 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2013 ke Smlouvě o dílo o údržbě 
veřejné zeleně se společností Služby města Králíky s.r.o. 

RM schvaluje složení pracovní skupiny pro shromáždění základních 
dat k dokumentu Rodinná politika ve složení Bc. Bohumír Strnad, 
Mgr. Dušan Krabec, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jarmila Berková, Mgr. 

Výpis z jednání Rady města Králíky
Martin Hejkrlík.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o společném postupu k za-
bezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro město 
Králíky, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Králíky 
a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“.

RM bere na vědomí informaci o rozhodnutí Ústavního soudu a 
na základě závěrů uvedených v nálezu Pl. ÚS 6/13 ukládá kanceláři 
úřadu předložit bod na jednání ZM. 

RM vyjadřuje podporu projektu „Vybavení Mateřského centra 
Emma“, pro žádost na dotaci od MAS Orlicko.

RM vyjadřuje podporu projektu „Vybavení Centra pro všechny 
generace“, pro žádost na dotaci od MAS Orlicko.

Želvy Ninja zvou všechny děti
od 7 – 15 let na prázdninovou
počítačovou družinu do Ústí n. O.

Společně se naučíme ovládat PC (MS Word, MS Excel), Skype, 
vytvoříme si vlastní webovou stránku, budeme chodit na výlety 
s digitálním fotoaparátem a vytvořené fotky si dále upravíme. 
Celý týden budeme soutěžit o zajímavé ceny, dívat se na filmy, 
pohádky a hrát společně počítačové hry – prostě užijeme si kupu 
zábavy. Denní program je zajištěn od 8:00  do 16:00 h (začátek 
družiny od 7:00 h, obědy, svačiny a nápoje jsou zahrnuty v ceně).

Tak neváhejte a přijďte si k nám užít „želví prázdniny“ v jednom 
z těchto termínů (1. běh: 8. 7. – 12. 7. 2013, 2. běh: 15. 7. -19. 7. 
2013). Cena 1.650,- Kč.

Více informací na tel.: 465 67 67 65, e-mail: ideahelp@
ideahelp.cz.
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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.

JAK JSME SE V KNIHOVNĚ NEVYSPALI
V pátek 5. dubna 2013 odstartovala v 1298 nejrůznějších spacích 

místech v České republice a celém světě v pořadí již 13. pohádková 
Noc s Andersenem, které se zúčastnilo celkem 59 073 dětí a spolu 
s nimi 18 526 dospělých, kteří pro děti přichystali a zajišťovali 
nápadité pořady. 

Jako tradičně byla i letošní Noc s Andersenem v Městské knihov-
ně v Králíkách vyvrcholením několikaměsíční čtenářské soutěže, 
která začala v říjnu 2012 a skončila v únoru 2013. Z celkového 
počtu 43 soutěžících se nakonec rozhodlo strávit dobrodružnou noc 
v knihovně 32 dětí, 22 děvčat a 10 kluků ve věku od 7 do 14 let.

Při přípravě programu s námi dlouhodobě spolupracovala stu-
dentka Tereza Coufalová, bývalá účastnice Nocí s Andersenem, 
která přinesla mnoho nových zajímavých nápadů. Ke spolupráci 
jsme získaly i dvě seniorky – paní Ludmilu Jehličkovou a Marii 
Smržovou, maminku Blanku Jandovou a asistentky Terezu Čermá-
kovou, Martinu Hásovou, Markétu Jílkovou a Kateřinu Pipkovou. 

Krásné dárky v podobě ručně pletených košíků z papíru vyrobila 
pro všechny účastníky soutěže paní Renata Kochová. 

Nesmíme zapomenout ani na osm ochotných maminek, které 
napekly výborné buchty a koláče, které se podávaly k snídani a 
dětem náramně chutnaly.

Naše poděkování patří samozřejmě i sponzorům naší akce Mi-
chaelu Hudetzovi, Mgr. Janě Obrové, MUDr. Evě Rýcové, MUDr. 
Marii Špičkové a MUDr. Janu Špičkovi.

Letošní noc v Králíkách byla ve znamení knížek o Harrym 
Potterovi. 

Děti se rozdělily do šesti skupin, ty nejmenší dostaly jako patron-
ku Terezu Coufalovou, a pustily se do plnění nejrůznějších úkolů. 
Jejich splnění bylo podmínkou pro to, aby byl vysvobozen oblíbený 
hrdina z knih o Harrym Potterovi Dobby. K jeho záchraně musely 
děti získat pět kouzelných předmětů. Děti byly velice šikovné, takže 
k cíli, kde na ně čekala odměna, došly úspěšně všechny.

