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Osmnácté setkání partnerských měst
Již po osmnácté se ve dnech 8. – 12. 

května setkali představitelé Králík a 
Villmaru a členové partnerských spolků 
obou měst. Tentokrát se setkání konalo 
v našem partnerském městě Villmaru. 
V úterý 7. května ve večerních hodi-
nách vyrazily na cestu dva autobusy se 
zastupiteli, členy partnerského spolku 
a početnou skupinou žáků a učitelů 
hudebního a tanečního oboru Základní 
umělecké školy. Podstatnou část trasy 
jsme urazili přes noc. Během dne jsme 
si prohlédli historická města Würzburg 
a Aschaffenburg a přesně v 17 hodin 
jsme dorazili do Villmaru, kde jsme 
byli přivítáni starostou města Arnoldem 
Richardem Lenzem, předsedou partner-
ského spolku Wolfgangem Fridrichem a 
početnou skupinou členů partnerského 
spolku Villmar. Zatím co „dospělá“ část 
naší výpravy byla ubytována tradičně 
v rodinách, žáci odjeli do sousední obce 
Aumenau, která je součástí správního 
území Villmaru, a byli ubytováni ve 
sportovní hale, kde se o ně po celou dobu 
pobytu starala manželka pana starosty a 

členové partnerského spolku. Na čtvrtek 
9. května 2013 bylo naplánováno vystou-
pení dechového orchestru a tanečníků 
na náměstí před radnicí, které mělo být 
součástí slavnostního aktu odhalení mra-
morového obelisku instalovaného jako 
připomínka partnerství mezi Králíkami a 
Villmarem. Déšť neumožnil vystoupení, 
ale obelisk byl zástupci měst a partner-
ských spolků odhalen a panem farářem 
Daumem posvěcen. 

I v následujících dnech byl pro nás 
připraven bohatý program. Navštívili 
město Cochem a projeli jsme se lodí po 
řece Mosele. Pro všechny velmi zajíma-
vá byla návštěva letiště ve Frakfurtu, kde 
jsme měli možnost nahlédnout do míst, 
kam se běžný cestující nepodívá.

Vrcholem naší návštěvy ve Villmaru 
byl slavnostní partnerský večer, kterého 
se zúčastnilo mnoho oficiálních hostů. 
Na tomto večeru měli naši mladí uměl-
ci a jejich dospělí pomocníci možnost 
předvést své umění. Nejprve vystoupil 
dechový orchestr ZUŠ společně s decho-
vým orchestrem místních dobrovolných 

hasičů ve třech skladbách, které společ-
ně v rekordně krátkém čase nacvičili. 
Následný samostatný koncert našeho 

(pokračování na straně 3)
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Z návštěvy Villmaru
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Oprava varhan
Vážení občané, rádi bychom Vás seznámili s aktivitami dob-

rovolníků, kteří se snaží o oživení pozapomenutých kostelů a 
záchranu varhan. V sobotu 6. dubna došlo k prohlídce kostelů 
v Heřmanicích, Horní, Prostřední a Dolní Lipce, které se účastnili 
diecézní organolog pan Václav Uhlíř a varhanář pan Ivan Čer-
venka. Na základě této prohlídky byla zpracována zpráva o stavu 
varhan a finanční rozvaha na jejich opravu. Nejvíce poškozeny 
jsou varhany v heřmanickém kostele, které jsou napadeny červo-
točem a píšťaly s varhanní skříní budou muset být zrestaurovány. 

Srdečně Vás zveme na dobročinnou akci VÍM JÁ KOSTELÍ-
ČEK aneb léto budiž pochváleno…, která se uskuteční v sobotu 
6. července. Budou pro Vás opět otevřeny všechny čtyři kostelí-
ky, kde si můžete varhany prohlédnout. Na každém místě bude 
přichystán doprovodný hudební program. Výtěžek dobrovolných 
příspěvků z vystoupení bude poslán na účet veřejné sbírky na 
záchranu varhan. Vize tohoto projektu do budoucna je pořádání 
koncertů na zrenovovaných nástrojích a zpřístupnění kostelů širo-
ké veřejnosti. Rádi bychom, kdyby tato aktivita pomohla dalším 

invencím, vedoucím k postupným opravám kostelů a zvelebení 
jejich okolí. Pojďte s námi probudit místa, která si to zaslouží!

Veřejná sbírka pro podporu oprav varhan
Číslo účtu: 1324193309/0800, variabilní symbol: 333. Budeme 

rádi za jakýkoliv příspěvek. Děkujeme!
Denisa Hejtmanská a Veronika Schweidlerová

VÍM JÁ KOSTELÍČEK
aneb

léto budiž pochváleno…
Podpořeni příznivými ohlasy diváků předvánočního 

putování po čtyřech kostelících, rozhodli jsme se připravit 
podobné letní setkání. V sobotu 6. července se opět otevřou 
malebné prostory venkovských svatostánků v Dolní Lipce, 
Prostřední Lipce, Horní Lipce a Heřmanicích. V každém 
z nich se znovu rozezní hudba, všude se setkáte s milými 
a přátelskými lidmi, a také se dozvíte, jak pokračuje naše 
snažení o záchranu místních historických varhan.

10:00 hod Dolní Lipka – mše svatá
13:00 hod Heřmanice – hudební program
15:00 hod Horní Lipka – hudební program
17:00 hod Prostřední Lipka – hudební program
Věříme, že letošní červencové počasí ukáže svou vstříc-

nou tvář, aby naše putování mohlo být tentokrát opravdové. 
Pěší trasa propojující všechny čtyři kostelíky měří přibliž-
ně 15 km. Prochází podhorskou krajinou bohatou na krásné 
výhledy a jednotlivé etapy (nejkratší má 2,5 km, nejdelší 
6 km) nejsou nikterak turisticky náročné. Každý účastník 
dostane originální brožurku, která vznikla ve spolupráci 
s Městským muzeem v Králíkách. 

Najde v ní popis historie navštívených míst s dobovými 
snímky, a také mapku, do které si může zaznamenávat 
průběh cesty a postupně doplňovat cílová razítka.

Pokud se ale rozhodnete pro vlastní přesuny použít libo-
volný dopravní prostředek, budete stejně vítanými hosty.

Celodenní program vyvrcholí malou večerní slavností 
v Prostřední Lipce, na které budou vysvěceny vlajky a erby 
zúčastněných obcí. Zahájení bude v 18:00 hodin za pří-
tomnosti starostky města Králík, paní Jany Ponocné, členů 
osadních výborů, P. Pavla Plíška a dalších čestných hostí.

Výtěžek dobrovolných příspěvků z hudebních vystoupe-
ní bude, stejně jako v zimě, poslán na účet veřejné sbírky 
1324193309/0800 s variabilním symbolem 333, která je 
určena pro opravy a restaurování našich varhan.

Za všechny dobrovolné organizátory Vás srdečně zvou
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

dechového orchestru a jeho zpěvaček sklidil obrovský potlesk 
ve stoje. Hudební část programu byla prokládána vystoupením 
našich i villmarských tanečníků a jejich vystoupení se také 
všem velmi líbilo a bylo odměněno velkým potleskem. Na 
závěr oficiální části partnerského večera pozval pan starosta 
naše mladé umělce na návštěvu Vilmaru při příležitosti výročí 
1250 let založení obce Aumenau. Pozvání bylo nadšeně přijato. 
I z naší strany zaznělo pozvání pro villmarské hudebníky a 
občany k návštěvě Králík v roce 2013.

V neděli ráno přišel čas loučení. Na parkoviště se s námi 
přišli rozloučit nejen hostitelé členů partnerského spolku a pan 
starosta s manželkou, ale také většina těch, se kterými jsme 
měli možnost se v průběhu naší návštěvy setkat. Pak přišlo 
poslední zamávání a cesta zpět do Králík. Odjížděli jsme 
domů s odhodláním, že za dva roky se určitě vrátíme a za rok 
přivítáme návštěvu z Villmaru v Králíkách. 

Chtěla bych moc poděkovat žákům ZUŠ za vzornou repre-
zentaci města jak při vystoupeních, tak po celou dobu pobytu, 
učitelům a ostatním dospělým ze ZUŠ za trpělivost, se kterou 
o děti pečovali 24 hodin denně, a za vedení města slibuji, že 
se budeme snažit vytvořit podmínky pro to, aby mohli pozvání 
k návštěvě Aumenau v roce 2014 přijmout.

Jana Ponocná, starostka

Osmnácté setkání
partnerských měst

(dokončení ze strany 1)

Změny v Evropském domě
Od 1. dubna 2013 došlo k významné změně v provozu 

Evropského domu. Do 31. března 2013 jej měla pronajatý 
společnost Králická rozvojová s.r.o., která zde pro obecně 
prospěšnou společnost Králický Sněžník zajišťovala desti-
nační management a provoz informačního centra. Z důvodu 
potřeby snížení finančních nákladů v současné době tyto 
činnosti společnost Králický Sněžník vykonává vlastními 
silami a v Evropském domě využívá pouze prostory infor-
mačního centra. Budova byla převedena pod správu Klubu 
Na Střelnici a bude nadále využívána ke společenským 
akcím, přednáškám atd.

Jana Ponocná, starostka
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Tvrz Orenov 2013
Dne 6. 4. 2013 se naše středisko zúčastnilo zábavné hry Tvrz 

Orenov. Šlo o podobu soutěže Klíče od Pevnosti Boyard. Za 
naše středisko se zúčastnily čtyři týmy. V každém týmu bylo 
vždy pět dětí a jeden dospělý. Družstvo muselo být smíšené 
a celkový součet věku dětí nesměl přesáhnout 75 let. Soutěž 
pořádali skauti z Letohradu a kromě našich týmů už se zúčastnil 
jen tým z Verměřovic. Na startu tak stanuly týmy PLP, Smíšci, 
Hobiti a Yeti (Králíky a Červená Voda) a Turci (Verměřovice). 

Po předvedení pokřiků jednotlivých týmů se asi v půl desáté 
startovalo. Na první etapu hry byl dán limit 90 minut. Sbíraly 
se diamanty za splněné úkoly na dvanácti stanovištích. Jednalo 
se o hádanky, úkoly na zručnost, postřeh – zkrátka všehochuť. 
Asi nejkurióznějším úkolem bylo snědení celé syrové cibu-
le. Pro postup do další části hry bylo nutné nasbírat alespoň 
pět diamantů, což se povedlo všem družstvům. Družstva, která 
měla více diamantů, měla výhodu. V další části hry se jednalo 
o vzájemné souboje týmů v petangu a dominu, poslední souboj 
byl proti strážci pokladu a to, komu déle vydrží v ruce zapálený 
papír rozměru A4. Zde se zapisovaly pouze prohry a výhry, které 
se přepočítávaly na výsledný čas. Třetí částí hry bylo sbírání 
indicií k heslu. Ty se opět sbíraly na různých stanovištích, 
kterých bylo šest. Z nasbíraných indicií se muselo uhádnout 
heslo. Pokud nějaké indicie chyběly a mělo družstvo více jak pět 
diamantů, mohlo je směnit za další nápovědy. Pokud družstvo 
heslo uhodlo, dostalo se k další části - luštění šifry. Zde se opět 
započítával čas a také její vyluštění bylo podmínkou pro vstup 
do sálu s pokladem.

V sále s pokladem už nám byl přepočítán celkový čas na 
sbírání pokladu. Byly to papírové lístky uzamčené v truhle. 
V celkovém nasbíraném čase jsme museli truhlu otevřít a na 
určené místo nanosit co nejvíc lístků. Ty se však mohly nosit 
pouze po dvou. Zde se opravdu ukázala naše fyzická zdatnost.

Ve 14 hodin proběhlo vyhlášení a ukončení hry. Vyhrál tým 
Turků a týmy z našeho střediska se umístily na druhém až pátém 
místě. Rozdíly však nebyly veliké. Prověřili jsme naši inteli-
genci, důvtip, fyzickou zdatnost i odhodlání a moc děkujeme 
letohradským skautům za přípravu tak hezkého programu. Vše 
bylo perfektně připravené a byl to moc prima strávený den.

Za skauty a skautky z Červené Vody a Králík Magda Chromková

Svojsíkův závod a pálení čarodějnic
Dne 27. dubna 2013 jsme se sešli v pískovně 

za Křížovou horou, abychom zde změřili své síly 
ve Svojsíkově závodě. Je to závod určený pro 
starší děti - skauty a skautky a děti zde měří síly 
ve skautských, ale i jiných dovednostech. Sešli 
jsme se v pravé poledne a rozhodčím závodu byla 
přidělena místa pro jejich stanoviště. Konkrétně to 

byla stanoviště: historie skautingu, zvládání krizových situací, první 
pomoc, fyzická zdatnost, uzlování a užití uzlů v praxi, vyhledávání 

informací, rozdělávání ohně a znalost přírody. Jednalo se o místní kolo 
a tak na trať vyrazila družina Sedmikrásek, Žabek, Hobitů a Tygrů. 
Mimo závod vyběhla ještě skupinka nejmenších dětí z Králík, která 
by se jinak nemohla dopravit na následné pálení čarodějnic. Šel s ní 
jeden dospělý a děti se snažily, ač jejich věková kategorie byla tomuto 
závodu ještě vzdálena.

