
Červenec - Srpen 2013/číslo 7 - 8  Ročník XI. (Králicko XXIII.)  Cena 12 Kč

Vím já kostelíček
V červnovém čísle zpravodaje jsme vás seznámili s připra-

vovanou akcí na podporu a záchranu místních varhan, která 
se uskuteční v sobotu 6. července. Putování po venkovských 
kostelících bude zahájeno pouťovou mší svatou celebrovanou 
P. Mgr. Pavlem Plíškem v kapli v Dolní Lipce v 10:00 hod. 
Odtud se pěší návštěvníci vydají nenáročnou cestou po vy-
značené „varhanní stezce“ do Heřmanic, kde ve 13:00 hod. 
zazní v kostele malý recitál violoncellisty Jana Kellera. Stezka 
dále odpoledne povede do Horní Lipky, kde je na 15:00 hod. 
přichystaný další hudební program zpěvačky Radky Makaro-
vé a kytaristy Tomáše Jukla.  Závěrečná etapa trasy přivede 
všechny poutníky ke kostelu v Prostřední Lipce. V 17:00 hod. 
zde vystoupí vokálně instrumentální skupina Vosumtet a hráč 
na dudy Ondřej Koblížek.
Celá  trasa  je  vyznačena  na mapě  (viz  strana  2),  kterou 

účastníci  obdrží  společně  s  brožurkou popisující  jednotlivá 
zastavení.

Slavnostním zakončením celodenního programu bude svě-
cení vlajek obcí v 18:00 hod. v „prostřednělipeckém šapitó“ 
a  koncert  skupiny DVA v  18:30  hod.,  po  kterém  následuje 
tančírna Piruleta Cindy.
Pro  návštěvníky Králík  a  králické  občany  přistavujeme 

mimořádnou autobusovou linku, kterou mohou zdarma vyu-
žít. Stanoviště autobusu je na parkovišti před MŠ Moravská, 
u Reichlů (dále jen parkoviště).
Odjezd v 9:30 hod. Králíky, parkoviště – Prostřední Lipka 

– Dolní Lipka (začátek celodenní pěší trasy v délce 15 km).
Odjezd v 12:30 hod. Králíky, parkoviště – Prostřední Lipka 

– Heřmanice (poloviční odpolední trasa v délce 7 km).
Odjezd v 17:30 hod. Králíky, parkoviště – Prostřední Lipka 

(večerní program).
Návrat v 19:30 hod. Prostřední Lipka – Králíky.
Výtěžek dobrovolných příspěvků a darů ze všech kostelních 

hudebních vystoupení věnujeme na účet veřejné sbírky určené 
na opravy a restaurování našich varhan. Přijďte podpořit dobrou 
věc a užijte si příjemný den s přáteli. Těšíme se na setkání s vámi.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Hora Matky Boží v Králíkách ožívá. Vrací se
tam kněz, pravidelné bohoslužby i poutě
Poutní místo, které v poslední době 

skomíralo,  se  má  stát  znovu  jedním 
z duchovních center diecéze.
Více než rok se na Hoře Matky Boží 

v Králíkách nesloužily pravidelné bo-
hoslužby. Od  léta  se  to změní. Kostel 
a  klášter,  které  dosud  spravoval  řád 
redemptoristů,  převzala  hradecká 
diecéze. A ta má s mariánským poutním 
místem velké plány.
Nejenže se na místo vrací duchovní 

správa a poutě, ale v budoucnu ho oživí 
i  další  pastorační  aktivity.  Znovu  by 
se tak mělo stát jedním z významných 
duchovních center diecéze. 
Biskup Jan Vokál s tímto záměrem po-

sílá na Horu Matky Boží jednoho ze svých 
nejbližších spolupracovníků, dosavadní-
ho  biskupského  vikáře  pro  pastoraci  a 
církevní školství P. Karla Moravce.
Nově  jmenovaný biskupský delegát 