Tím ale noc pro „andrseňata“ zdaleka nekončila.
Po krátké přestávce a občerstvení jsme si udělali foto na památku, 

rozdělili se na spáče dolní a horní a pak se s chutí pustili v impro-
vizované výtvarné dílně do vytváření drobností z rychleschnoucí 
hmoty.

Nastala půlnoc, ale pro většinu dětí to nebyl signál k tomu, aby 

šly spát.
Po pohádce na dobrou noc pro menší děti a po předčítání hororo-

vých povídek pro starší spáče nastalo společné nekonečné povídání, 
takže poslední vytrvalci usínali asi ve 4 hodiny ráno.

Po krátké noci se zdál budíček po sedmé hodině nesnesitelný, 
ale lákadlo dobré snídaně bylo nakonec silnější než touha ještě si 
poležet ve spacáku.

Kolem půl deváté se nocležníci obtěžkáni zavazadly rozešli domů 
a tam s největší pravděpodobností po vylíčení nejsilnějších zážitků 
zvědavým rodičům dospávali.

Na to, jak to u nás v knihovně vypadalo, se můžete podívat do 
fotogalerie na webových stránkách knihovny nebo přímo na www.
knihovnakraliky.rajce.net.

Poděkování na závěr patří samozřejmě i knihovnicím z dětského 
oddělení Radce Strnadové a Jarmile Venzarové, které věnovaly 
přípravě programu letošní Noci s Andersenem spoustu času.

Za všechny organizátory Ivana Marečková
Fotografie k článku naleznete na zadní straně obálky zpravodaje

Klub seniorů o.s.
na květen připravuje

7. 5. Výbor klubu v 17:00 hodin v klubovně 
gymnázia. Možná účast členů klubu s podnětnými 
návrhy pro činnost klubu.

14. 5. Koupání v Zábřehu. Odjezd v 13:00 
hodin. Přihlášky u Mgr. Bednářové.

16. 5. Přednáška MUDr. Jiřího Dolečka (stáří a 
nemoci s tím související). 15:00 hodin klub seniorů.

17. 5. Zájezd Jeseníky, Karlova Studánka. 
Možné i pro nečleny klubu. Přihlášky u Mgr. Bed-
nářové. Odjezd 8:00 hodin.

21. 5. Opékání buřtů na Amálce od 15:00 hodin.

23. 5. Večer seniorů na Střelnici - klub senio-
rů se sociálním odborem MěÚ Králíky od 16:00 
hodin.

předseda Josef Dobrohruška
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Český den proti rakovině
15. květen 2013

Městská knihovna v Králíkách ve 
spolupráci s Gymnáziem a základní 
školou v Králíkách se letos už po patnácté 
zapojuje do celostátní sbírky ČESKÝ 
DEN PROTI RAKOVINĚ (dříve Kvě-
tinový den).

Ve středu 15. května od 9:00 hodin 
budou děvčata a chlapci nabízet kytičky 
a letáky nejen v Králíkách, ale i ve všech 
okolních vesnicích – od Mladkova až po 
Dolní Moravu. V Červené Vodě sbírku 
zajišťují samostatně.

Hlavním tématem letošní sbírky je 
rakovina tlustého střeva a konečníku.

Z letáčku, který ke kytičce dostane 
každý, kdo přispěje minimálně 20,- Kč, 
jsme vybrali:

PŘEŠLI BYSTE FREKVENTOVANOU 
ULICI SE ZAVŘENÝMA OČIMA? BYLO 
BY TO O ŽIVOT!

Proč tedy tolik z nás zavírá oči před 
rizikem ztráty zdraví, ba dokonce života? 
Ze strachu nebo z lehkomyslnosti? Chceme 
vás v těchto řádcích varovat před důsledky 
typicky českého hazardérství: v Evropě 
neexistuje stát, jehož obyvatelé by tak 

často – a zbytečně! – umírali na rakovinu 
tlustého střeva a konečníku. Přitom by 
stačila jen špetka odpovědnosti vůči sobě 
samému.

UMÍRÁME ZBYTEČNĚ: PŘICHÁZÍ-
ME K LÉKAŘI POZDĚ.