Na zvládnutí tratě a všech stanovišť měly družiny tři hodiny čistého 
času, a ač by se mohlo zdát, že nemůže být problém se v tomto čase 
vrátit, opak byl pravdou. Děti poctivě oběhly všechna stanoviště, kde 
více či méně úspěšně splnily zadané úkoly. Kolem půl páté byli všichni 
v cíli a zatím velmi pěkné počasí začalo hrozit možným deštěm, takže 
jsme se dali co nejrychleji do pálení čarodějnice, kterou vytvořila dru-
žina Žabek, a mezitím se počítaly výsledky. Kolem šesté hodiny jsme 
ukončili náš skautský den a vydali se domů upevňovat své vědomosti, 
protože hned další sobotu se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu.

Okresní kolo se konalo u Verměřovic v místě bývalé pískovny v so-
botu 4. května. Naše středisko se vydala reprezentovat družina Kulíšků, 
Žabek, Sedmikrásek, Hobitů a Orlů. Disciplíny byly obdobné, ale bylo 
jich víc a i čas na zvládnutí celého závodu byl delší a to pět hodin. 
Naše družstva se všechna umístila až v druhých polovinách tabulek. 
Nutno podotknout, že v tomto závodě se hodnotí zvlášť chlapci a zvlášť 
dívky. Největší problém všem dělala orientace mapy a práce s buzolou. 
Hlavy ale nevěšíme a pevně věříme, že za dva roky, kdy se bude opět 
Svojsíkův závod konat, dopadneme daleko lépe!

Za skauty a skautky z Červené Vody a Králík Magda Chromková

Modernizace silnice II/312
Králíky - křižovatka

Červený Potok, I. etapa
Popis stavby: Silnice II/312 od křižovatky s I/43 po odbočku na 

Horní Lipku (úsek ve staničení km 41,310 - 43,541). Součástí projektu 
je výměna a modernizace konstrukčních a krytových vrstev vozovky, 
zlepšení odvodňovacího systému komunikace (propustky, příkopy) a 
kompletní výměna mostovky stávajícího mostu ve městě Králíky. V 
rámci stavby budou vybudovány bezpečnostní ostrůvky pro chodce 
včetně osvětlení přechodů a přeložky sloupů nízkého napětí. V rámci 
vegetačních úprav bude provedeno skácení nevyhovujících dřevin podél 
silnice a náhradní výsadba. 

Aktuální stav na prvním úseku dle poskytnutých informací od 
investora (‚Pardubický kraj) :V současné době byly částečně přerušeny 
práce na prvním úseku a došlo k zahájení stavebních prací na druhém 
úseku od křižovatky na Dolní Hedeč směrem na Červený Potok. Práce 
na druhém úseku byly zahájeny 16. 5. 2013. K dnešnímu dni na tomto 
úseku byly odstraněny žulové dlažební kostky.

Důvodem k částečnému zastavení stavebních prací na prvním úseku 
stavby je provádění úprav inženýrských sítí – NTL plynovod VČP Net 
s.r.o., Hradec Králové), el. nadzemní vedení (ČEZ Distribuce a.s.), kana-
lizace (město Králíky) a vodovod (Vak Jablonné nad Orlicí).

K dnešnímu dni byl na prvním úseku stavby proveden odkop materiálu 
na pláň, provedeny zatěžovací zkoušky, které byly nevyhovující a proto 
zde bude provedena celoplošná sanace. Na tomto úseku byly práce čás-
tečně zastaveny z důvodu přeložek sloupů elektrického vedení. Zároveň 
bude provedena oprava inž. sítí, kanalizace (majetek města). Dále byla 
provedena úprava šoupat nalezených pod povrchem vozovky (majetek 
Vak Jablonné nad Orlicí). Práce na přeložce plynu by měly být  zahájeny 
v prvním týdnu měsíce června. Na mostní konstrukci jsou provedeny in-
jektáže stávajících opěr a na pravém břehu vybetonování křídla a úložného 
prahu. Práce jsou dočasně pozastaveny a čeká se na provedení přeložek 
sloupů el. vedení ze strany firmy ČEZ (objednatel - investor stavby).

Místo stavby: Silnice II/312 v trase Králíky – odb. na Horní Lipku
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Předání staveniště dle smlouvy o dílo: 1. 3. 2013
Termín dokončení dle smlouvy o dílo: 1. 11. 2014
Cena realizace dle zadávací dokumentace: 90 559 119 Kč
Cena realizace dle uzavřené smlouvy o dílo: 43 185 561 Kč
Zdroj financování: EU   Investor: Pardubický kraj



Králický zpravodaj 6/2013 - 5

Prodejní trhy
Na den 14. 6. 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
Od 1. 5. 2013 došlo ke změně v organizaci péče o děti a dorost. 

K výše uvedenému dni ukončil činnost MUDr. Jan Suchomel a 
péči převzala paní MUDr. Olga Měchurová. V příloze příkládá-
me nové ordinační hodiny a prosíme veřejnost o pochopení této 
změny, která nastala 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

MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických

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

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

Štíty, náměstí Míru 53
objednat se můžete denně na telefonu 722939029
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Kontrola hospodaření obcí
prostřednictvím veřejnosti

Povodňové prohlídky toků
Vážení občané, v rámci pravidelných 

prohlídek toků byly zdejším vodoprávním 
úřadem zjištěny závady týkající se ukládání 
lehce odplavitelných materiálů na břehy toků 
a dalších pochybení. Proto vás touto cestou 
vodoprávní úřad upozorňuje, že ukládat 
lehce odplavitelné předměty (např. větve, 
tráva, sypký materiál – písek, hlína, apod.) 
na místech, z nichž by mohly být splaveny 
do vodního toku, je zakázáno! Dále upozor-
ňujeme, že je rovněž zakázáno měnit směr, 
podélný sklon a příčný profil koryta vod-
ního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt 
vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a 
ukládat do koryta vodního toku předměty, 
kterými by mohlo dojít k ohrožení plynu-
losti odtoku vody.

Musíme si uvědomit, že předměty, které 
se dostanou do vodního toku, mohou způ-
sobit značné škody. Za prvé tím dochází 
rychleji k zanesení koryta vodního toku a 
tedy zmenšení jeho profilu. Představme si 
koryto vodního toku jako velice dlouhou 
nádrž. Jestliže je koryto zanesené nánosy 
vzniklými z toho, co jsme do něho nasypali, 
popř. nechali na břehu, aby to při vyšších 
průtocích voda odplavila, pak má koryto 
menší objem a voda se při vyšších průtocích 
(např. jarní tání, přívalové deště) dříve vy-
lévá z břehů a způsobuje škody na majetku. 
Za druhé je třeba si uvědomit, že větve, 
prkna, kusy igelitu apod., které „velká voda“ 
splaví do koryta toku, se nahromadí v prv-
ním zúženém místě (mostek, propustek, jez 
apod.). Na tom se zachytí tráva, listí apod. 
a vytvoří nepropustnou stěnu vzdouvající 
vodu, která se začne vylévat do okolí a díky 
vzdutí je hladina vody mnohem výše, takže 
zaplaví větší část okolí toku, nebo si voda 

najde jiný směr a díky své síle vytvoří na 
pozemku „nové koryto“ a úrodnou půdu 
odnese z pozemku pryč.

Je třeba upozornit na zákaz jakkoliv poško-
zovat břehy, měnit směr, podélný sklon a příč-
ný profil koryta toku. Opět bychom takovým 
zásahem mohli způsobit změnu odtokových 
poměrů a následně, i když nechtěně, způsobit 
škodu buď sobě nebo někomu jinému. Velmi 
častým případem je „navyšování“ břehů. 
Abychom ochránili svoji nemovitost sypeme 
na břeh hlínu, kameny a jiný materiál. Takže 

náš břeh je výše než ten sousedův na druhé 
straně. Řešit ochranu své nemovitosti úpra-
vou na břehu toku je možné pouze v případě, 
že nezpůsobíme tímto zvýšené ohrožení 
majetku někoho druhého. Takové stavby a 
úpravy lze realizovat pouze po projednání a 
vydání příslušného souhlasu nebo povolení 
vodoprávního úřadu. 

Upozorňujeme, že porušování uvedených 
povinností je legislativou chápáno jako přestu-
pek popř. jiný správní delikt, za který může být 
dle vodního zákona uložena pokuta.

Galina Slavíková
Městský úřad Králíky

odbor životního prostředí

Vážení spoluobčané,
jaro je pomalu minulostí a před námi 

jsou letní měsíce, na které se většina 
z nás těší už od zimy. 

V letošním roce nás v průběhu léta 
čeká několik akcí, které je potřeba 
udělat, přestože nám přechodně ztíží ka-
ždodenní život a budou velkou zkouškou 
naší trpělivosti a ohleduplnosti.

V dubnu byla zahájena dlouho oče-
kávaná rekonstrukce silnice II. třídy od 
kruhového objezdu směrem na Hanušo-
vice. Stavební práce a s nimi související 
uzavírka komplikují dopravu nejen 
občanům města, ale také projíždějícím 
motoristům, kteří se snaží hledat cestu 
mimo značené objízdné trasy a způsobují 
svou neukázněností ještě větší problémy. 
Abychom nemuseli do nově opravené 
silnice v blízké době kopat, probíhají 
souběžně i potřebné opravy inženýr-
ských sítí, které mají také velký vliv na 
rychlost probíhajících prací. 

V červnu bude rekonstrukcí mostu 

přes železnici zahájena oprava silnice 
I. třídy od žluté školy směrem na Dolní 
Lipku. Současně bude v tomto území 
probíhat oprava vodovodu a opravy a 
dobudování chodníků.

Kromě těchto dvou akci, které budou 
v roce 2013 určitě provedeny, připravu-
jeme také vybudování nového chodníku 
a autobusové zastávky od firmy INCOT 
s.r.o. k firmě Strojírna Sonnatg s.r.o. 
v ulici Hradecká.

Chtěla bych Vás ujistit, že všechny 
práce jsou naplánovány a realizovány 
tak, aby občany města omezovaly co 
nejméně, přesto se přechodným problé-
mům nevyhneme. Jsem přesvědčena, že 
nové silnice a chodníky stojí za trochu 
krátkodobého nepohodlí. 

V minulých číslech zpravodaje jste 
byli informováni o připravované digi-
talizaci kina. V dubnu byla vyhlášena 
výzva na tuto veřejnou zakázku a ot-
vírání obálek bylo naplánováno na 21. 

května 2013. Ještě před uplynutím této 
lhůty podal jeden z uchazečů námitky 
proti zadávací dokumentaci a rada města 
z opatrnosti rozhodla o zrušení této ve-
řejné zakázky a uložila připravit novou 
zadávací dokumentaci, aby nedošlo ke 
zbytečnému zdržení akce. 

Život města a jeho občanů však nespo-
čívá jen v budování materiálních statků, 
ale probíhá i na úrovni společenského 
života. I pro letošní léto je připraveno 
mnoho sportovních a kulturních akcí, 
které budou pořádat především dobro-
volníci z občanských sdružení. I v letoš-
ním roce se uskuteční tradiční festivaly 
pořádané Klubem Na Střelnici, akce 
Cihelna 2013, cyklistické závody, dětské 
dny, vystoupení žáků ZUŠ, muzejní noc 
a další. Využijte této bohaté nabídky a 
přijďte podpořit pořadatele, kteří věnují 
svůj volný čas přípravě programu pro 
ostatní.

Přeji Vám krásné léto a hodně příjem-
ných zážitků.

Jana Ponocná, starostka

Nová služba ministerstva financí umož-
ňuje obyvatelům lepší přehled o hospo-
daření obcí a krajů. Na adrese monitor.
statnipokladna.cz si může od začátku květ-
na každý zkontrolovat, jak je na tom v nej-
důležitějších ekonomických ukazatelích 
jeho obec. Údaje, které jsou dohledatelné 
na webech jednotlivých radnic, jsou nyní 
dostupné z jednoho místa a jsou zpracovány 
do podoby grafů a analýz a také umožňují 
rychlé a snadné srovnávání. Vedle vlastního 
hospodaření obce lze v aplikaci zjistit i data 
týkající se zřizovaných příspěvkových 
organizací (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 
přehled o peněžních tocích. 

Portál ministerstva financí obsahuje pře-
vážně data z Centrálního systému účetních 
informací státu a Rozpočtového informač-
ního systému. Ty se budou aktualizovat 
jednou za čtvrtletí, respektive za měsíc. 
Uživatelé si budou moci nastavit několik 

úrovní vyhledávání. Od celostátní, přes 
krajské až po jednotlivé obce. Obce server 
umožňuje i porovnávat v rámci takzvaného 
duelu. Portál obsahuje i takzvané rozkliká-
vací rozpočty ve členění až na jednotlivé 
položky rozpočtové skladby. Na webu 
jsou momentálně k dispozici údaje (účetní 
uzávěrky) za roky 2010 - 2012.

Podle provozovatele portálu, minister-
stva financí, je účelem jeho vzniku zpří-
stupnění dat odborné i laické veřejnosti, 
kdy si každý bude moci na jednom místě 
zjistit podrobné informace o hospodaření 
na všech úrovních státní správy a samo-
správy.  Účelem vzniku portálu je zvýšení 
transparentnosti veřejných rozpočtů. 

Na odkazu http://monitor.statnipoklad-
na.cz/2012/obce/detail/00279072 zjistíte 
jak je na tom naše město a jím zřízené 
organizace.