a  rektor  oficiálně  převezme  správu 
kostela  od  provinciála  redemptoristů 
při  mši  svaté  v neděli 28. července 
2013 v 10:00 hodin.  Od  toho  dne 
budou  v  poutním  kostele  pravidelné 

bohoslužby.
V neděli 18. srpna v 10:00 ho-

din  pak  nové  uspořádání  slavnostně 
stvrdí diecézní biskup Jan Vokál, který 
bude na Hoře Matky Boží sloužit Mši 

svatou při obnovené hlavní pouti.
Mgr. Petr Suchomel

biskupský sekretář
Biskupství královéhradecké

web: www.bihk.cz
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Zabijáky bunkrů testovali nacisté na tvrzi Hůrka

Dělostřelecký srub K - S 11 - detail protobetonové střely 
zabořené ve stěně.

Ulomený hrot speciální protibetonové střely.

Dělostřelecký srub K-S 11 se stopami dělostřeleckého ostřelování.

Klenba podzemního sálu rozlámaná při testech výbušného 
plynu tajfun.
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Dětský den v Králické pevnostní oblasti

Slavnostní vyřazení tříd 9. A a 9. B v obřadní síni radnice
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Hasičská pouť v Králíkách dne 1. 6. 2013

Pohádkový les 2013

Foto: organizátoři akce.

Foto: J. Kosek
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2013 Králíky
16. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 16. 8. 2013
V době od 8:00 do 13:00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových 

uniformách okolními městy a obcemi. Trasa: 8:00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice 
– Pastviny – 9:10 – 9:30 Žamberk – Lukavice – 9:45 – 10:05 Letohrad – Šedivec – 10:35 – 10:55 Jablonné nad 
Orlicí – Červenovodské sedlo – 11:55 – 12:15 Červená Voda – 12:35 – 13:00 Králíky.

14:00 – 18:00 Generální nácvik akce:
14:00 – 14:05  ZAHÁJENÍ PROGRAMU
14:05 – 15:00  PREZENTACE AČR
15:00 – 15:30  PREZENTACE IZS
15:30 – 15:45  PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
15:45 – 16:00  PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
16:00 – 16:15  PREZENTACE POLICIE ČR
16:15 – 17:15  HISTORICKÁ UKÁZKA – „OSTRAVSKÁ OPERACE 1945“
17:15 – 17:45  PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

18:10 – 22:00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách
Celý den – v době cca od 9.00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a 

Vojenského muzea Králíky.

Sobota 17. 8. 2013 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
ZAHÁJENÍ
08:00 – 09:15 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce
10:00 – 10:30 slavnostní zahájení – vztyčení vlaky, státní hymna
PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
10:30 – 11:40 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů
HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
11:40 – 12:50 ukázka historického boje – téma „OSTRAVSKÁ OPERACE 1945“
PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
12:50 – 13:30 dynamické ukázky IZS 
PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13:30 – 14:10 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea
PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
14:10 – 14:35 dynamická ukázka Celní správy ČR
PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
14:35 – 15:00 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR
PREZENTACE POLICIE ČR
15:00 – 15:25 dynamické ukázky Policie ČR
PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
15:25 – 15:45 ukázky prezentované techniky a exponátů
OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15:45 – 16:45 ukázka historického boje – téma „OSTRAVSKÁ OPERACE 1945“
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16:45 – 17:00 závěrečný nástup všech jednotek a klubů

PO ROCE OPĚT DOJDE K VÝMĚNĚ PROSTORU HLEDIŠTĚ A PLOCHY BOJIŠTĚ, tentOKRát bude 
bOJ O LeHKÉ OPeVnĚnÍ S VeLKÝM PROStOReM PRO tĚŽKOu teCHnIKu. PŘIPRAVUJEME OPĚT 
NOVINKY PRO MILOVNÍKY VOJENSKÉ HISTORIE.
JIŽ TRADIČNĚ BUDE MÍT PROGRAM DO ZNAČNÉ MÍRY PEVNÝ ŘÁD, BEZ VELKÝCH PAUZ A „HLU-