I v sousedních státech je tento druh 
rakoviny vážnou hrozbou. Tento karcinom 
lze odhalit včas, ještě než se objeví jeho 
příznaky. Takto časné onemocnění dokáže 
současná medicína zcela vyléčit u 9 pa-
cientů z 10. V naší zemi je 54 % případů 
odhaleno až v pokročilém stadiu, kdy už je 
šance na vyléčení malá.

CO MÁME DĚLAT?
Využívejme dostupná pravidelná pre-

ventivní vyšetření. Nebolí a od 50 let věku 
jsou hrazena zdravotní pojišťov nou. Protože 
rakovina tlustého stře va a konečníku se 
vyvíjí nenápadně, preventivní vyšetření by 
měl v letech zralosti podstoupit každý z nás, 
i když nemá obtíže.

Věříme, že i v letošní sbírce budeme 
na Králicku úspěšní a pomůžeme tak 
dobré věci!

Ivana Marečková

I v měsíci lásky
pokračuje soutěž pro dospělé

Vážení čtenáři, naše soutěž pokračuje, 
i když počasí už konečně láká k procház-
kám v jarní přírodě. Pro chvíle odpočinku 
jsme pro vás připravili nové soutěžní 
otázky na měsíc květen. Zároveň vás 
srdečně zveme na slosování vítězů dub-
nového kola, které se uskuteční v pondělí 
6. května 2013 v 15 hodin v půjčovně 
pro dospělé v městské knihovně. Vítězové 
obdrží drobné dárky, výrobky olomoucké 
firmy ANNABIS, která naši soutěž celý 
rok sponzoruje. Mohou tak vyzkoušet 
přípravky, k jejichž výrobě firma používá 
konopí. Využívá jeho výrazných proti-

zánětlivých, hojivých, analgetických, 
antibakteriálních a antivirozních účinků.

Do slosování budou zařazeny všechny 
lístky, na kterých budou tyto správné od-
povědi na minulé otázky: 

1. Bedřich Smetana - Braniboři v Če-
chách, Petr Iljič Čajkovskij - Labutí jezero, 
Wolfgang Amadeus Mozart – Malá noční 
hudba, Josef Haydn – Čtvero ročních obdo-
bí, Antonín Dvořák – Humoreska.

2. Kdyby tisíc klarinetů, Dobře utajené 
housle, Romance pro křídlovku, Kouzelná 
flétna

3. lyra, basa, hoboj, trubka, bicí

NOVÉ OTÁZKY NA MĚSÍC KVĚ-
TEN jsou inspirovány tím, že květen je 
lásky čas.

Vaším úkolem je vybrat u následují-
cích tří otázek z nabízených možností tu 
správnou.

1. Romain Rolland napsal román o tra-
gickém osudu mladých milenců, kteří 
zahynou při bombardování Paříže za 1. 
světové války. Jak se jmenují hrdinové 
románu?

a) Pavel a Lucie   b) Marius a Cossette
c) Petr a Lucie
2. Ze kterého italského města pocháze-

la slavná Shakespearova dvojice Romeo 
a Julie?

a) z Říma   b) z Verony   c) z Neapole
3. Středověký epos vypráví příběh 

nešťastné lásky Izoldy a …
a) Achilla   b) Tristana   c) Romaina
4. V následujících příslovích doplňte 

vynechané slovo:
…………… i hory přenáší.
…………… prochází žaludkem.
Nic netrvá věčně, ani …………… k jed-

né slečně.
Panská …………… po zajících skáče.
Stará …………… nerezaví.
Odpovědi na otázky jako obvykle za-

šlete mailem na adresu Mekn-kraliky@
zamberk.alberon.cz, nebo je můžete vhodit 
do poštovní schránky na budově Městské 
knihovny v Králíkách. Další možnost ode-
vzdat odpovědi mají návštěvníci půjčovny 
pro dospělé, kde je umístěna krabička pro 
vhození lístku. Poslední termín pro ode-
vzdání odpovědí je 31. května 2013.