Redakce KZ
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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
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Ambicí scénáře je zjednodušit řízení všech
pěti nemocnic a významně uspořit

Dostupnost péče i její kvalita bude zachována
Pardubice (16. 5. 2013) Představenstvo 

nemocnic Pardubického kraje dnes seznámi-
lo Radu kraje se Scénářem budoucí akutní 
lůžkové péče. „Naším cílem bylo připravit 
kvalitní, dostupné a personálně i ekonomicky 
udržitelné poskytování akutní zdravotní péče 
pro pacienty,“ uvedl předseda představenstva 
Pavel Havíř a zdůraznil: „Bez uskutečnění 
navržených změn by se akutní krajské zdravot-
nictví zřítilo do finanční i odborné propasti.“ 

Bez potřebných kroků bude ztráta 180 
milionů korun

Scénář počítá s vytvořením jedné akciové 
společnosti sloučením pěti stávajících a s pře-
suny některých oddělení oborů lůžkové zdra-
votní péče při zachování dostupnosti základní 
péče. Místopředseda představenstva Jiří Bene-
dikt připomněl, že bez tohoto ostrého řezu by 
nemocnice akutní péče v Pardubickém kraji 
potřebovaly na konci letošního roku dalších 

celkem 180 milionů do 
svých rozpočtů. 

„Proto změny ne-
mohou být charakteru 
plastické operace, ný-
brž operace po velkém 
úrazu. Jedině tak ne-
mocnice nevygenerují další dluhy,“ vysvětlil 
Benedikt.

Systém řízení nemocnic se zjednoduší
Představenstvo navrhuje organizačně jed-

nodušší řízení pěti nemocnic jako jednoho 
subjektu s jedním představenstvem - namísto 
současných pěti - a s jednou dozorčí radou. 
Tím bude nastaven operativní vztah k vlastní-
kovi. „Přínosem bude organizačně jednodušší 
řízení jedné firmy a širší možnosti pro rozvoj 
kvalitní a dostupné zdravotní péče,“ vysvětlil 
Pavel Havíř. 

Výhodou bude centrální řízení ekonomiky; 

spojení do celku zlepšuje řízení nákladů a 
zajistí jednotnou personální politiku včetně 
udržení kvalitního zdravotnického personálu, 
který je hlavní součástí zdravotní péče. V ná-
vrhu je jedna společná vnitřní organizační 
jednotka pro obslužné a technické činnosti. 
Úspory přinesou společné nákupy zdravotnic-
kých prostředků, materiálů i techniky. 

Změny pomohou lepšímu vyjednávání 
podmínek

„Budeme silným a významným partnerem 
pro zdravotní pojišťovny při vyjednávání 
o úhradách za poskytnutou zdravotní péči,“ 
doplnil místopředseda představenstva Jiří 
Benedikt. „Jako jedna velká firma budeme 
více odolní proti negativním vnějším vlivům, 
jakými jsou úhradová vyhláška, podmínky 
personálního a technického vybavení či 
nároky ministerstva zdravotnictví a financí 
či odborných lékařských společností, které 
stanovují podmínky pro vlastní poskytování 
péče v jednotlivých odbornostech.“

Spojení lůžkového fondu po vzoru 
Rakouska

Scénář navrhuje změny v rozmístění někte-
rých základních oborů lůžkové zdravotní péče, 
především dětského lékařství, porodnictví 
a gynekologie. Jedná se o provázané lůžkové 
obory, které jednoduše od sebe nejde oddělit 
a provozovat samostatně. Změny jsou navr-
hovány i v dotčených nadstavbových oborech 
lůžkové zdravotní péče, jakými je například 
urologie, ORL, ortopedie a neurologie.

„Kromě jejich přesunů zde připadá v úvahu 
po vzoru Rakouska a Německa spojený lůžko-
vý fond či transformace do ambulantní péče 
a do jednodenní chirurgie,“ vysvětlil Pavel 
Havíř a zdůraznil: „Scénář počítá s využitím 
potenciálu všech nemocnic tím, že potřebná 
struktura péče ve všech oborech akutní medi-
cíny zůstane dostupná a my budeme mít pro 
danou péči dostatečně kvalifikovaný a početně 
silný personál. Finanční přínos navržených 
změn dosáhne po jejich zavedení do praxe 
několika desítek milionů korun ročně.“

Dalšími předpokládanými kroky v orga-
nizaci poskytovaných služeb je spolupráce 
v rámci laboratoří či radiodiagnostiky a spo-
lupráce s ostatními poskytovateli zdravotní 
péče v kraji, například v oblasti následné péče. 
To by již měla být úloha nového sloučeného 
managementu.

Zdenka Hanyšová Celá
Představenstvo nemocnic

Pardubického kraje
komunikace s veřejností,

tiskove@nempk.cz, tel. 777 348 529
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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), kohoutci
Kačeny pekingské, Moularden,
Kačeny barbarie, Kačeny rouvenské
Husy bílé, Husy landenské, Perličky, Krůty, Kalimera

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

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.

Dům s pečovatelskou službou
V posledních dnech jsem zaznamenala 

několik dotazů na téma omezování dostup-
nosti sociální péče v souvislosti s informací 
o rozhodnutí zastupitelstva nabídnout v bu-
doucnosti k prodeji byty v „pečovatelském 
domě“ v ulici Františka Palackého (u parku). 
Přestože na titulní stránce dubnového čísla 
zpravodaje vyšel obsáhlý článek ředitele So-
ciálních služeb Králicka Mgr. Hejkrlíka na 
toto téma, fámy o omezování sociální péče 
se šíří dál. Jsou to fámy ničím nepodložené. 
Zastupitelstvo rozhodlo o budoucím postup-
ném prodeji bytů v tomto domě na základě 
skutečnosti, že zájem o byty v domech s pe-

čovatelskou službou není zdaleka takový, 
jak se v minulosti předpokládalo a většina 
občanů dává přednost životu v prostředí, 
na které jsou zvyklí. Pracovníci Sociálních 
služeb Králicka jsou hlavně terénní pracov-
níci a poskytují své služby občanům, kteří je 
potřebují a kteří si je objednají bez ohledu na 
to, kde bydlí. Usnesení zastupitelstva bude 
plněno postupně, nikdo nebude nucen k pře-
stěhování, ale byty budou prodávány jen 
v případě, že nebudou obydleny. Stávajícím 
obyvatelům budou prodány jen v případě, že 
o ně oni sami budou mít zájem. 

Jana Ponocná, starostka

Sháním rodinný dům 
v Králíkách nebo okolí. 
Tel: 734 255 150.

Mladá rodina shání cha-
tu nebo chalupu v okolí 
Králíky Tel: 734 622 739.

Sdělení čtenářům
Upozorňujeme naše čtenáře, že ná-

sledující číslo zpravodaje vyjde jako 
dvojčíslo pro měsíce červenec a srpen. V 
tomto vydání zveřejníme také aktualizo-
vaný telefonní seznam MěÚ Králíky. Do 
tohoto čísla se nám již tento dokument 
nepodařilo zařadit. 

Dobrovolní hasiči
dostali dotace

od kraje
Pardubice (14. 5. 2013) – S mírným 

zpožděním oslavili svátek svatého Flo-
riána, patrona všech hasičů, starostové 
tří desítek obcí na přátelském setkání 
s hejtmanem Pardubického kraje Mar-
tinem Netolickým. Získali totiž dotace na 
pořízení mobilní hasičské techniky v cel-
kové částce 3,3 milionu korun a v sále 
Jana Kašpara v budově krajského úřadu 
slavnostně podepsali dotační smlouvy.

„Zvolili jsme netradiční způsob přidě-
lení, a to osobním předáním dotačních 
smluv. Chceme obce a jejich jednotky 
dobrovolných hasičů podpořit systémově. 
Pro kraj není jednoduché tyto prostředky 
najít a rozhodně nejsou samozřejmostí,“ 
vysvětlil hejtman Martin Netolický, proč 
pozval zástupce obcí do budovy bývalé 
reálky a pokračoval: „Upřednostnili jsme 
jednotky, které si pořizují dopravní automo-
bily nebo cisternové automobilní stříkačky, 
protože pro zásahy je akceschopnost a mo-
bilita jednotek sborů dobrovolných hasičů 
nezbytná. Podpořili jsme tedy jen požární 
techniku – helmy, přilby, rukavice nebo 
hadice si může pořídit každá obec sama.“ 

Pardubický kraj obdobně jako v mi-
nulých letech vyčlenil v rozpočtu na rok 
2013 částku 4,5 milionu korun na pořízení 
požární techniky a věcných prostředků. 
Rozdělení 3,965 milionu korun pro první 
kolo dotací schválilo Zastupitelstvo Par-
dubického kraje 25. dubna. Podstatná část 
těchto prostředků byla určena právě na po-
řízení mobilní požární techniky. Zbylé pro-
středky získaly obce na nákup ponorných 
a plovoucích čerpadel. V druhém letošním 
kole grantového řízení budou rozděleny do-
tace obcím podle aktuální situace a potřeb 
jednotek – například na opravu techniky, 
pořízení nezbytného vybavení a podobně.
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24. 4.
RM nedoporučuje do doby ukončení opravy silnice II/312 schválit 

záměr prodeje pozemku p.p.č. 2130 v k.ú. Červený Potok a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů o celkové výměře 
26,52 m2 v 1. NP v budově čp. 3 – stavbě občanského vybavení na st.p.č. 
233 v k.ú. Králíky za účelem pronájmu – bez omezení za nájemné ve 
výši 960 Kč/m2/rok. Užívání nebytového prostoru bude podmíněno pro-
vedením úprav na náklady nájemce a dokončením povolených stavebních 
úprav. RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky 
a paní J. Špontákovou, Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky 
a panem A. Juránkem, Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky a 
občanským sdružením Králická organizace tvorby volnočasových aktivit, 
v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky 
a panem P. Markem, Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky 
a panem J. Bartoníčkem, Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi městem Králíky 
a TJ Jiskra Králíky o.s., v předloženém znění.

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů z nabídky pro organizační složky státu č.j. 
02248/2013/SSHR o převod movitého majetku, a to o VZV DESTA 25 
AK, inv. č. S01644, evidenční cena 772.360,20 Kč.

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a pro-
vozování kanalizační stoky splaškové DN 300 pro veřejnou potřebu jako 
součást stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky – rekonstrukce 
kanalizace trasy R4“ a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p.p.č. 
162/2 v k. ú. Králíky v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a 
provozováním předmětného kanalizačního zařízení pro oprávněné město 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu za užívání pozemku ve výši 60 Kč/bm. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene.

RM bere na vědomí informaci správce bytového fondu a potvrzuje 
aktuální výši nájemného ve výstavbových bytech č. 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 a 19 v čp. 193 v ul. Na Křižovatce v Králíkách ve 
výši 16,12 Kč/m2. 

RM doporučuje schválit záměr směny pozemku p.p.č. 3255 v k.ú. 
Králíky o výměře 76511 m2 ve vlastnictví města Králíky za pozemky 
p.p.č. 1295/28, p.p.č. 1306/29, p.p.č. 1306/30, p.p.č. 1306/31, p.p.č. 
1306/32, p.p.č. 2249/14, p.p.č. 1290/28, p.p.č. 1131/21, p.p.č. 1131/20, 
p.p.č. 1131/19, p.p.č. 3169/2 a p.p.č. 3168/5 v k.ú. Králíky o celkové 
výměře 8497 m2 ve vlastnictví pana J. M. s tím, že rozdíl kupních cen 
stanovených ve výši znaleckého posudku uhradí pan J. M.

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přelož-
ky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín.

RM schvaluje smlouvu o dílo týkající se zajištění úklidu města Krá-
líky předloženou firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, 
Růžová 462.

RM schvaluje smlouvu o dílo předloženou firmou Služby města 
Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, Růžová 462 o zajištění úklidu v areálu 
veřejného dětského hřiště „V Bytovkách, Králíky“.

RM schvaluje „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ ve znění navržených změn.

RM, v souladu s ustanovením článku 9 odstavec 3 a 4 Pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, souhlasí z důvodu zajištění 
plynulosti rekonstrukce silnice s provedením stavebních prací na opravě 
kanalizace v silnici II/312 firmou VAKSTAV Jablonné nad Orlicí.

RM souhlasí s odstraněním dřevin u polní cesty za fy NOVALAMP 
(p.p.č. 3396, 3419 a 3445), o které projevil zájem pan J. M., Králíky a 
u cesty nad Skřivánkem (p.p.č 3547), o které projevil zájem pan J. K., 
Králíky. S výše uvedenými bude sepsána dohoda o využití dřevní hmoty.

RM ruší usnesení č. RM/2013/15/195 ze dne 17. 4. 2013 týkající se 
jmenování komise pro vyhodnocení nabídek a jmenuje novou 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, Bc. Jan Mlynář, Mgr. Monika Jirásková, Ing. Petr Kotěra. 
Současně RM schvaluje jako náhradníky Ing. Miroslava Macháčka, Ing. 
Miroslava Boušku, Ing. Josefa Kalouska, Vladimíra Hejtmanského, Bc. 
Bohumíra Strnada, Ing. Josefa Orlitu, Ivanu Marečkovou.