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

Celý den – v době cca od 9:00 do 19.00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní oblasti a 
Vojenského muzea Králíky (zvláštní autobusová linka z Králík na dělostřeleckou tvrz Bouda)
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Den Sil podpory AČR CIHELNA 2013 Králíky
16. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Neděle 18. 8. 2012 – den muzeí a památníků v KPO
Celý den – v době cca od 9:00 do 19:00 hodin možnost návštěv muzeí čs. opevnění v Králické pevnostní 

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

další důležité informace:
V pátek a sobotu budou v prostoru akce zřízeny ukázkové dobové tábory – německý a ruský, ve kte-

rém návštěvníci uvidí historickou vojenskou techniku, ukázky součástí polního ležení a jeho zajištění..
„CIHELNA 2013“ je dvoudenní vzpomínkovou akcí s bohatým programem, určená všem příznivcům 

vojenské historie, současné techniky AČR, ale i těm, kteří si chtějí připomenout 68. výročí ukončení 2.  svě-
tové války. Těm, kteří si chtějí v klidu vychutnat a prožít celou programovou nabídku, doporučujeme 
účast na akci od pátku do neděle. V Králické pevnostní oblasti (KPO) je dostatečná kapacita ubytovacích 
a stravovacích možností (města Králíky, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Žamberk 
a  okolní  obce: http://www.kral-sneznik.cz/index.php?nid=5246&lid=CZ&oid=726472). Budete  tak 
mít v pátek příležitost navštívit dělostřeleckou tvrz Bouda a vychutnat si v poklidu kompletní prohlídku 
tohoto v největším rozsahu zpřístupněného objektu čs. opevnění z let 1935–1938 (www.boudamuseum.
com), uskutečnit prohlídku Vojenského muzea Králíky a večer se účastnit kulturního programu na ná-
městí v Králíkách. V sobotu pak máte možnost plně se věnovat bojovým ukázkám a bohatému programu 
na předváděcí ploše u Vojenského muzea Králíky,  po  jeho ukončení  ještě  stihnete návštěvu některého 
z pevnostních muzeí, která prodlouží provozní dobu (většinou do 19.00 hodin). Celou neděli pak může-
te věnovat návštěvám a prohlídkám všech dalších pevnostních muzeí v KPO, která při příležitosti akce 
„CIHELNA 2013“ chystají celou řadu novinek a překvapení. Přístupové trasy a další informace najdete 
na: www.kpo1938.com .

• Aktuální informace o akci najdete na adrese: www.akcecihelna.com
• Informace o Králické pevnostní oblasti a poskytovaných službách návštěvníkům (ubytování, stravo-

vání…)  jsou  umístěny  na  adrese: www.kpo1938.com  a  na  stránkách města Králíky: www.kraliky.cz/
main.php?action=ubytovani&id=4 a Vojenského muzea Králíky: www.armyfort.com a jsou průběžně 
aktualizovány.
• Své dotazy na program akce můžete zasílat také na adresu: muzeum@armyfort.com
• Další dotazy na informace o ubytování, stravování, dopravě, službách… směřujte na Informační cen-

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

telefonním čísle 608 478 732 (TIC čs. opevnění ve Vojenském muzeu Králíky).
• Na příjezdech do města Králíky budou v sobotu 20. 8. 2011 zřízena záchytná parkoviště. Až na před-

váděcí plochu nelze přijet automobilem, od parkovišť počítejte 5 až 20 minut pěší chůze – dle té které 
parkovací plochy.
• Prostor ukázky bude zajišťován bezpečnostní službou, vstupenky je nutno mít stále při sobě.
• V pátek jednotné vstupné 80,- Kč. Vstupné celodenní na sobotu: děti do 15 let 80,- Kč, dospělí 