Těšíme se na vaše odpovědi.
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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
01. 05. St MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
04. 05. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
05. 05. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
08. 05. St MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
12. 05. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
13. 05. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
18. 05. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
19. 05. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
25. 05. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
26. 05. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
01. 06. So MDDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
02. 06. Ne MUDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
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 zve-
řejnění Vašeho právě narozeného děťátka 
v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na 
Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence 
obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Petr Martynek - Hana Stará
Jiří Pohanka - Lucie Barnová

Sociální komise při MěÚ Králíky, Klub 
Na Střelnici a Klub seniorů o.s. vás zvou 
na posezení starší generace, které se 
koná dne 23. 5. 2013 v 16:00 hod. ve vel-
kém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

Hudba - tanec – občerstvení
Svoz na akci:
Prostřední Lipka (odbočka k želez. zastávce) 15:24 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15:31 hod.
Heřmanice (konečná) 15:26 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15:46 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15:52 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15:50 hod.
Červený Potok (u kostela) 15:10 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 15:50 hod.

Odvoz z akce dle domluvy.   -   Srdečně zvou pořadatelé

Pronajmu byt 3+1 první kategorie 
v Králíkách, ul. Leoše Janáčka 814 
(pod klášterem na Hedeči), druhé po-
schodí. Upřednostním rodinu. tel. 603 
268 496, veratomasova@centrum.cz.

Koupím chalupu k ce-
loroční rekreaci na krá-
licku. Tel: 734 255 150.

Sháním rodinný dům se 
zahradou. Na pěkném 
místě. Tel: 734 622 739.
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FIMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
V EVROPSKÉM DOMĚ

KVĚTEN 2013
Upozornění pro návštěvníky kina Střelnice: Dočasně skončilo 

pravidelné promítání našeho kina, důvodem je nedostatek filmových 
titulů ve „starém“ formátu 35 mm. Nový digitální formát promítat 
nemůžeme, jelikož zatím nemáme digitální technologii. Digitaliza-
ce kina je naplánována na letošní rok, finance na digitalizaci jsou 
součástí řádně schváleného městského rozpočtu. Aktuálně bylo 
vypsáno výběrové řízení, proces digitalizace však potrvá ještě ně-
kolik měsíců. Jelikož nechceme zcela přerušit kontinuitu filmových 
představení, přicházíme s projektem, který jsme s nadsázkou nazvali 
„KINO V EXILU“, tzn. promítáme z DVD v Evropském domě.

úterý   7.   LÁSKA V HROBĚ   zač. ve 20:00 hod
Časosběrný dokument režiséra a publicisty Davida Vondráčka 

Láska v hrobě vznikal bez větších ambicí. Když na sebe ovšem 
upozornil na filmových festivalech - v Římě a v Plzni získal nejvyšší 
ocenění pro dokument - našel si cestu do kin. Jana a Honza jsou 
bezdomovci a žiji na starém německém hřbitově v Praze-Strašni-
cich. Zamilují se do sebe a společně obývají jednu z hrobek. Život 
venku jim přináší řadu útrap včetně hladu a zimy, ale také neustále 
proklamovaný pocit svobody a nezávislosti. U obou se ovšem stup-
ňuje alkoholismus a sebedestrukce, s nimiž souvisí neschopnost a 
nemožnost odrazit se ode dna. Příběh lásky končí tragicky, nuceným 
odchodem ze hřbitova a následnou smrtí jednoho z protagonistů. 
Dokument byl natáčen v poměrně obtížných podmínkách, trpí tedy 
občas horší technickou kvalitou, ale to mu neubírá na autenticitě 
a na síle výpovědi.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; 80 min; Evropský dům.

úterý   21.   VRTĚTI ŽENOU   zač. ve 20:00 hod
Komedie z devatenáctého století byla natočena na základě 

skutečnosti: londýnský lékař Mortimer Granville si dal v roce 1883 
patentovat strojek na baterie k úlevě od bolesti svalů. Pomůcka se 
brzy stala prostředkem k léčbě tehdy rozšířené ženské choroby – 

hysterie, spočívající v masáži 
intimních míst až k bodu tzv. 
záchvatu, jenž v prudérním 
viktoriánském pojetí znamenal 
uvolnění nervového systému a 
neměl nic společného se sexem. 
Inteligentní scénář, výborně 
zvládnuté dobové reálie a skvělé 
herecké obsazení řadí snímek 
mezi tituly, u kterých je králick-
ému divákovi líto, že je může 
sledovat pouze z DVD, nikoliv 
na velkém plátně řádného kina.