RM schvaluje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, okrsek 
Králicko, přímý příspěvek ve výši 1.200 Kč na organizaci okrskové 
soutěže hasičů v požárním útoku, která se koná 18. 5. 2013 spojený 
s udělenou záštitou starostky města Králíky nad touto akcí a ukládá od-
boru ŠKT zařadit schválenou částku do přímých příspěvků na rok 2013. 
Starostka záštitu přijímá. 

RM schvaluje podání žádosti o přidělení dotace v rámci projektu „Malé 
památky Orlicka“, poskytovatel Sdružení obcí Orlicko dle navržených 
priorit a pověřuje starostku města k podání žádosti o poskytnutí dotace.

2. 5.
RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2072/1 

v k.ú. Králíky (oddělení pozemku za přítomnosti SSÚ) za minimální 
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.

RM schvaluje nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/5 v čp. 4 
na Velkém náměstí v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve výši 333.065 
Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit na dobu 60 dnů.

RM schvaluje požádat o pronájem nemovitosti – pozemku p.p.č. 
650/3 – zahrady o výměře 152 m2 v k.ú. Králíky od ČR – Státního 
pozemkového úřadu za účelem nezemědělského využití – veřejná zeleň 
a část komunikace.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 12,81 
m2 – kanceláře vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. 
Králíky – Evropský dům za účelem zřízení kanceláře za roční nájemné 
ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 286/13 – 
trvalého travního porostu a p.p.č. 286/17 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Dolní Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavebním záměrem „přeložka kanalizace u budovy čp. 50 – objektu 
bydlení na st.p.č. 94 – zastavěné ploše“ vlastníků jednotlivých bytových 
jednotek, a to za podmínky, že uložení kanalizace bude ošetřeno zřízením 
věcného břemene. Před započetím prací na realizaci stavby bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB.

Město Králíky jako vlastník dotčených pozemků p.p.č. 3636 – ostat-
ní plochy v k.ú. Králíky a p.p.č. 2454 – ostatní plochy v k.ú. Červený 
Potok souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „umístění informačního bilboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 x na 
akci modernizace silnice II/312 Králíky – křižovatka Červený Potok, 
km 2,350 – 4,365“ investora stavby – Pardubického kraje, Pardubice.

RM ruší usnesení č. RM/2013/12/143 ze dne 27. 3. 2013 a schvaluje 
záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2074/3 – ostatní plochy o výměře 
cca 72 m2 v k.ú. Králíky za účelem přechodného uskladnění zeminy 
v období od 6/2013 až 10/2013 za nájemné ve výši 100 Kč, a to za 
splnění těchto podmínek: 

- zemina bude ukládána na pozemek postupně v menším množství 
uložena bude pouze na dobu nezbytně nutnou – zpracování zeminy 

nejdéle do 14 dnů od jejího uložení
- přes pozemek nebude jezdit těžká mechanizace. 
Současně RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
RM schvaluje zhotovení 2 ks reklamních bannerů od společnosti CO-

LLEGIUM s.r.o., zastoupené jednatelem panem Viktorem Vavrušou, za 
kupní cenu 4.500 Kč včetně DPH/1 ks v předloženém znění.

RM ukládá MO jednat s realitní kanceláří Realit Spektrum s.r.o., 
Letohrad o uzavření smlouvy o poskytování realitních služeb na prodej 
zainvestovaných pozemků k zástavbě RD v lokalitě „Na Skřivánku“.

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu volného městského bytu 
č. 4 v čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřejnou 
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zakázku malého rozsahu na stavební práce pro stavbu: „Oprava střechy 
kostela Panny Marie v Prostřední Lipce. 

RM schvaluje v souvislosti s opravou střechy kostela Panny Marie 
v Prostřední Lipce oslovení těchto firem: Zdeněk Moravec, 5. května 388, 
Králíky; Pokrývačské práce Richard Mareček, Na Mokřinách 942, Králí-
ky; Pokrývačské práce Karel Petruželka, Dolní Boříkovice 150, Králíky.

RM souhlasí se skácením dubu na p.p.č 1083/4 v k.ú. Králíky a sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z tohoto stromu s panem J. H., Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM ukládá MO připravit návrh Bc. Mlynáře k projednání v RM tak, 
aby mohl být projednán na nejbližším zasedání ZM.

RM bere na vědomí návrh rozšíření zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Klub Na Střelnici a ukládá odboru ŠKT předložit tento návrh 
na jednání zastupitelstva města Králíky.

RM schvaluje spoluúčast města na organizaci hasičské pouti spojené 
s dětským dnem dne 1. 6. 2013 a ukládá odborům ŠKT, vnitřních věcí a 
VTS spolupodílet se na organizaci hasičské pouti.

RM schvaluje s účinností od 1. 9. 2013 nový ceník služeb poskytova-
ných na víceúčelovém sportovním areálu. Tímto rozhodnutím je zrušeno 
usnesení RM/2007/52/751.

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční 
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2013 – akceschopnost jednotek“, a to na částku 100.000 
Kč. Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem 
a příjemcem - Městem Králíky. 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Dolní 
Boříkovice na nákup 3 ks uniforem pro SDH Dolní Boříkovice v celkové 
hodnotě 3.600 Kč.

15. 5.
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1295/9 – orné půdy o výměře 

1490 m2 v k.ú. Králíky panu J. M., Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření za roční nájemné ve výši 104 Kč + DPH.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení řízení ve věci provedení 
změny souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů a 
s jeho Provozním řádem firmě Služby města Králíky, s.r.o., Růžová 
462, 561 69 Králíky.

RM bere na vědomí rozhodnutí odvolacího soudu Krajského soudu 
v Hradci Králové, č.j. 47Co 46/2013-286 ze dne 8. 4. 2013 ve věci ža-
lobce WORLDWIDE IMAGE PUBLISHING, s.r.o., se sídlem Praha 5, 
proti žalovaným 1) K. V. a 2) městu Králíky o zaplacení 1.591.760 Kč 
s příslušenstvím. Odvolání žalobce bylo odmítnuto.

RM schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 3546 – orné půdy o výměře 
47900 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření za roční 
nájemné ve výši 3.353 Kč + DPH a ukládá záměr pronájmu zveřejnit.

RM doporučuje schválit smlouvu č. 1001981350 o bezúplatném 
převodu pozemku st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky dle § 5 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 
Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 
přechodného ustanovení § 22 odst. 13 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 
pozemkovém úřadu a o změně souvisejících zákonů, mezi městem Krá-
líky Českou republikou – Státním pozemkovém úřadu, Praha 3 a ukládá 
MO předložit smlouvu ke schválení ZM.

RM schvaluje dispoziční změny nebytového prostoru v čp. 354 na 
Velkém náměstí v Králíkách a smlouvu o provedení a bezúplatném pře-
vedení investic se sdružením Junák -  svaz skautů a skautek ČR, středisko 
„Bílá Liška“ Červená Voda, v předloženém znění. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení a provo-
zování kanalizace a odlehčovací komory jako součást stavby „Kanalizace 
a ČOV aglomerace Králíky – nová trasa kanalizace – trasa „R-11“ a dále 
v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p.p.č. 2236/2 v k. ú. Králíky ve 
vlastnictví ČR – Správa železniční dopravní cesty, s.o., v souvislosti se 
stavebními úpravami, opravami a provozováním předmětného kanalizač-
ního zařízení pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za předpokládanou jednorázovou úplatu ve výši 20.200 
Kč + DPH v zákonné výši. Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč 
občanskému sdružení Amalthea Chrudim na sociálně aktivizační služby 
pro ohrožené rodiny s dětmi. Příspěvek bude poskytnut formou darovací 
smlouvy. 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč 
Občanskému sdružení CEMA, Žamberk, na provoz zařízení sociálních 
služeb – azylového domu Domova na Skalách, Žamberk, a to na základě 
darovací smlouvy. 

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 
15.000 Kč na provoz Občanské poradny Oblastní charity v Ústí nad 
Orlicí v Králíkách a ukládá odboru SVZ předložit bod na jednání ZM. 
Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy. 

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 
10.000 Kč Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí na podporu sociálně akti-
vizačních služeb pro rodiny s dětmi v územní působnosti ORP Králíky 
a ukládá odboru SVZ předložit bod na jednání ZM. Příspěvek bude 
poskytnut formou darovací smlouvy. 

RM jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace a otevírání obálek 
s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní 
řízení na dodávku – „Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách 
dle standardu DCI“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. 
Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Jan Mlynář. Jako náhradníky 
jmenuje Marii Pecháčkovou, Ing. Romana Švédu, Ing. Jana Divíška, Ing. 
Pavla Strnada, Herberta Hollyho.

RM bere na vědomí zařazení jednotlivých lokalit pro účast na Dnech 
evropského dědictví pro rok 2013 a schvaluje jejich umístění do elektro-
nického katalogu prostřednictvím odboru ŠKT. 

RM souhlasí pro školní rok 2013/2014 s přijetím výše uvedených dětí 
do MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí pro školní rok 2013/2014 s přijetím výše uvedených dětí 
do MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí se skácením 1 ks smrku na p.p.č. 243 v k.ú. Králíky a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty s budoucím nájemcem pozemku panem B. R. za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením12 ks náletových dřevin v druhové skladbě 
javor, jasan a jeřáb na p.p.č. 356/1 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s nájemcem 
pozemku panem P. R. za podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje zapojení města Králíky na grantovém řízení Nadace 
ČEZ – Podpora regionů v roce 2013 a zároveň schvaluje předložit žádost 
o podporu na rekonstrukci střechy kaple Panny Marie Královny Míru a 
rekonstrukci hřbitovní zdi a márnice na hřbitově v Dolní Lipce. 

RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč Odbornému léčeb-
nému ústavu ALBERTINUM Žamberk na digitalizaci RTG pracoviště. 

17. 5.
RM schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-

kázky „Zvýšení kvality poskytovaných služeb městem Králíky a řízení 
MěÚ“ a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou M. C. TRITON, spol. s.r.o., 
se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6.

RM schvaluje zrušení veřejné zakázky „Digitalizace kina Klubu Na 
Střelnici v Králíkách dle standardu DCI“ a ukládá odboru VTS připravit 
nové zadání veřejné zakázky.

22. 5.
RM schvaluje požádat ČR – Správu státních hmotných rezerv, Odbor 

správy majetku a infrastruktury, Praha 5 o bezúplatný převod movitého 
majetku státu – majetek uvedený v seznamu vypracovaný VMK Králíky, 
a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 
131815721 mezi městem Králíky a ČR – Ministerstvem obrany, Praha 6 
na převod nepotřebného movitého majetku v účetní hodnotě 402.799,65 
Kč v předloženém znění.

RM souhlasí se vstupem na pozemky p.p.č. 1457, 1458, 2103, 430/1, 
1277/1, 428/4, 428/3, 428/1, 1559, 1553, 1552, 1180 a pozemky ve 
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zjednodušené evidenci p.č. 8, 9/2, 1355/1 a 1175 PK vše v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem realizace probírky břehového porostu na vodním 
toku – Boříkovický potok pro Lesy České republiky, s.p., ST-Oblast 
povodí Labe, Přemyslova č. 1106/19, Hradec Králové za níže uvedených 
podmínek:

Nedojde k poškození komunikací a pozemky budou uvedeny do 
původního stavu.

RM schvaluje podat žalobu na výmaz zástavního práva smluvního 
váznoucího na budově radnice čp. 5 na st.p.č. 235/1 a 235/2 a pozemků 
st.p.č. 235/1 a 235/2 v k.ú. Králíky z důvodu ukončení předešlého 
soudního sporu.

RM schvaluje pronájmu pozemků určených k plnění funkcí lesa a 
jiných pozemků souvisejících s lesem nebo sloužících lesnímu hospo-
dářství:

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 vý-
měře 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 výměře 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 vý-
měře 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 výměře 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 vý-
měře 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, 
společnosti Služby města Králíky, s.r.o., IČ 26007959, se sídlem Růžová 
čp. 462, 561 69 Králíky za nájemné ve výši 206.947 Kč/rok + DPH 
a to na dobu neurčitou, jelikož část lesních pozemků města Králíky 
má společnost již v pronájmu. Zároveň RM schvaluje pronájem výše 
uvedených pozemků ošetřit formou dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze 
dne 30. 3. 2012.

RM schvaluje pronájem části pozemku st.p.č. 222 – zastavěné plochy 
o výměře cca 215 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemku a sekání 
trávy paní P. J., Králíky.

RM schvaluje pronájem 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 společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky za roční nájemné ve výši 
624 Kč + DPH.

RM doporučuje změnu v části druhé, článku 2 bod č. 5 Pravidel pro 
nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Králíky v tomto 
znění:  

„Pro lokalitu „Na Skřivánku“ v k.ú. Králíky je sazba za prodej pozemků 
k výstavbě rodinných domů ve výši 350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bo-
nifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu do užívání 
a přihlášení stavebníka rodinného domu k trvalému pobytu nejpozději do 
4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že součástí této kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemcích (napojovací body pro uložení 
měřících zařízení, připojovací poplatek). Tuto částku uhradí prodávající 
kupujícímu do 30 dnů ode dne rozhodnutí RM o přiznání bonifikace“. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na nejbližší jednání ZM.