120,- Kč, rodinná vstupenka 300,- Kč/2 dospělí a max. 3 děti/ (platí pro program a ukázky na před-
váděcí ploše u pěchotního srubu K – S 14 „u Cihelny“, dále jako vstupné do Vojenského muzea 
Králíky a pěchotního srubu K – S 14). 
• Ve všech ostatních muzeích platí místní vstupné, nikoliv shora uvedené vstupenky (vstupné je různé 

dle lokalit, pohybuje se od 10 do 80,- Kč za dospělou osobu podle rozsahu prohlídky, nebo bývá dobrovolné).
• V  sobotu  a  neděli  bude  zvláštní  autobusová  linka  přepravovat  zájemce na  prohlídku  dělostřelecké 

tvrze Bouda (největší rozsah prohlídek pevnostního podzemí Z LET 1935–1938 v ČR), z Králík až ke 
vchodovému srubu tvrze.
• Přímo z hlediště bude vyznačena pěší trasa ke vchodovému srubu tvrze Hůrka – nedávno zpřístupně-

nému pevnostnímu objektu, který 50 let sloužil jako armádní muniční sklad (cca 1500 m).
• Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení přímo na předváděcí ploše a ve městě Králíky, v menší 

míře i na dalších přístupných lokalitách.
• Zájemcům bude k dispozici prodej literatury s vojenskou a pevnostní tématikou, dále pohledů, hraček, 

předmětů pro sběratele a deaktivovaných zbraní a jejich replik.
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Vážení spoluobčané,
v letošním roce nám příroda víc než v letech 

minulých ukazuje svou moc. Po nevýrazném 
a chladném  jaru,  zakončeném v některých 
oblastech  republiky ničivými povodněmi, 
nastoupily na přelomu  jara  a  léta  tropické 
teploty, které byly po týdnu vystřídány dny 
teplotně připomínajícími spíše podzim. 
Rozmary počasí však nezabránily pořada-

telům sportovních a kulturních akcí v jejich 
uskutečnění  a  návštěvníkům  v  účasti  na 
nich. Rekordní počet dětí přišlo do pohádko-
vého lesa paní Jany Kyllarové a ochotných 
spolupracovníků. Dětský  den  v Králické 
pevnostní oblasti měl sice menší návštěvu 
než v loňském roce, ale ti co přišli, si opět 
užili pořádnou dávku adrenalinu. Tradiční 
muzejní noc u srubu K-S 14 „U cihelny“ 
spolu  s  kláním  rodinných  týmů  z Králík 
a Mezilesí v netradičních disciplínách má 
také své stálé příznivce, kteří nezklamali ani 
v letošním roce. I příznivci sportu si přišli 
na své při Králické časovce cyklistů, závodu 

stadionů Moped cup a Králickém pětiboji. 
ZUŠ kromě absolventských představení 

připravila  ve  spolupráci  a  Klubem Na 
Střelnici tradiční tančení a hudební setkání 
Tančíme pro  radost  a Vítání  léta  hudbou 
a  jako  novinku  koncert  pedagogů  ZUŠ 
s názvem Rapsodie v modrém. Na rozmary 
počasí však doplatila novinka loňského léta 
„Promenáda“ připravená ZUŠ na poslední 
červnovou středu, která musela být zrušena. 
Chtěla  bych  touto  cestou  poděkovat 

všem, kteří přispěli svou prací k bohatému 
červnovému programu i těm, kteří chystají 
své akce na prázdninové měsíce a současně 
Vás na tyto akce pozvat. Informace najdete 
na webových stránkách města, plakátovacích 
plochách a uslyšíte v městském rozhlase.
Přeji Vám krásné léto, příjemnou dovole-

nou a těším se na setkání s Vámi na některé 
z  kulturních  a  sportovních  akcí  připrave-
ných ve městě a okolí na prázdninový čas.