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

Klub Na Střelnici Králíky
& Evropský dům

KVĚTEN 2013
čtvrtek 2.   O ŠTĚSTÍ A NEŠTĚSTÍ   zač. v 8:15 a v 10:00 hod
Příběh o prostém mládenci Tamovi, o kterého soupeří duch štěstí 

Mazel s duchem neštěstí Šlimazelem. Vsaďte si, kdo vyhraje... 
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč má někdo štěstí a někdo jiný 
neštěstí? Podobenství inspirované moudrostí židovských příběhů, které 
však nalézáme napříč kulturami. Neobvyklá představivost spojení 
světa lidského a nadpozemského. Vyprávění, které věří v sílu člověka. 
- Školní představení jednoho z nejlepších českých divadel pro mládež 
– Divadla DRAK Hradec Králové. Vstupné 40 Kč,-. Pro zájemce z  řad 
mimoškolní veřejnosti nabízíme možnost navštívit představení v 10:00 
hodin, je ovšem nutné domluvit se na tel. 603 849 460.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
čtvrtek   2.   zač. v 17:00 hod
V Evropském domě představí své fotografie Petr Pulc a Jiří 

Mikyska, výstava potrvá do 30. 6. 2013. Vernisáž s účastí autorů, 
občerstvení zajištěno.

pátek   17.   MANŽELKA SE NEPŮJČUJE   zač. ve 20:00 hod
Divadelní komedie na poněkud lechtivé téma v podání div-

adelního souboru Zdobničan Vamberk (již u nás vícekrát úspěšně 
hostoval, např. s tituly Rozmarný duch či Past na osamělého muže). 
Komedie na motivy hry Jana Havláska Nepožádáš manželky 
bližního svého pojednává o tom, co může způsobit jediná lež starého 
mládence Jana Plachého. Ten už nechce flámovat a běhat za děvčaty, 
a tak uzavře hloupou sázku o manželství se třemi spolubydlícími 
v lázních. Nedovede si ovšem ani ve snu představit, jaký kolotoč set-
kání a neuvěřitelných situací lež a sázka způsobí. - Vstupenky jsou 
v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Halens, vstupné 70,- Kč.

čtvrtek   23.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občer-

stvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

pátek   24.   WABI DANĚK   zač. ve 20:00 hod
Koncert legendy. Bez ohledu na škatulky, jestli folk, country nebo 

trampská píseň, je Wabi Daněk uznáván posluchači i kolegy z branže. 
Je notoricky známo, že původním povoláním byl řidič záchranné 
služby a přezdívku Wabi získal podle Wabiho Ryvoly, jehož písně 
hrál v mládí svým kamarádům. Je mimo jiné autorem jakési novodobé 
trampské hymny, písně Rosa na kolejích ze stejnojmenného supra-
phonského gramofonového alba (kterého se mimochodem prodalo 
celkem několik set tisíc kusů, v dnešní době v českých poměrech 
číslo naprosto nepředstavitelné). V současné době Wabi Daněk 
koncertuje s kytaristou Milošem Dvořáčkem a tak se také představí 
v Králíkách. - Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě 
Halens na Velkém náměstí – paní Kubešová, tel. 732 202 193.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici & Evropského 
domu 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 & Evropský dům



Králický zpravodaj 5/2013 - 19

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 přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a 
prohlédnout si je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Kino MÍR Hanušovice květen
MEDVÍDEK PÚ - pátek   3. 5.   16:00 a 18:00
Příběhy ze Stokorcového lesa určené nejmenším divákům. Medvídek 

Pú a jeho kamarádi zažijí nečekané dobrodružství a budou mít plné ruce 
práce, aby našli Iáčkův ocas, zachránili Kryštůfka Robina před imaginárním 
stvořením a dali zase všechno do pořádku… Snímek je natočen v klasickém 
Disneyho ručně kresleném uměleckém stylu. USA, 70 minut, kreslená 
komedie, české znění, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
Pátek   17. 5.   16:00 a 18:00
Pokračování slavného snímku Doba ledová nás zavede přibližně do 

doby před 200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému 
se říkalo Pangea. Tento superkontinent, který existoval v paleozoiku a 
mezozoiku, se právě přibližně v té době rozdělil na menší kontinenty, 
které jsou podobné těm dnešním. Autoři si tohle rozdělení vysvětlují 
tak, že za všechno může chamtivá veverka, která neustále sbírá své oříš-
ky… USA, 94 minut, rodinný film v českém znění, I. 35,- Kč, II.40,- Kč.

Připravujeme: 7. 6. KUNG FU PANDA, 21. 6. CROODSOVI
Objednávky vstupenek ÚT–ČT v Městském informačním centru 

Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před představením v pokladně 
kina. Pokladna otevřena 1/2hod. před představením.