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3741/3 t. t. 
porost o výměře 888 m2 v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu ve výši 
300 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků p.p.č. 247 – zahrady o výměře 
862 m2 a části st.p.č. 228 – zastavěné plochy o výměře cca 134 m2 a části 
st.p.č. 229 – zastavěné plochy o výměře 218 m2 vše v k.ú. Králíky za 
účelem provozování volnočasových aktivit pro děti, mládež a veřejnost 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 2231/3, 2231/8, 2231/12, 
1208/4, 1198/1, 1201/3 a 261 vše v k.ú. Králíky souhlasí se stavbou „I/43 
Králíky, oprava mostu ev.č. 43-082“ na pozemku se společnou hranicí, 
jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2532 – ostatní 
plochy o výměře cca 416 m2 a p.p.č. 2774 – ostatní plochy o výměře cca 
341 m2 a celého pozemku p.p.č. 2698 – ostatní plocha o výměře 92 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemku, sekání trávy a zřízení 
přístupové cesty za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM vydává Sboru Jednoty bratrské, Králíky souhlas s přenecháním 
části nebytových prostor v čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách (učeb-
na, kabinet, WC) k bezplatnému užívání Mateřskému centru EMMA 
Králíky, a to na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2013.

RM ukládá starostce města a vedoucí MO zadat u Živnostenské po-
jišťovací, a.s., makléřské pojišťovací společnosti, Praha 2 – Vinohrady 
vypracování auditu a analýzy stávajících pojistných smluv.

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 3557 – t.t. porostu o výměře 
2456 m2 v k.ú. Králíky od pana J. N., Králíky za účelem zajištění prostoru 
pro parkování návštěvníků tvrze Hůrka, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 11 a 14 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím krajského úřadu, kterým se zvyšuje schválený 
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rozpočet v příjmech a výdajích o částku 108.000 Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 130502.

RM bere na vědomí účetní závěrku města Králíky za rok 2012 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na nejbližší jednání ZM.

RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 
2012 a ukládá finančnímu odboru předložit bod na nejbližší jednání ZM.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci: „Oprava střechy kostela Panny Marie v Prostřední Lipce“ a rozhodla, 
že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Richard Mareček, Králíky 942. 

RM schvaluje čerpání investičního fondu ZUŠ Králíky za účelem 
pořízení basového klarinetu pro potřebu školy.

RM schvaluje dočasné užití finančních prostředků určených na provoz 
organizace na dofinancování platů zaměstnanců školy.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí pro rok 2013.

RM bere na vědomí informaci o navržených částkách na přímou 
podporu na rok 2013 pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Králíky o.s., 
FC Jiskra 2008 o.s. a TJ Sokol Boříkovice včetně návrhu na přiděleních 
jednotlivých grantů na dopravu dětí a mládeže na zápasy, dotace na práci 
trenérů u těchto tělovýchovných organizací, společenské aktivity a ukládá 
vedoucímu OŠKT předložit tento bod na jednání ZM

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a 
příspěvků pro rok 2013 a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti dle schváleného Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky.

RM bere na vědomí inspekční zprávu z provedené inspekční činnosti 
v MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

RM neschvaluje podporu sdružení ANLET.
RM schvaluje umístění inzerce města Králíky s upoutávkou na letní 

aktivity ve speciální inzertní příloze prostřednictvím tiskového vydavatele 
VLP a.s. v ceně 6.760 Kč bez DPH.

RM schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem č. OR/13/21563 o po-
skytnutí finančního grantu na realizaci projektu „Vybavení pro rozvoj 

Králická kuličkiáda
Kdy: 8. 6. 2013             Kde: chata Amálka

Prezentace: (přihlášky) 8. 6. 2013 od 13:00 do 13:30
Občerstvení na místě

Kuličky lze zakoupit i na místě
(na prodej pouze 10 pytlíčků)

Startovné: 10 Kč
Kategorie: mateřinky, školá-

ci I. (1-4 tř.), školáci II.(5-8 tř.), 
dospělí (nad 18 let)

Ceny: diplom a věcné ceny první tři v každé kategorii

basketbalu“ Gymnázia a základní školy Králíky.
RM souhlasí na základě podaných nabídek na dodávku mobilních 

WC na zajištění akce CIHELNA 2013 s uzavřením smlouvy s firmou 
JOHNNY servis s.r.o., Tetín 6, 266 01 Beroun.

RM bere na vědomí oznámení firmy MADOS MT, s.r.o. o zahájení 
stavby opravy mostu ev. č. 43-082 na silnici I/43 nad železniční tratí 
v Králíkách a souhlasí s realizací souvisejících dopravních opatření 
nutných k zabezpečení akce.

RM bere na vědomí změnu harmonogramu stavby: „Modernizace 
silnice II/312 Králíky – Červený Potok“ a změna termínu otevření II. etapy 
stavby z 25. 6. 2013 na 16. 5. 2013. Dále bere na vědomí související uza-
vření objízdné trasy na Dolní Hedeč vedenou po místních komunikacích 
ul. Na Pískách a ul. Jana Opletala v termínu od 16. 5. 2013.

RM schvaluje program jednání ZM dne 3. 6. 2013.

Prázdninový provoz školní
jídelny a mateřských škol
Školní jídelna Králíky bude uzavřena pro stravování v ob-

dobí letních prázdnin v termínu od 22. 7. do 9. 8. 2013 Na 
základě tohoto termínu je připraven letní provoz mateřských 
škol následovně:

• MŠ Moravská uzavřena v období od 15. 7. 2013 do 16. 
8. 2013. Děti mohou MŠ navštěvovat od 1. 7. do 12. 7. a 
poté od 19. 8. 2013. 

• MŠ Pivovarská bude otevřena od 1. 7. do 19. 7. 2013. 
Školka bude uzavřena od 22. 8. s předpokládaným termínem 
do 16. 8. 2013, v to době by totiž měly probíhat na škole 
dílčí stavební úpravy, zatím není znám celkový časový har-
monogram. 

• MŠ Červený Potok: pracoviště Červený Potok uzavřeno 
od 1. 7. - 9. 8. 2013, pracoviště Prostřední Lipka 8. 7. - 9. 8.
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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.

Tři, dva, jedna, start! Podnikatelé soutěží o prestižní ocenění.
Nakladatelství Grada Publishing, výrobce dveří Sapeli, 

Kofola, Lukáš Pytloun se svou sítí hotelů nebo Linda Vavří-
ková s firmou na zážitky. To jsou společnosti a živnostníci, 
kteří v předchozích ročnících uspěli v soutěžích Firma 
roku a Živnostník roku. Nyní se po bok těchto podnikatelů 
mohou zařadit i další firmy, a zviditelnit tak své podnikání, 
získat nové zákazníky či obchodní partnery a zvýšit medi-
ální publicitu. Již poosmé startují podnikatelské soutěže 
Vodafone Firma roku a GE Money Bank Živnostník roku. 

“Vodafone soutěž podporuje již několik let. K tomuto 
projektu se kloní především proto, že si váží inovativních a 
zajímavých podnikatelských záměrů a snahy nabídnout zá-
kazníkům více, než je běžné,” uvedla obchodní ředitelka pro 
segment malých a firemních zákazníků společnosti Vodafone 
Milena Linhartová.

V letošním roce se partnerem soutěže Živnostník roku po-
prvé stala GE Money Bank. „Rozvoji firemního bankovnictví 
se GE Money Bank věnuje velmi cíleně a zejména segment 
malých a středních podniků vnímá jako velmi perspektivní 
s velkým růstovým potenciálem. Spolupráce s Živnostníkem 
roku doplňuje strategii firmy ve vztahu k podnikatelům o nový 
rozměr, který bance dává možnost odměnit, podpořit a zviditel-
nit úspěšné živnostníky v České republice,“ říká Jan Novotný, 
ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank. 

Regionální vítězové postupují do celostátního kola
Do podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2013 a 

GE Money Bank Živnostník roku 2013 se mohou přihlásit 
malé a střední firmy a živnostníci působící v České republice 
s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 mld. 
Kč. Soutěže jsou vyhlašovány na krajské úrovni (ve všech 14 
krajích České republiky). Finalisté krajských kol následně 
postupují do celostátního kola, ze kterého vzejde jeden vítěz 
v každé kategorii. Ocenění je svým rozsahem ojedinělou zále-
žitostí. Účast v soutěžích je zcela bezplatná, soutěžící nehradí 
registrační ani jiný poplatek. Podnikatelské subjekty mohou 
být do soutěží také nominovány (svými známými, kolegy, 
zaměstnanci nebo zákazníky).

V loňském roce se v Pardubickém kraji do soutěží přihlási-
lo 229 firem a 197 podnikatelů. Titul Vodafone Firma roku  Par-
dubického kraje 2012 vybojovala polygrafická společnost 
H. R. G. spol. s r.o. ,  která se orientuje především na výrobu 

reklamních tiskovin. Její majitel Petr Lorenc začínal v garáži 
svého domku s vyřazeným tiskovým strojem. Nyní zaměstnává 
více než sto zaměstnanců, patří mu budova v průmyslové zóně 
a rád by založil muzeum. 

Mezi živnostníky zvítězila v kraji Hana Maria Tomášková, 
která se zabývá energetickou aromaterapií a její specialitou 
je „voňavý marketing, který léčí prostor“. Soustředila se na 
malé obchůdky, terapeuty a zdravotní personál, cestovala 
po republice a získala tak více než 150 obchodních míst. 
Má internetový obchod a kamenné obchody v Bratislavě a 
Pardubicích. Jejím plánem do budoucna je provonět metro 
v zahraničí. V celorepublikovém žebříčku se podnikatelka 
umístila na třetí příčce. 

Odpovědnost a inovace
Další kategorií, ve které se společnosti mohou utkat, je 

Vodafone Odpovědná firma roku. „V soutěži oceňujeme fir-
my, které zohledňují dopady podnikání na životní prostředí a 
podporují společensky odpovědné aktivity. Cílem je především 
upozornit na menší regionální firmy, které jdou svou snahou 
být společensky odpovědné mnohdy příkladem i větším spo-
lečnostem,” uvedla Milena Linhartová.

Zájemci o účast v soutěži se do konce května mohou regis-
trovat na internetových stránkách www.firmaroku.cz a www.
zivnostnikroku.cz. Prvních 100 podnikatelů, kteří kompletně 
dokončí přihlášku, získává předplatné Hospodářských novin 
na jeden rok.

HARMONOGRAM SOUTĚŽÍ:
Krajské kolo 12. 9. 2013
Volba Živnostníka roku 2013 v SMS hlasování veřejnosti 

23. 10. - 10. 11. 2013
Volba Firmy roku 2013 - finálová porota 7. 11. 2013
Volba Živnostníka roku 2013 - finálová porota 14. 11. 2013
FINÁLE – Galavečer v Praze 4. 12. 2013
Vyhlašovatelem soutěží je deník Hospodářské noviny vy-

davatelství Economia. Titulárním partnerem soutěže Firma 
roku v roce 2013 je společnost Vodafone Czech Republic a.s. 
Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku v roce 2013 je 
GE Money Bank. Partnerem soutěží je firemní katalog Firmy.
cz od společnosti Seznam.cz. Partnerem krajských kol soutěží 
je Skupina ČEZ. Mediálními partnery soutěží jsou Česká 
televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Záštitu a odborný 
dohled zajišťuje Hospodářská komora ČR. Záštitu projektu 
dále poskytli hejtmani krajů ČR.
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Apalucha aneb výjezd tatínků s dětmi
Od pátku do neděle 17. - 19. května se ve spolupráci s mateřským 

centrem EMMA uskutečnil výjezd tatínků s dětmi. Celkem 7 tatínků 
a 11 dětí prožilo prima čas na táborové základně Hněvkov. Program 
byl po tatínkovsku přizpůsoben dětem: táborák s opékáním buřtů, 
sobotní výlet s projížďkou parním vlakem na úzkorozchodné želez-
nici v Mladějově (vřele doporučujeme!), střelby z paintballových 
zbraní, fotbalový zápas s rodinnými týmy atd. Oba večery byly 
pro děti zakončeny společnou pohádkou, první byla interaktivní 
a na místě společnými silami vymyšlená pod názvem: O myslivci 
Ferdíčkovi a naštvaném medvědovi. Druhá pohádka byla z knihy 
Pohádky pro unavené rodiče. Všichni jsme si společně s dětmi 
užili legrace i krásných společných chvil. K pohodě celého pobytu 
přispěla i výborná strava - apaluchový šéfkuchař Milan na snídani 
podával lívance a na večeři tak dobrý guláš, že i všechny naše mlsné 
děti na talíři nenechaly nic, o jejich tatíncích nemluvě.

Rád bych touto cestou také poděkoval dobrovolnicím z orga-
nizace K.O.T.V.A., které nám skvěle připravily prostory táborové 
základny. Bylo nám tu všem moc dobře.

Za celou partu Petr Appl

Dětský den v Králické
pevnostní oblasti

Město Králíky, Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka, Vojen-
ské muzeum Králíky a Muzeum čs. opevněni pěchotní srub K - S 14 U 
cihelny“ pořádá v sobotu 22. června 2012 sportovně branný dětský den. 
Začátek programu pro aktivní děti, jejich rodiče a prarodiče je ve vstup-
ním areálu tvrze Hůrka v době od 9:30 hodin. Na děti jako minulý rok 
čeká celá řada soutěžních, zábavných i naučných disciplín na několika 
stanovištích. Disciplíny si mohou vyzkoušet i rodiče a prarodiče. Děti 
(včetně doprovodu) se budou pod vedením organizátorů přesouvat ze 
vstupního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch (ti nejmenší a 
ostatní po vytyčené trase po povrchu), odtud sestoupí směrem k Vojen-
skému muzeu. Děti na začátku akce obdrží kartičku pro zapisování bodů 
získaných v bodovaných disciplínách a malé občerstvení na cestu. Pozor, 

přesun na Hůrku je ztížen z důvodu 
rekonstrukce silnice, přístup je od 
„bramborárny“ zadní cestou.