Jana Ponocná, starostka

Historická změna na Hoře Matky Boží
Vážení občané města Králík, mnozí z vás jste 

si všimli, že se už delší dobu mluví o nějakých 
změnách na klášteře. Všichni dobře víme, že 
dokud není něco jisté, není dobré o tom mluvit 
nebo psát, protože vše může být nakonec jinak. 
Proto byl tento článek napsán až nyní, kdy už 
je vše zřejmé. Proběhlo mnoho řečí, výmyslů a 
pomluv o Hoře Matky Boží a lidech, kteří tam 
žijí nebo pracují. Některé domněnky se blížily 
pravdě, jiné byly výmysly. Nyní je již možné 
říci, že na Hoře matky Boží probíhají historické 
změny, o kterých by obyvatelé Králík a okolí 
měli být informováni. 
Jak  jistě všichni víte, klášter měl několik 

období, které byly veselé  i neveselé. Dobré 
období začalo už samotnou stavbou kláštera 
v čele  s Tobiášem Beckerem, králickým ro-
dákem a později biskupem. Řád servitů, který 
dostal klášter na starost, tehdy hlásil do Říma 
až 150 tisíc svatých přijímání. Čili obrovský 
vzestup. V  té době  také davy poutníků díky 
klášteru živili velmi podstatnou část kralického 
obyvatelstva. Vzpomeňme obory, které Králíky 
proslavily. Proto  se zde  rozvinula  řezbářská 
škola,  slavné varhanářství,  tkalcovství a  jiné 
obory.   V 18.  století přišly  zase pro změnu 
špatné časy pro celý kraj v podobě morových 
epidemií, válek a průtahů vojsk. Hora Matky 
Boží byla v té době zdroj naděje, odvahy a nové 
síly. Klášter samotný ale  také čelil přímému 
zrušení v rámci „Josefínských reforem“, čemuž 
zabránila údajná odpověď jednoho ze servitů, 
kdy na otázku císaře Josefa II. kde je střed Země 
odpověděl: „Vždy právě tam, kde se nachází 
Vaše Veličenstvo.“ Velkou  ranou pro klášter 
byl obrovský požár v  roce 1846, při kterém 
vyhořel  celý klášter včetně kostela. Špatné 
časy pokračovaly tím, že servitů bylo čím dál 
tím méně, nedostávalo se jim financí na údržbu, 
až nakonec v  roce 1883 předali klášter  řádu 
redemptoristů. To byl  tehdy relativně mladý, 
personálně a finančně silný německý řád. Re-
demptoristé znovu vyzdobili a zušlechtili celý 

komplex a přikoupili dům s pohostinstvím a 
velkým hospodářstvím, který  rekonstruovali, 
a poté dostal název Poutní dům. Z té doby je 
zde většina současné výzdoby areálu a klášter 
byl opět na vzestupu. Potom, jak všichni víme, 
přišly obě  světové války,  což nebylo vůbec 
šťasné období a v roce 1945 vystřídali německé 
redemptoristy čeští. Pár let nato začalo relativně 
krátké, ale jedno z nejhorších období, co klášter 
pamatuje. V roce 1950 se komunisty celore-
publikově připravenou „akcí K“ stal z kláštera 
centralizační tábor pro řeholníky a kněze. Pro 
ty, kdo zapomínají, ještě se to nedověděli, nebo 
nevěří na komunistickou devastaci lidí, je zde 
k vidění „Památník obětem internace“. V roce 
1965  sem pod hlavičkou komunisty  řízené 
charity byly dosazeny Sestry Neposkvrněného 
Početí Panny Marie. To je doba, kterou už si 
mnozí z vás pamatují a vzpomínají konkrétně 
na sestry v dobrém. Upozorňuji na to, že sestry 
sem byly nuceně umístěny po vyhnání ze svých 
klášterů, tedy nedobrovolně. Nicméně byly na 
klášteře  téměř 40  let a postupně klášter díky 
sestrám začal zažívat opět lepší časy. Mnoho 
věcí se zde opravilo a hlavně, byl  tady život 
duchovní i takový ten běžný. Mnozí z vás si 
na to dobře vzpomínají. V roce 1990 byl klášter 
vrácen zpět redemptoristům a řádové sestry se 
začaly postupně vracet do svých klášterů, odkud 
byly vyhnány stejně jako redemptoristé odsud. 
Poslední sestry odsud odcházely v roce 2002. 
Redemptoristé se začali opět o místo starat a od 
roku 2007 se rozjely i nové duchovní programy 
a byla zde střídavě komunita až šesti stálých 
kněží. Postupně ale bylo členů řádu čím dál 
tím méně, v roce 2010 zde byl už pouze jeden 
kněz, který navíc nebyl redemptorista. K letoš-
nímu roku 2013 zde prozatím duchovní správa 
nepůsobí,  pouze příležitostně  se  zde  slouží 
bohoslužby. Redemptoristé se dosud v rámci 
svých sil starali o klášter pouze provozně.
V posledních pěti letech se začalo schylovat 