7. – 8. června 2013
proběhne hudební festival

JABLONSKÝ MEDVÍDEK
PROGRAM
Pátek 7. 6. 2013
20:00 – 20:30 - Bubeníci ZUŠ Jabl. n. O.
20:50 – 21:20 - Needls – Jablonné n.O.
21:30 – 22:30 - Ivan Hlas trio 
23:00 – 24:00 - Mňága a Žďorp 
Sobota 8. 6. 2013
10:00 – 15:00 – doprovodný program
(soutěže, workshopy, ukázky, ...)
09:30 – 10:30 – Orchestr ZUŠ
13:00 – 13:30 – Kytarový orchestr ZUŠ
14:00 – 15:00 – Divadlo pro děti
15:00 – 15:35 - XXLive 
15:45 – 16:20 – Jen tak tak 
16:30 – 17:10 – Bodlo 
17:15 – 18:00 – Lucrezia 
(skupina historického šermu)
18:05 – 18:50 – Hluboké nedorozumění 
19:00 – 19:50 – Michal Vaněk a Jazz trio
20:00 – 20:55 – Epy de Mye 
21:00 – 21:30 – ohňová show – Lucrezia
21:35 – 22:35 – Žalman a spol.
22:45 – 23:45 – Bezefšeho (Praha)

Více informací naleznete na
www.jablonskymedvidek.cz
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – květen 2013
Provaz o jednom konci - Neděle 5. 

května 19 hod. sál kina v Jablonném nad 
Orlicí. Ochotníci z Jablonného a okolí vás 
zvou na frašku se zpěvy plnou slovních 
hříček malého významu. Hra byla nacviče-
na u příležitosti 100. výročí narození pana 
Aloise Jelínka a k poctě minulým, součas-
ným i budoucím jablonským ochotníkům.

6. psí pochod - Sobota 11. května start od 
13:30 – 14:30 ze cvičiště ZKO. Zúčastnit se 
může každý i bez psího kamaráda. Jsou pro 
vás připraveny 2 trasy. Start i cíl je na cviči-
šti ZKO v Jablonném nad Orlicí. Program 
v cíli: soutěže pro pejsky, děti i dospělé, 
ukázka zábavného výcviku psů. Občerstvení 
je zajištěno, bude připraven i táborák.

Výstava prací žáků ZUŠ - Vernisáž je 
v neděli 19. května v 15 hod, kult. centrum 
čp. 30. Výstava potrvá do 16. 6. 2013.

Noc kostelů - Pátek 24. května, kostel 
sv. Bartoloměje. V rámci akce se uskuteční 
prohlídka kostela a malá výstava předmětů 
spojených s kostelem.

Májový koncert - Pátek 31. května v 19 
hod., sál kina. Společný galakoncert pěvec-
kých sborů místní ZŠ.

Hokejové mistrovství světa 2013 v na-
šem kině - Na začátku května bude probíhat 
hokejové mistrovství světa a rádi bychom 
vás pozvali na vybrané zápasy, které uvede 
v přímém přenosu naše kino. Během pře-
nosu bude zajištěno drobné občerstvení a 
je dovoleno si vzít i občerstvení vlastní. 
Vstupné na zápas je 50,- Kč. V základní 
skupině uvedeme tyto zápasy: 4. 5. ve 20:15 
hod – Česká republika – Švédsko, 12. 5. 
v 16:15 hod – Česká republika – Kanada. 
V případě postupu našeho týmu budou dále 
tyto přenosy: 16. 5. – čtvrtfinále, 18. 5. – 
semifinále, 19. 5. – finále. Přijďte sledovat 
zápasy na velkém plátně.

Zahájení letní sezony na Stezce Mlsné-
ho medvěda - v neděli 2. 6. bude zahálena 
letní sezona na stezce Mlsného Medvěda. 
Pro všechny bude nachystáno několik 
soutěží, které budou na jednotlivých za-
stávkách okruhu. Start je průběžný od 10:00 
hod v parčíku pod spořitelnou. Na úvod 
vystoupí dětí ze ZUŠ Jablonné nad Orlicí. 
Během dne bude nachystáno občerstvení 
v prostorách startu. Za účast v soutěžích 
jsou připraveny odměny. Ukončení soutěží 
bude v 17:00 hod.