Plnění soutěžních disciplín bude 
v areálu vojenského muzea, kde 

budou soutěžící moci absolvovat prohlídku muzea, pěchotního srubu 
KS 14 a nakonec se budou moci svézt i bojovým vozidlem pěchoty a to 
vše zdarma. Soutěžící zde obdrží malý polní oběd. Pro dospělé a ostatní 
účastníky bude občerstvení zjištěno rovněž v areálu vojenského muzea.

Na soutěžící čekají mimo jiné tyto atrakce: laserová střelnice, 
malováni, hod granátem (míčkem nebo čímkoliv), střelba ze vzdu-
chovky, orientace v terénu, zábavné soutěže, soutěže pro nejmenší, 
vědomostní soutěže a Ti odvážní si budou moci nakonec i zazpívat.

Další informace budou v předstihu zveřejněny na internetových 
stránkách Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s.: www.boudamuse-
um.com a internetových stránkách Králické pevnostní oblasti: www.
kpo1936.com a v městském rozhlase.

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

Antonín Vyšohlíd

Projekt „Mládež pro Králíky“
Jak vytvořit mladým lidem podmínky, aby mohli maximálně 

rozvinout svůj potenciál a talent v prospěch svého individuálního 
rozvoje, rozvoje své obce, regionu i celé společnosti? A jak mladé 
lidi co nejvíce zapojit do dění v místě, kde žijí?

Na tyto otázky jsme se rozhodli reagovat projektem politiky mlá-
deže pod názvem Mládež pro Králíky. Jedná se o projekt, který bude 
trvat zhruba rok a jehož cílem bude zapojit mladé lidi v Králíkách 
do aktivního života ve městě a zapojit je do tvorby strategického 
dokumentu města v práci s mladou generací. Mladí lidé se budou 
vyjadřovat formou dotazníků k nejrůznějším otázkám týkajících se 
kvality jejich života v našem městě, jejich názorů, postojů, potřeb a 
plánů do budoucnosti. Mladí lidé budou s pomocí profesionálního 
školitele výsledky dotazníkového šetření zpracovávat. Ve druhé 
části projektu se budou formou kulatých stolů setkávat se zástupci 
samosprávy, města a organizací pracujících s mládeží a společně 
budou opět za pomocí profesionálního moderátora diskutovat nad 
otázkami, které se týkají jejich postojů k městu Králíky. Všechny 
výstupy budeme systematicky zpracovávat a výsledkem bude 
strategie města v práci s mladou generací do roku 2020. Výsledky 
projektu budeme prezentovat veřejnosti v červnu 2014.

Projekt oficiálně začne na mládežnickém festivalu Jesus break 
7. září 2013.

Zastupitelstvo města Králíky na svém zasedání 8. 4. 2013 schváli-
lo účast města na tomto projektu včetně finanční spoluúčasti v částce 
1065 EUR z rozpočtu města na rok 2014. Dalších 3195 EUR bude 
uhrazeno z grantového programu EU Mládež v akci. 

Jedná se o unikátní pilotní projekt v rámci České republiky, město 
Králíky se zařadí do prestižní skupiny měst, které budou mít vlastní 
moderní dlouhodobou koncepci práce s mladou generací spolu 
s městy Ostrava, Opava, Neratovice, Mohelnice, Pohořelice a Staré 
Město u Uherského Hradiště. Projekt je v souladu s Koncepcí státní 
politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013. 

Již nyní probíhají přípravné práce a rádi v našem týmu uvítáme 
další zájemce, kteří by chtěli svým názorem radou či aktivitou 
přispět k rozvoji projektu. Tyto zájemce srdečně zveme na příští 
setkání koordinační skupiny projektu, které se uskuteční ve čtvrtek 
27. 6. od 18 hod v 1. patře budovy bývalého gymnázia na Velkém 
náměstí v Králíkách. 

V případě jakýchkoli dotazů, prosím, kontaktuje koordinátora 
projektu Petra Appla. Mobil: 732 380 283, e-mail: mladezprokra-
liky@seznam.cz

Za přípravný tým projektu
Jana Ponocná, Iva Musilová, Drahoslava Horsáková,

Pavel Strnad, Miroslav Beran a Petr Appl.
www.facebook.com: „Mládež pro Králíky“

Soutěž o návrh loga projektu
Mládež pro Králíky

Přípravný tým projektu Mládež pro Králíky vyhlašuje soutěž 
o návrh loga projektu. Soutěž je určena mladým lidem do 30 let. 
Zájemci o účast v soutěži, ozvěte se tel. č. 732 380 283 nebo na 
e-mail: mladezprokraliky@seznam.cz pro upřesnění zadání.

Příjem návrhů probíhá do 25. 6. 2013. Na návrhy došlé po 
tomto termínu nemůžeme brát zřetel.

Návrhy odevzdávejte na podatelně městského úřadu v uzavřené 
obálce s nápisem SOUTĚŽ LOGO MLÁDEŽ PRO KRÁLÍKY. 
Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a kontakt na vás. Vítězné 
logo bude prezentováno v červencovém vydání Kralického zpra-
vodaje a na www. facebook.com: „Mládež pro Králíky“. 

Autor vítězného loga bude odměněn věcnou cenou – vstupenkou 
do lanového centra Dolní Morava pro dvě osoby v hodnotě 1000 Kč.
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Jak jsme slavili 12. května?
Začátkem května připadne tomuto dni Svátek matek. Proto 

Osadní výbor Prostřední Lipky a Mlýn, o. s. již potřetí pozval 
ženy na “dámskou jízdu.” Pro přítomné ženy připravila Kristina 
Brůnová program s přednesem básniček v podání Ivetky Mezu-
liánové, Aničky a Martina Brůnových. Poté nám zahráli členové 
dechového orchestru (Adri Široká, Barča Ďurišová, Áďa Trlicová 
a Marťa Brůna) a rozhodně každému pak zněla v uších melodie 
“Škoda lásky, ” kterou jsme si společně zanotovali. Každý z účin-
kujících sklidil dlouhý potlesk, takže ještě jednou - děkujeme!

Jedlo se, pilo se a oslavovalo! Samozřejmě nechyběla soutěž, 
tentokrát byla týmová a myslím, že když moudro a vzpomínky 
mají hlavní slovo, tak vznikají hezké chvíle a je jedno, kdo to 
vyhrál.

Tak zase za rok ženy!
Za osadní výbor napsala Dana Procházková

Foto: Miroslav Beran

Mateřské centrum
Emma v novém prostoru

Mateřské centrum EMMA začalo svou činnost před 8 lety. 
Tehdy pod názvem „Klub maminek“ našla skupinka aktivních 
maminek pro své aktivity zázemí na půdě Základní školy 
Moravská v útulné podkrovní místnosti 2. patra se šatnou. 
Časem se z Klubu maminek stalo mateřské centrum, které 
se dále scházelo na stejném místě až dosud. Ke konci tohoto 
školního roku však možnost využívat tyto příjemné prostory 
končí a nás čeká stěhování do budovy bývalého gymnázia na 
náměstí. Prostory jsou za souhlasu vedení města pronajaté 
Jednotou bratrskou, která zároveň přijímá mateřské centrum 
do své péče.

Třída, kterou budeme pro MC využívat je zatím zcela 
prázdná a v dalších týdnech budeme pracovat na tom, aby-
chom zde připravili co nejpříjemnější prostředí pro rodiče a 
jejich děti. Vedle práce uvnitř nás čeká i úprava venkovního 
terénu a budování hřiště s pískovištěm, houpačkou a sklu-
zavkou na místním dvorku, který se chystáme za hezkého 
počasí využívat.

Obracíme se tímto i na vás, kteří centru a jeho činnosti 
fandíte, a nabízíme vám možnost se na zvelebování nových 
prostor podílet. Pokud se rozhodnete nás podpořit, můžete 
tak učinit několika způsoby:

Můžete věnovat tyto věci: - přebalovací pult, dětskou 
postýlku, jídelní stoličku, stupátko k umyvadlu, sedací 
soupravu, stůl, židle, dětský stolek a židličky, starší menší 
skříňky na uložení věcí, příbory (ne hliníkové)

- hračky, stavebnice, spol. hry, houpačku, klouzačku
- zahradní nábytek – lavička, stůl
Můžete prakticky pomoci v následujících týdnech při: 

škrabání zdí, štukování, malování místnosti, úklidu i terénních 
úpravách na dvorku.

Můžete finančně přispět nám osobně (na Darovací smlou-
vu) nebo na účet č.229498417/0300 (i malá částka pomůže).

Za jakoukoli pomoc a podporu budeme vděčni a věříme, 
že činnost Mateřského centra Emma bude nadále sloužit dál 
Vám, Vašim dětem a vnoučatům a bude zpříjemňovat společně 
strávený čas.

Za tým MC L. Applová a J. Švandová
Více informací získáte na tel. č. 603861778

(paní Applová) či na stránkách mcemma@seznam.cz

Mateřské centrum Emma, Králíky
hledá do kroužků Angličtiny pro děti - EMMÍK

LEKTORA/KU ANGLIČTINY
pro předškolní a školní děti

Nabízíme:
• práci v mladém kolektivu

• zaučení a podporu při práci
• pracovní smlouvu na DPP

Požadujeme:
• min. SŠ vzdělání, možné i student/ka VŠ

• aktivní znalost Aj      • vztah k dětěm
Nástup: říjen 2013

Více info na tel: 603861778 (paní Applová)
email:mcemma@seznam.cz

Zelený pomeranč
Pod tímto názvem se dne 7. července ve 13 hodin v šapitó 

v Prostřední Lipce, uskuteční prezentace společensky pro-
spěšných projektů, které hledají další možnosti svého rozvoje. 
Jedná se o otevřené diskusní fórum, kde můžete vyjádřit své 
názory a nápady k tomu, co by pro veřejnost bylo možné dělat, 

proč to či ono nedělat, nebo získat kontakty na 
lidi, kteří by vám s projektem mohli pomoci. 
Fórum pořádá sdružení Družina (Praha) na 
pozvání místního uskupení Mlýn o.s.

Přijďte pomoci nacházet řešení
Miroslav Beran za Mlýn o.s.
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Poslední soutěžní otázky pro dospělé
Vážení čtenáři, doufáme, že jste při 

hledání odpovědí na naše soutěžní otázky 
strávili od října loňského roku příjemné 
chvíle a procvičili si při tom svou pa-
měť a postřeh. Známé úsloví praví, že 
v nejlepším je dobré přestat, a proto jsme 
se rozhodli, že tuto soutěž pro dospělé 
v červnu ukončíme. A budete mít jako 
školáci prázdniny

Následující soutěžní otázky na měsíc 
červen jsou tedy poslední, které jsme 
pro vás v rámci této čtenářské soutěže 
připravili. 

Slosování správných odpovědí na 
červnové soutěžní otázky proběhne 
v půjčovně pro dospělé jako vždy první 
pondělí v měsíci, tj. 1. července v 15 
hodin. 

Nejdříve vylosujeme 3 vítěze červ-
nového kola, kteří jako ve všech před-
cházejících kolech obdrží drobné dárky, 
výrobky olomoucké firmy ANNABIS, 
která naši soutěž sponzoruje. Budou moci 
vyzkoušet přípravky, k jejichž výrobě 
firma používá konopí a využívá jeho 
výrazných protizánětlivých, hojivých, 
analgetických, antibakteriálních a anti-
virozních účinků.

A hned potom bude následovat druhé 
slosování! 

Při tomto slosování vložíme do klo-
bouku lístky se jmény všech čtenářů, 
kteří se zúčastnili jednotlivých kol 
soutěže, ale dosud jim nepřálo štěstí a 
nic nevyhráli, a z nich vylosujeme tři vý-
herce malých dárečků, které jim věnuje 
Městská knihovna Králíky.

A ještě připomínáme, že v  pondělí 
3. června 2013 v 15 hodin proběhne 
v půjčovně pro dospělé slosování správ-
ných odpovědí za měsíc květen, které 
znějí takto:

hrdinové románu Romaina Rollanda 
se jmenují Petr a Lucie, Romeo a Julie 
pocházeli z Verony, středověký epos 
vypráví o lásce Isoldy a Tristana a ve 
všech pěti příslovích chybělo stejné 
slovo – láska. 