k  jedné  ze  tří  nejzásadnějších historických 

událostí v celých dějinách kláštera. První bylo 
samotné založení a zbudování kláštera v čele 
se servity, kteří zde působili dlouhou dobu 183 
let. Druhou zásadní historickou událostí byla 
změna řádu, tedy když servité předali klášter 
redemptoristům. Ti měli v duchovní  správě 
k letošnímu roku klášter na starost 130 let (tedy 
mimo 35 let, kdy byli vyhnáni).  
Letos, v květnu 2013 byla podepsána da-

rovací smlouva o předání kláštera do správy 
biskupství Královéhradeckému. Redemptoristé 
tedy odsud odcházejí, to je tedy třetí nejzásad-
nější historická událost v dějinách Hory Matky 
Boží. Možná  jako  paralela  poslouží  jeden 
z důvodů odchodu servitů, tedy nedostatek lidí. 
Hradecké biskupství přislíbilo,  že duchovní 
správa bude obsazena opět od srpna roku 2013. 
V současnosti lze slyšet mnoho dohadů a za-

ručených zpráv. Jak je někdy obvyklé, Králíky 
nevyjímaje, kolují mnohé „zaručené zprávy“ 
ještě vyšperkované nejednou pomluvou a lží. 
Proto je na místě některé z těchto ozřejmit.
Řád  redemptoristů  z  kláštera  odchází  a 

daroval  jej  biskupství Královéhradeckému, 
Poutní dům zůstává majetkem řádu. Důvody 
jsou personální, čili to, že redemptoristé nemají 
dostatek  lidí,  aby  spravovali všechna místa 
v rámci ČR. Jako doplňující informace může 
sloužit  to, že u  redemptoristů včetně noviců 
v roce 1948 bylo 307 osob, v roce 1989 kolem 
120 lidí a dnes v roce 2013 už pouze kolem 
15 členů  řádu. Biskupství Královéhradecké 
přebírá klášter v technicky velmi dobrém stavu 
a z příslibu víme, že by zde nová duchovní 
správa měla  nastoupit  od  konce  července 
2013. V neděli 28. 7. 2013 zde v 10:00hodin 
bude sloužena mše svatá, na které se rozloučí 
provinciál  redemptoristů P.  Josef Michalčík 
CSsR.  a přivítáme nového kněze,  který na 
klášteře začne působit  jako  rektor P.  ICLic. 
Karel Moravec. Duchovní správa poté určí a 
upřesní pravidelné bohoslužby a postupně také 
ostatní duchovní dění na klášteře. Klášter pro 
návštěvníky, poutníky a turisty bude normálně 
v provozu přes letní sezónu jako vždy denně 
od 10:00 do 17:00. Rodinná firma Kubišů (JK 
CONSULTING GROUP, s.r.o.) nadále na Hoře 
Matky Boží zůstává v rámci platných smluv a 
bude se starat dále jako doposud o pronajaté 
prostory v klášteře (Památník obětem internace 
s Ambity) a Poutní dům. Duchovní správa se 
bude starat o celý areál kláštera mimo pronajaté 
prostory.
Obě velké historické změny v dějinách Hory 

Matky Boží byly vždy oživením, impulsem a 
novou érou Hory Matky Boží. Pevně věřím, že 
stejně tak bude i tato změna majitele k lepšímu 
a klášter začne znovu duchovně žít. To vždy 
bylo a bude jeho hlavním posláním.