Program digitálního kina 
Jablonné nad Orlicí

1. 5. v 18:00 hod - Zambezia - animova-
ný, dabing. Mladý sokol Kai se přes zákazy 
svého otce vydá na dobrodružnou výpravu 
do bájného ptačího města Zambezia, aby se 
stal členem prestižní letky chránící město 
před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží 
zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který 
kuje pikle na přepadení Zambezie. 3D, 83 
min, 130 Kč, Jižní Afrika, přístupný.

1. 5. ve 20:00 hod - Lesní duch - thri-
ller, titulky. Mia je mladá dívka, jejíž život 
je plný zklamání a závislostí, požádá své 
přátele, aby se s ní vydali do rodinné chaty 
v lesích, kde by jí pomohli vypořádat se 
s démony závislosti. Jakmile tam dorazí, 
Mia obřadně zničí své zásoby drog a pak 
zjistí, že v opuštěné chatě se něco děje. 2D, 
90 min, 120 Kč, USA, přístupný od 15 let.

2. 5. ve 20:00 hod - Jedlíci aneb sto 
kilo lásky - komedie, ČR, přístupné, 90 
Kč, 108 min.

3. 5. ve 20:00 hod - Hostitel - romantic-
ký thriller, titulky. Po úspěšné invazi teď 
Zemi kontrolují neviditelní mimozemšťané. 
Takzvané Duše kontrolují mysl člověka, 
používají jeho tělo a zdánlivě beze změny 
žijí jejich životy. Každý člověk se stane pro 
Duši pouhou schránkou a hostitelem. Co ale 
s Dušemi udělá síla lásky? 2D, 125 min,  90 
Kč, USA, přístupný od 12 let.

6. 5. ve 20:00 hod - Scary Movie 5 – ko-
medie. V pátém pokračování úspěšné série 
se novomanželům  Danovi a Judy narodí 
miminko. Krátce po návratu z nemocnice 
se začnou dít u nich doma i v práci divné 
věci. Oba si uvědomí, že jejich rodinu pro-
následuje  děsivý démon. Musí najít řešení 
jak se démona zbavit než bude pozdě. 2D,  
85 min, 100 Kč, USA, přístupný od 15 let.

7. 5. ve 20:00 hod - Hostitel
8. 5. v 18:00 hod - Croodsovi – animo-

vaný,dobroružný, dabing. Je to příběh první 
pravěké rodiny na světě, která se jmenuje 
Croodsovi. Když dojde k zničení jejich ro-
dinné jeskyně,  kde doposud spokojeně by-
dleli, podniknou cestu do neznáma, výlet do 
krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a  
někdy i pěkně nebezpečných stvoření. 3D, 
90 min, 130 Kč, USA, přístupný.

9. 5. ve 20:00 hod - Jedlíci aneb sto 
kilo lásky

10. 5. ve 20:00 hod - Carmen - muzikál. 
Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, 
který přijíždí do přímořského španělského 
města  zrovna v době zásnub starostovy 
dcery Kataríny s policistou Josém Rive-
rou.V roli Carmen uvidíme skvělou Lucii 
Bílou, díky které je tento film nezapome-
nutelným diváckým zážitkem. 3D, 117 min, 
130 Kč,  ČR, přístupný od 12 let.

11. 5. ve 20:00 hod - Scary Movie 5
13. 5. ve 20:00 hod - Isabel - thriller. 

Thriller se odehrává během jednoho dne a 
jedné noci v současné Ostravě je příběhem 
novinářky Isabel, která se ve snaze o sen-
zační reportáž vydává za tajemným mužem. 
Díky své naivitě a odvaze zároveň se dívka 
ocitá v pasti děsivé společnosti, ve které 
musí bojovat o život. 2D, 90 min, 90 Kč,   
ČR, přístupný od 12 let.

15. 5. ve 20:00 hod - Iron Man 3 –akční. 
Svérázný, ale geniální průmyslník Tony 
Stark/Iron Man je nucen čelit nepříteli, 
jehož dosah nezná hranic. Když je rukou 
nepřítele připraven o vše, čeho si v životě 

cení, vydá se Stark na pouť s cílem nalézt 
toho, kdo mu ublížil. Musí spoléhat jen na 
svou vůli a geniální mysl. 3D, 128 min, 
165/140 Kč, USA, přístupný od 12 let.

17. 5. v 18:00 hod - Kovář z Podlesí – 
pohádka. Na vesničku Podlesí  padla kletba. 
Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se 
objevil Drak.  Toník se  snaží zachránit 
svou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc 
Kovář se s Veverkou a Křečkem vypraví 
na Draka. Přijďte  na pohádku, ve které je 
všechno tak trochu jinak. 2D, 100 min, 100 
Kč, ČR, přístupný.