NOVÉ OTÁZKY NA MĚSÍC ČER-
VEN: 

Vyluštění prvního úkolu vás může 
inspirovat k prázdninovému výletu. 
V následujících šesti řádcích se skrývá 
šest jmen známých českých hradů a 
zámků. Najděte je: 

BFLSERUHHLUBOKÁéPHCHDŽS
POSTLMSFOTEKOSTBOSLETNTZ
HASBPRUBOUZOVJSLEMNAAŽÍ
HEDMLKSTDELITICEMKSLAHW
GSDMCŘWqPOTŠTEJNSADLEŘE
JýLEKARLŠTEJNŽĚBKSJDZRLŮN

Co vám přejeme pro nastávající část letošního roku, se dozvíte, když vyluštíte tuto 
doplňovačku a tím splníte druhý soutěžní úkol:

    … je nejlepší kuchař

     jméno tenistky Kvitové

      roční období

   sloní zub

       autor knihy Bylo nás pět

      plody dubu

    Sněhurka a … trpaslíků

      smyčcový nástroj 

    noční pták

         hlavní město Švédska

       slavná opera Antonína Dvořáka

        král sýrů

        snědl tátu, mámu, děvečku s jetelem

    dolní končetina

    tisíc kilogramů

Odpovědi na otázky jako obvykle zašlete 
mailem na adresu Mekn-kraliky@zamberk.
alberon.cz, nebo je můžete vhodit do poš-
tovní schránky na budově Městské knihovny 
v Králíkách. Další možnost odevzdat odpo-

vědi mají návštěvníci půjčovny pro dospělé, 
kde je umístěna krabička pro vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpo-
vědí je 30. června 2013.

Těšíme se na vaše odpovědi.

Český den proti rakovině na Králicku
Středa 15. května patřila v celé České re-

publice sbírce Český den proti rakovině, jejíž 
výtěžek je tradičně určen pro Ligu proti rakovi-
ně, která získané finanční prostředky rozděluje 
různým pacientským a výzkumným lékařským 
organizacím na pomoc v boji proti rakovině. 

Městská knihovna v Králíkách ve spolupráci 
s Gymnáziem a základní školou zorganizovala 
už popatnácté sbírku v našem regionu tak, aby 
si symbol boje proti rakovině – kvítek měsíčku 
lékařského -  mohli koupit obyvatelé celého 
Králicka. 

Letos poprvé nám pomáhali už jen žáci 
2. stupně základní školy a všech 36 děvčat 
a chlapců si zaslouží jedničku s hvězdičkou, 
protože byli báječní!

Ve čtvrtek 16.května 2013 jsme předaly na 
Českou poštu do Králík tašky s vybranými 
penězi a pracovnice pošty ochotně spočítaly 
jejich obsah.

Výsledek je pěkný – podařilo se nám pro 
Ligu proti rakovině prodejem 1127 kytiček 
získat celkem  27 210,- Kč!

Z toho: Boříkovice a Dolní Lipka 1730,-; 
Červený Potok 560,-; Dolní Morava 720,-; 
Heřmanice a Prostřední Lipka 1217,-; Lichkov 
1362,-; Mladkov 1600,-; Králíky 20 021,-.

(Červená Voda pořádala sbírku samostatně 
a vybrali tam 15 394,-)

Naše poděkování patří všem, kteří se na 

prodeji kytiček podíleli:
BOŘÍKOVICE a DOLNÍ LIPKA:  Sabi-

na Seidlová, Adéla Urbanová
ČERVENÝ POTOK:  Richard Marek
DOLNÍ MORAVA: Tereza Čermáková, 

Kateřina Pipková
HEŘMANICE A PROSTŘEDNÍ LIP-

KA: Martina Brůnová, Mikuláš Venzara
KRÁLÍKY: Leona Baboráková, Klára 

Bajtová, Lenka Barnová, Roman Borovička, 
Kateřina Brůnová, Kristina Cifrová, Mar-
kéta Crhová, Barbora Dušková, Martina 
Grobelná, Daniel Halíř, Libor Hás, Barbora 
Hubálková, Eliška Kyllarová, Linda Látalo-
vá, Sára Machovičová, Kateřina Mannlová, 
Žaneta Marešová, Michaela Musilová, Nico-
le Prausová, Nela Simonová, Mirek Slanina, 
Kristýna Šejvlová, Roman Švéda, Kateřina 
Tomanová, Veronika Walterová

LICHKOV: Kateřina Stejskalová, Aneta 
Venclová

MLADKOV: Lenka Bartoníčková
Celkem se v celém regionu Králicka (včetně 

Červené Vody) vybralo 42 604,-Kč.
Za 15 roků, kdy je sbírka na Králicku orga-

nizována, jsme prodejem kvítků získali celkem 
už 587 626,30 Kč.

Pokud byste se chtěli podívat na fotografie 
z průběhu Českého dne proti rakovině v Krá-
líkách, můžete si je prohlédnout na adrese  
http://knihovnakraliky.rajce.idnes.cz/Kveti-
novy_den_15.5.2013/

Za organizátory sbírky všem dárcům i spolu-
pracovníkům ještě jednou moc děkuji.

Ivana Marečková
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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:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
01. 06. So MDDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
02. 06. Ne MDDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
08. 06. So MDDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 603 471 194
09. 06. Ne MDDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 603 471 194
15. 06. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
16. 06. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
22. 06. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
23. 06. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
25. 05. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
26. 05. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
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.“

Vlastislav Morávek - Dana Papáčková

Klub seniorů Králíky o. s.
v měsících červen a 
červenec připravuje

4. 6. v 17:00 hodin  Výbor klubu seniorů. Program: 
-vyhodnocení měsíce května - příprava pobytového zájezdu 
do Chorvatska – Ráb

21. 6. - 30. 6. - Pobytový zájezd - Klub bude v době 
pobytu a úprav do 21. července uzavřen. Středy vyhrazené 
šachistům budou zachovány.

9. 7. v 17:00 hodin Výbor klubu seniorů. Program: 
Vyhodnocení zájezdu do Chorvatska, ostrov Ráb, finanční 
vyrovnání.

Josef Dobrohruška, předseda

PODĚKOVÁNÍ
27. dubna letošního roku se konal ve velkém sále kulturního domu 

Na Střelnici v Králíkách koncert známého zpěváka Aleše Brichty. 
Vzhledem k tomu, že na organizaci tak rozsáhlé akce je potřeba 
více lidí, požádali jsme o spolupráci jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů v našem městě. Naše žádost byla vyslyšena a místní hasiči 
pomohli organizátorům při stěhování techniky před koncertem, 
dozorem při jeho průběhu a následně i při stěhováni techniky po 
jeho ukončení. Svým přístupem k prováděným úkolům přispěli 
hasiči ke zdárnému průběhu celého koncertu a my bychom jim 
chtěli touto cestou poděkovat.

SDRUŽENÍ PRO KRÁLICKÝ KARNEVAL
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FIMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
V EVROPSKÉM DOMĚ

ČERVEN 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   11.   ŠMEJDI   zač. v 15:00, 17:00 a ve 20:00 hod
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily 

drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na 
populárních zájezdech s obědem zdarma? Lži a promyšlená manipu-
lace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu 
předraženého zboží. Senioři ze svých důchodů splácí horentní sumy 
za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na 
žádnou akci nikdy nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. Co 
je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost? Vedle autentických 
záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených seniorů přináší 
dokument i pohled psycholožky, právníka a dalších odborníků. 
POZOR – senioři nad 65 let mají vstup ZDARMA, doporučujeme 
jim navštívit odpolední představení v 15:00 nebo v 17:00 hodin.

Vstupné 55,-; přístupný; 80 min; Evropský dům.

úterý   25.   RENOIR   zač. ve 20:00 hod
Azurové pobřeží, 1915. Na sklonku svého života je slavný malíř 

Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou své milované ženy, artritic-
kými bolestmi vysokého věku a děsivými zprávami, že jeho syn Jean 
byl zraněn v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá 
dívka a starý malíř je naplněn novou, zcela nečekanou energií. Živel-
ná a překrásná Andrée se stane jeho poslední modelkou a pramenem 
pozoruhodného omlazení. Jean se vrací domů na rekonvalescenci 
a stejně jako jeho otec podléhá nové, zrzavé hvězdě na Renoirově 

obloze. V středomořském ráji 
– a tváří tvář otcově přísnému 
odporu – podlehne této divoké a 
nezkrotné vášni… Akademicky 
pojatý film, v němž malíř často 
medituje o své tvorbě, je v duchu 
impresionismu prosvícen letními 
barvami a koncentruje se na 
idylické obrazy středomořské 
přírody a ženské krásy.

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

Klub Na Střelnici Králíky
& Evropský dům

ČERVEN 2013
pátek   7.   MALOVANÉ NA SKLE   zač. ve 20:00 hod
Slavný muzikál Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner se dočkal 

v Čechách mnoha zpracování. Rychnovský amatérský spolek 
(R.A.S.) je „mladíčkem“ mezi ochotnickými soubory. Vznikl 
v září 2011 propojením amatérských herců z Rychnova, žáků 
ZUŠ a mladých zpěváků z Carminy. Soubor si dal nelehký 
úkol - realizovat právě Malované na skle. Pod režijním vede-
ním Petra Hofmanna, v hudebním nastudování Karla Štrégla 
a v choreografii Martiny Kuličkové vznikl známý příběh 
o Janošíkovi, kterého se účastní 27 herců a zpěváků z Rych-
nova nad Kněžnou a okolí. Je obdivuhodné, že ve skromných 
podmínkách okresního města vzniklo něco tak kvalitního a 
v podstatě srovnatelného s oblastními profesionálními scéna-
mi. Vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové 
v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel. tel. 732 202 193.

čtvrtek   13.   SRDCE AFRIKY   zač. v 19:30 hod
Expedice do tajemné Střední Afriky, hledání posledních 

Pygmejů, kteří ještě žijí podle tradic předků. Prvosjezd řeky 
Sanghy na raftu, panenské pralesy, tajemní obyvatelé i oblasti, 
které jsou dosud bílými místy na mapách. Navštívíme Kame-
run, Středoafrickou republiku i Kongo, tedy země, kam se 
běžně nejezdí a jen obyčejný přejezd hranice znamená velké 
dobrodružství. Je Střední Afrika posledním rájem? Dá se projít 
pralesem bez průvodce? Jak je nebezpečná řeka Sangha na 
své pouti k veletoku Kongo? Žijí Pygmejové ještě tradičním 
způsobem života? Nezabijí nás pytláci, nebo nezakousnou 
krokodýli? To všechno jsou otázky, na které měla odpovědět 
odvážná expedice Srdce Afriky. 

O zážitky z cest se podělí Tomáš Kubeš, pražský fotograf, 
novinář a cestovatel. - Evropský dům, vstupné 50,- Kč.

sobota   15.   FRANTIŠEK STÁREK   zač. v 17:00 hod
V rámci Muzejní noci pořádá Klub Na Střelnici v Evrop-

ském domě v Králíkách setkání s Františkem Stárkem, v sou-
časnosti pracovníkem Ústavu pro výzkum totalitních režimů. 
František „Čuňas“ Stárek je český publicista, bývalý šéfre-
daktor časopisu Vokno, disident a vězeň totality odsouzený 
na 5 let odnětí svobody. Pochází ze sedlácké rodiny z Libchav 
u Ústí nad Orlicí, jejich statek byl komunisty v roce 1952 
znárodněn a rodina vystěhována. František Stárek se narodil 
v Plzni v roce 1952. Vyrůstal v Konstantinových lázních ve 
vysídleném pohraničí, od dvou let do maturity v Teplicích. 
Roku 1968 byl přijat na Střední průmyslovou školu hornickou 
v Duchcově, začal mít problémy spojené s délkou svých vlasů, 
což byl jeden z důvodů, proč po maturitě nedostal doporučení 
ke studiu na vysoké škole (z té doby také pochází přezdívka 
Čuňas). V roce 1973 F. Stárek začal pracovat v Praze, kde 
již měl řadu přátel v okruhu tehdy se formujícího českého 
undergroundu. Podílel se na organizování hudebních produkcí 
a přednášek a na šíření samizdatové literatury. Ve známém 
případu s The Plastic People of the Universe byl souzen pro 
trestný čin výtržnictví v organizované skupině. U okresního 
soudu byl odsouzen k 8 měsícům vězení, krajský soud trest 
změnil na podmíněný, ve skutečnosti strávil půl roku ve vazbě 
ve věznici Plzeň-Bory. Na začátku roku 1977 se věnoval or-
ganizačním a distribučním aktivitám spojeným s Chartou 77, 
kterou téhož roku také podepsal. V roce 1979 začal vydávat 
samizdatový časopis Vokno, za což byl odsouzen ke dvěma a 
půl roku odnětí svobody a dvěma letům ochranného dohledu. 
Od roku 1979 se věnoval činnosti v Chartě 77 a spolupráci 
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

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

s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných. V únoru 1989 
byl znovu zatčen jako šéfredaktor časopisu Vokno a společně 
s manželkou Ivou Vojtkovou odsouzen v jednom z posledních 
politických procesů v Československu ke dvěma a půl roku 
odnětí svobody a dvěma rokům ochranného dohledu za pobu-
řování. V listopadu 1989 byl propuštěn, poté se aktivně podílel 
na ustavování Občanského fóra. Od dubna 1990 do května 
2007 pracoval v Bezpečnostní informační službě.

středa   19.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:30 hod
čtvrtek   20.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:30 hod
Dvaadvacátý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci 

všech ročníků tanečního oboru.
Vstupné 50,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střel-

nice od 3.6., rezervace na tel. 603 849 460 nebo na e-mailové 
adrese strelnice@strelnice.cz.