Josef Kubiš
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Několik mýtů, lží a pravd o Hoře Matky Boží…
Všichni známe mnoho starých lidových 

rčení, citátů nebo pranostik. Jsou to střípky 
moudrosti posbíraných našimi předky. Ov-
šem ani oni nepilovali  tato moudra podle 
toho, jak se jim to momentálně hodilo. Už 
jenom z  toho důvodu,  že  se mnohá  rčení 
doplňují,  ale  při  zneužití  se  také můžou 
vyvracet.  Například  rčení  „na  každém 
šprochu pravdy trochu“, pokud se přežene, 
okamžitě  na  něj  navazuje  rčení  „stokrát 
opakovaná lež se stává pravdou“. A takto 
bychom mohli pokračovat.
Za posledních pár let se právě tato dvě 

rčení dostala nějak moc do kurzu v Králí-
kách. Znáte to, někdo někde slyší nějakou 
„zaručenou zprávu“, na které  je  třeba  jen 
smítko pravdy. Někdy ani  to ne,  tomu se 
říká lež. Dotyčný/á ji předá se svým vlast-
ním přispěním někomu dalšímu  ve  stylu 
„Kelišová & spol“ a výsledná kravina může 
žít dál předlouhým životem a nemá s původ-
ním drobkem pravdy vůbec nic společného. 
Také tak někdy funguje rčení „na každém 
šprochu pravdy trochu“. Nejhorší je, pokud 
ta původní pravda pochází od  závistivců, 
neumětelů nebo lhářů.
Chtěl  bych  objasnit  pro  běžné  lidi  pár 

drobných zažitých věcí, ale také pomluv a 
lží, které se poslední dobou vyrojili a začíná 
už jich být až moc. Ti, kteří níže uvedené 
věci  vědí,  ať mi  prominou  za  opakování 
faktů.

Jeptišky už na klášteře nejsou… 
Ano, pro většinu žádná novina, pro mno-

ho lidí je to stále celkem šok, když se dozví, 
že  jeptišky  –  čili  správně  řádové  sestry 
Neposkvrněného Početí Panny Marie – už 
na klášteře nejsou. Odešly v roce 2002, je 
to tedy už jedenáct let.

Jeptišky byly z kláštera vyhnány těmi 
faráři… 
To je místní mýtus. Sestry odsud odešly 

dobrovolně  do  svých majetků,  domů  a 
klášterů,  ze  kterých  byly  za  komunismu 
vyhnány  (Olomouc, Brno…). Stejně  jako 
redemptoristé z Králík.  Sestry tady po sobě 
zanechaly opravdu dobrou stopu, čehož dů-
kazem je to, že mnoho lidí na ně vzpomíná 
v dobrém. Vlastně co je mi známo, tak zatím 
všichni. Pak se pouze vrátili do svého.
Kdoví, co se na tom klášteře děje, do noci 

se tam svítí...
Byl  jsem  svědkem  toho,  kdy mi  lidé 

říkali: „kdoví, co se tam děje, svítí se tam 
dlouho do noci…to  zdola  vidím“. U  této 
„hlášky“ lze pouze doporučit dívat se méně 
na televizi. Styl žánru „ordinace…“ vybízí 
k tomu, že co se děje v televizi, je normální 
a tak to funguje. Nebuďme naivní. Klášter 
je opravdu místem plným duchovna a  ta-
jemství. Ale pozor, tajemstvím křesťanské 
Dobré  Zprávy  zprostředkované  Pannou 
Marií, které je nejen kostel na Hedeči, ale 
i celý komplex zasvěcen. Jmenuje se přece 
Hora Matky Boží. Kdo tvrdí, že se na kláš-
teře dlouho svítí, a je to vidět z Králík, tak 
kecá, protože klášter má všechna okna na 