17. 5. ve 21:00 hod - Nazareth – hu-
dební dokument, angl s čes. titulky. První 
dokument o legendární kapele, jejíž hity 
zná celý svět!!! Love Hurts, Dream On, 
Hair of the Dog…Zakládající členové Dan 
McCafferty a Pete Agnew v kapele hrají již 
40 let. Tito rockoví „dinosauři“ ze Skotska 
i dnesnaplňují koncertní sály a jejich hudba 
je stále plná energie. 2D, 90 min, 80 Kč, 
ČR, přístupný.

19. 5. v 18:00 hod - Kovář z Podlesí
20. 5. ve 20:00 hod - Velký Gatsby – 

drama, romantický. Hlavním hrdinou filmu 
je chudý mladík Jay Gatsby (Leonardo Di-
Caprio), který se zamiluje do krásné Daisy 
(Carrey Mulligan). Nemůže si ji však vzít, a 
tak je Daisy nucena se provdat za milionáře 
Toma (Joel Edgerton), kterého nemiluje. 
Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku 
zpět. 2D, 148 min, 100 Kč, VB,  přístupný 
od 12 let.

21. 5. ve 20:00 hod - Iron Man 3
22. 5. v 18:00 hod - Kovář z Podlesí
22. 5. ve 20:00 hod - Jedlíci aneb sto 

kilo lásky
23. 5. ve 20:00 hod - Isabel
24. 5. ve 20:00 hod - Rychle a zběsile 

6 - akční, krimi,titulky. Agentu Hobbsovi se 
nedaří dopadnout zločineckou skupinu, kte-
ré se vždy podaří za volantem automobilů 
rychle zmizet. Aby dostal gang do vězení, 
musí vyhledat Dominica Toretta a jeho tým. 
Výměnou za tuto službu budou Torettovi 
i jeho přátelům prominuty veškeré trestné 
činy. 2D, 122 min, 120 Kč, USA, přístupný 
od 12 let.

25. 5. ve 20:00 hod - Velký Gatsby
26. 5. ve 20:00 hod - Iron Man 3
27. 5. v 18:00 hod - Neuvěřitelná dob-

rodružství Tada Stonese - animovaný, 
dobrodružný, dabing. Tad ,Indiana Jones 
v animovaném provedení, je díky záměně 
za slavného archeologa poslán na expedici 
do Peru. S pomocí Jeffa - svého věrného psa, 
neohrožené archeoložky, němého papouška 
a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné 
Ztracené město Inků před zlou skupinou 
lovců pokladů. 3D, 91min, 130 Kč, Špa-
nělsko, přístupný.

28. 5. ve 20:00 hod - Rychle a zběsile 6
29. 5. v 18:00 hod - Neuvěřitelná dob-

rodružství Tada Stonese
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Absolventské koncerty ZUŠ květen 2013
Základní umělecká škola Králíky Vás srdečně zve na květnové absolventské koncerty žáků hudebního oboru a žáků 

literárně-dramatického oddělení. Koncerty probíhají v Evropském domě od 18.30 hodin.
Na úterním koncertě 14. května vystoupí: Na čtvrtečním koncertě 16.května vystoupí:
Adéla Trlicová - příčná flétna (ze třídy J. Kováře) Adriana Široká - klarinet (ze třídy F. Uhlíka)
Bára Ďurišová  - příčná flétna (ze třídy J. Kováře) Aneta Venclová - klarinet (ze třídy F. Uhlíka)
Kamila Sedlačíková - kytara (ze třídy J. Hrdové) Kristýna Křivohlávková - kytara (ze třídy J. Hrdové)
Petra Felcmanová - kytara (ze třídy J. Hrdové) Michaela Křivohlávková - kytara (ze třídy J. Hrdové)
Mikuláš Venzara - violoncello (ze třídy D. Hejtmanské) Pavlína Švédová - zobcová flétna (ze třídy M. Fogla)
Závěrečný koncert 23. května bude patřit žákům literárně-dramatického oddělení – Kláře Bajtové, Matěji Hrdovi 
a Elišce Kyllarové (třída K. Brůnové).
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Noc s Andersenem

Společné foto.

Výtvarná dílnička.

Naši nejmladší účastnici.

Plníme zapeklitý úkol.