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

dne, ve kterém hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ a 
další hosté. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek  27.  ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ  zač. 
v 16:00 hod

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

sobota   29.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod
Jedenáctý ročník malého hudebního festivalu se koná na 

travnaté ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují Burani 
z New Jersey, Project Parabelum, E.O.P.M. a další. Vstupné 
dobrovolné.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici & Evrop-
ského 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

TANEČNÍ 2013
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na 

„Kurz taneční a společenské výchovy“ pod 
vedením Ivy Musilové. Délka kurzu: 11 týdnů 
(osm řádných lekcí, country lekce, disco lekce a 
věneček). Lekce budou probíhat vždy v sobotu 
od 13:00 hodin, první lekce se uskuteční v so-
botu 21. září 2013 ve 13:00 hodin. Cena kurzu: 
700,- Kč, splatná na první lekci. Podmínkou 
k účasti je dosažení věku 15ti let a společenský 
oděv! Přihlášky se přijímají na emailové adrese 
strelnice@strelnice.cz nebo telefonicky na 
č. 603 849 460.

UPOZORNĚNÍ: Klub Na Střelnici si vyhra-
zuje právo kurz neuskutečnit  v případě 
nedostatečného počtu přihlášených, případně 
přesunout výuku do náhradních (menších) pros-
tor a upravit termíny a časy jednotlivých lekcí.

Novinky v Evropském domě
Od 1. 4. 2013 je provozovatelem Evropského domu v Dlouhé 

ulici Klub Na Střelnici. Rezervaci konferenčního sálku a ubytování 
v apartmánech (1/1 a 1/2) je možné objednávat na tel. čísle 603 849 
460 nebo e-mailem na adrese strelnice@strelnice.cz 

Otevírací doba Turistického informačního centra v Evropském 
domě bude v letní sezóně 2013 
v období červen až srpen, a to 
od pondělí do pátku 9:00 - 12:00, 
12:30 - 16:30, sobota a neděle od 
9:00 - 13:00 hodin. Turistické infor-
mační centrum provozuje Králický 
Sněžník, o.p.s., tel. 465 323 150.

M. Beran a P. Strnad



Králický zpravodaj 6/2013 - 21

Kulturní program Jablonné
nad Orlicí – květen 2013

Zahájení sezony na vycházkovém okruhu „Po stopách mlsné-
ho medvěda“ - neděle 2. června, parčík pod spořitelnou od 10 hodin

V neděli 2. června bude zahálena letní sezona na stezce Mlsného 
Medvěda. Pro všechny bude nachystáno několik soutěží, které 
budou na jednotlivých zastávkách okruhu. Start je průběžný od 
10:00 hodin 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 hodin.

V rytmu tance - pondělí 3. 6. – úterý 4. 6. sál kina v Jablonném 
nad Orlicí

Vystoupení žáků místní ZUŠ – Taneční obor.

Výstava – Výstava prací žáků ZUŠ - Kulturní centrum čp. 30
Výstava potrvá do 25. 6. 2013.

Jablonský medvídek - pátek 7. června – sobota 8. června, areál 
u koupaliště

XIX. ročník festivalu, program pro celou rodinu, podrobné 
informace na www.jablonskymedvidek.cz.

Varhanní koncert – Luciano Zecca, Itálie - pátek 14. června 
ve 20 hod., kostel sv. Bartoloměje

Koncert je součástí MHF – Letohrad.

Rybářský den - sobota 22. června od 11 hodin – areál rybárny
Přijďte posedět a ochutnat rybí pochoutky.

IQ PARK V IC V JABLONNÉM NAD ORLICÍ - MIMO-
ŘÁDNÁ VÝSTAVA - červenec – srpen, IC čp. 30

Pro prázdninové měsíce pro vás připravujeme velmi atraktivní 
výstavu. V měsících červenci a srpnu si mohou návštěvníci vyzkoušet 
svou bystrost na objektech zapůjčených z libereckého IQ parku 
Jedná se o výstavu, která obsahuje řadu interaktivních prvků, je 
tedy možné si na vše sáhnout a vyzkoušet si něco na vlastní kůži.

KINO MÍR HANUŠOVICE
ČERVEN 2013

KUNG FU PANDA 2 - pátek 7. 6. v 16:00 a 18:00 hod
Pokračování příběhu, jehož hlavní hrdina panda Po už dávno není
roznašečem nudlí a užívá si život legendárního Dračího bojovní-

ka, který s ostatními bojovníky chrání Údolí míru. Všudypřítomnou 
pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné 
zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt Čínu a zničit umění kung-
-fu. Po tedy společně se svými přáteli vyráží na strastiplnou pouť 
napříč Čínou, aby se utkali se silným nepřítelem. Jak ale mohou 
zničit zbraň, která je odolná vůči všemu, co ovládají nejlépe...?

USA, 96 minut, rodinný animovaný, české znění, I. 35,- Kč, 
II.40,- Kč.

CROODSOVI - pátek 21. 6. v 16:00 a 18:00 hod
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké 

rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a 
chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro přežití „Strach je 
dobrý, změna špatná“ a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení 
jejich rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli.

USA, 90 minut, animovaná komedie v českém znění, I. 35,- Kč, 
II.40,- Kč.

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. Program kina 
najdete na www.hanusovice.info.et, provozovatel: Hanušovická 
obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 232 182.

Co takhle pomocí kleštiček zavázat botu na stole a udělat kličku? 
Nebo zapomeňte na mobil a zkuste si zatelefonovat pomocí dvou vel-
kých parabolických antén. Uvidíte jak to vypadá, když si obtisknete 
vaše tělo nebo se můžete pustit do řešení dalších zajímavostí, třeba 
skládacích hlavolamů. Určitě vás nezklame žádný ze 14 exponátů 
výstavy. Takže neváhejte a přijďte, přejeme vám hezkou zábavu.
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Hodnocení hokejové
sezony 2012/2013

Muži se v letošní sezóně umístili na čtvrtém místě. Hráli nově 
vzniklou „Oblastní ligu“, ve které se představily i týmy z jiných 
okresů.

Po dobře rozehraném začátku sezóny přišla nečekaná zranění. 
Některá utkání jsme museli odehrát i s devíti hráči. Ale i na takové 
situace jsme připraveni, a když se postupně zranění hráči uzdravili, 
naše výsledky byly o poznání lepší. Konečné čtvrté místo je velkým 
úspěchem. Vždyť před námi skončily pouze týmy, kde mají umělou 
ledovou plochu, nebo ještě v nedávné době hrály krajské soutěže. 
Zima nám v letošní sezoně přála a tak se nám podařilo odehrát 
několik utkání na domácím ledě. Škoda jen, že si na utkání nenašlo 
cestu více diváků.

Nesmíme opomenout i naše mládežnická mužstva. V meziokresní 
soutěži hráli naši mladší žáci. Soutěž se většinou odehrávala na 
stadionu v Rychnově nad Kněžnou, pouze jednou se hrálo v Králí-
kách. Konečné třetí místo je také velkým úspěchem našeho oddílu. 
Přípravka tentokráte žádnou soutěž nehrála, účastnila se pouze 
turnajů na přírodním ledě.

Konečná tabulka mužů:
1. SK Třebechovice p.Orebem „B“
2. SK Žamberk
3. TJ Sokol Čestice
4. TJ Jiskra Králíky
5. TJ Voděrady
6. TJ Sokol Řetová
7. HC Město Rychnov nad Kněžnou
8. TJ HC Dlouhoňovice
9. TJ Orli Lanškroun „B“

Tým mužů: Kalianko Pavel, Opravil Martin – Zezulka Zdeněk 
ml., Slanina Drahoš, Valčík Roman st., Šponar Martin – Paulus 
David, Šponar Jaroslav, Hlava Jiří st., Kaplan Jaroslav, Hlava Jiří 
ml., Hlava Jakub, Šverák Michal, Valčík Roman ml., Brzák Daniel, 
Diblik Miroslav, trenéři: Zezulka Zdeněk st. a Havlíček Rudolf, 
vedoucí týmu: Roman Feltl a Denis Petránek

Konečná tabulka mladších žáků:
1. HC Město Rychnov nad Kněžnou 16 66:25 22
2. TJ Sokol Čestice 16 69:32 22
3. TJ Jiskra Králíky 16 70:38 18
4. Sokol Semechnice 16 49:26 18
5. HC Nekoř 16 4:137 0
Tým žáků: Borovička Michal, Kubín Václav – Moravec Aleš, 

Borovička Erik, Štelbaský Martin, Moravec Zdeněk, Kaplan Robin 
– Látal David, Kubíček Petr, Látal Matěj, Kubíčková Tereza, Prie-
sol Matěj, Rychecký Matěj, Slanina Filip, Tomek Luboš, trenéři: 
Kaplan Jaroslav a Hlava Jiří st., vedoucí týmu: Borovička Pavel

Pozor na divočáky
Začátkem roku vydala Státní veterinární správa ČR informaci 

o výskytu Aujeszkyho choroby u černé zvěře, tedy lidově u „di-
vočáků“. Rozšíření tohoto virového onemocnění prasat je na 
vzestupu, udává se, že je jím promořeno až 30% prasečí populace.

Proč by tato zpráva měla zajímat majitele psů i dalších zvířat?
Ačkoli dospělá prasata obvykle nejeví známky onemocnění, 

mohou být „tichými přenašeči“, tj. zdrojem infekce pro psy a 
další zvířata. Pro všechny ostatní druhy domácích zvířat je ne-
moc smrtelná. Příznaky jsou velmi podobné vzteklině, proto se 
onemocnění někdy nazývá pseudovzteklina nebo „šílený svrab“. 
Pes se nemusí nakazit přímo kontaktem s postiženým jedincem, 
ale i přičuchnutím k prasečí krvi, k trusu nebo jiným sekretům 
divočáka.

Majitelé psů, především loveckých plemen a myslivci, by proto 
měli zvážit používání psů k dohledávání divoké zvěře a vyhnout 
se „krmištím“ nebo jiným místům, kde se divoká zvěř častěji 
pohybuje. Proti tomuto onemocnění v současné době neexistuje 
účinné očkování. Bohužel, prozatím není ani znám ozdravný plán 
této virové nemoci u prasečí populace.
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DEN RADOSTI pro rodiče a děti
„V Prostřední Lipce sice nemáme 

moře, ale můžete si tady užít moře 
zábavy – soutěže, divadlo, dílny, tanec, 
občerstvení, jízdu na koni…“

Už jedenáct let se v Prostřední Lipce 
vždy na konci školního roku koná Den 
radosti (Den dětské radosti, Dětský 
den…). Letos jsme se pokusili o změ-
ny, které se vám, doufáme, budou líbit.

Místo konání zůstává stejné jako 
v předešlých letech tzn. u obecní klu-
bovny v Prostřední Lipce.

V sobotu 29. 6. ve 14:00 připluje-
me na mořských vlnách a přivezeme 
spoustu námořníků v pruhovaném 
tričku, kteří pro vás připravili soutěže, 
které budou vyžadovat silný rodinný 
tým a které jsou ušity na míru dětem 
a jejich rodičům.

Hlavním centrem všeho dění bude 
šapito, ve kterém uvidíte divadlo, 
budou tu připraveny dílny (tvořivé) a 
budete si moci na závěr zatančit. Sou-
těže a úkoly budou probíhat u šapito 
a potom ještě v přilehlém okolí. To 
všechno, ale poznáte podle námořní 
mapy, která vás navede tím správným 
směrem.

Samozřejmě, že je připraveno 
i občerstvení v přístavní krčmě a děti 
dostanou nějakou sladkou část pirát-
ského pokladu.

Uvítáme, když přijdete celá rodina 
v pruhovaných tričkách (pokud nemá-
te, můžete u nás zakoupit).

Zveme všechny na „zámořskou 
túru“ a těšíme se na vás, vaši „námoř-
níci v pruhovaném tričku“.

Zápis do ZUŠ
Základní umělecká škola Králíky po-

řádá zápis nových žáků pro školní rok 
2013-2014.

Na škole máme tyto obory: hudební, 
taneční, výtvarný a literárně-drama-
tický.

V hudebním oboru vyučujeme hru na 
klavír, housle, violoncello, kytaru, akor-
deon, zobcovou flétnu (z tohoto nástroje 
lze přejít na příčnou flétnu, klarinet, saxo-
fon, trubku, pozoun, lesní roh) a sólový a 
sborový zpěv.

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

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

Zápis do uvedených oborů se koná 
na ZUŠ Králíky v pátek, 14. června 
2013, v době od 15:00 do 17:00 hodin 
v ředitelně školy.

Na odloučeném pracovišti v Červené 
Vodě se zápis koná ve středu 12. června 
2013 v době od 16:00 do 17:00 hodin 
v tanečním sále na ZŠ Červená Voda.

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

Na setkání se těší učitelé ZUŠ Králíky

RAPSODIE V MODRÉM
Název připravovaného koncertu, 

na který Vás zvou učitelé ZUŠ Krá-
líky, vychází z titulu slavného díla 
G. Gershwina „Rhapsody in blue“. 
Právě tato skladba zazní v podání 
Sylvy Bartikové a Zdeňky Křížkové 
v úpravě pro čtyřruční klavír 6. červ-
na v 17:00h v Evropském domě jako 

první. Dále se v programu představí 
zpěvačka Petra Fišerová, kytaristka 
Lucie Nesvadbová, houslistka Kris-
týna Dominikusová a violoncellistka 
Denisa Hejtmanská. Své výtvarné 
práce společně vystaví Iva Dolečková 
a Kristina Brůnová.

Na Vaši návštěvu se těší učitelé ZUŠ
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