druhé  straně Hedeče. Možná  si  to  někdo 
plete s Poutním domem.  Na druhou stranu, 
i na klášteře se někdy večer svítilo, protože 
tam donedávna  žil  a  pracoval  správce. A 
věřme,  že  pokud  se  tam  svítí  nebo  svítit 
bude, nebude klášter opuštěný, což je dobré. 
Čili  tady  to pravidlo se šprochem vlastně 
trošku platí. 
Tam už to stejně dávno nefunguje a nic 

se tam neděje...
Velmi  rozšířená blbost. Dost  úsměvné, 

především od lidí, od kterých se dozvíte, že 
na Hoře Matky Boží už nebyli 5 a více let. 
Tady ovšem té pravdy z toho šprochu také 
trošku je. Na klášteře momentálně nejsou 
kněží. Redemptoristé odchází, protože ne-
mají dost lidí. Momentálně klášter přebírá 
hradecké biskupství, takže už nějakou dobu 
nefunguje duchovní správa, bohoslužby se 
slouží pouze příležitostně při poutních zá-
jezdech. Provozně ale klášter i Poutní dům 
fungují, otevřeno je od dubna do října a to 
už  léta. Ano, mimo  sezónu  jsou  zavřené. 
Mnoho  lidí  zase  říká:  proč? Odpovědět 
dokážou  všichni  provozovatelé  turisticky 
zajímavých  cílů,  tady  je  zbytečné  o  tom 
polemizovat. Minulý rok se otevíral nový 
„Památník obětem internace“. To je velká 
novodobá historie kláštera v moderní podo-
bě a mimochodem svým rozsahem zaměření 
a velmi vysokou kvalitou materiálů první v 
ČR. Nic se neděje? Každý má možnost se 
přijít podívat.

Oni to tam všechno ovládají…
Bohužel mi  to  není moc  příjemné,  ale 

tady musím personifikovat. Rodina Kubi-
šova, která se momentálně stará o Poutní 
dům  a  velkou  část  kláštera,  sem  přišla 
v roce 2006. Tehdy o to byla požádána teh-
dejším vedením kláštera z ekonomických 
a  správních  důvodů. Vzpomeňme na  léta 
2004-2005, kdy se zde opravdu nic nedě-
lo,  Poutní  dům byl  úplně  zavřený,  nikdo 
se  o  něj  nestaral  a  jak mnozí  ví,  rok  bez 
údržby jde na baráku strašně vidět. Hlavní 
důvod příchodu Kubišových byl  ten,  aby 
se duchovní správa starala převážně o věci 
duchovní  a  provoz  alespoň  z  větší  části 
byl  zajištěn  někým  jiným. Ve  spolupráci. 
V letech 2007-2009 tato spolupráce začala 
fungovat velmi dobře a rozjelo se mnoho 
nových věcí. Poté přišla špatná zpráva, která 
se začala postupně naplňovat, že duchovní 
správa  postupně  odejde. Tak  se  bohužel 
také stalo. Nicméně v letech 2008-2012 se 
opravila a nově zpřístupnila krypta, některé 
vnitřní  prostory  kláštera  (refektář,  hlavní 
chodba…),  poprvé  se  otevřela  zahrada 
pro  veřejnost,  první  nádvoří  a  „Památník 
obětem  internace“. Dělaly  se  koncerty, 
poutě, akce pro děti... Myslí  si někdo, že 
je to za čtyři roky málo? Některé prostory 
v  klášteře  jsou  pronajaty,  prostory  pro 
působení duchovní správy si spravovali re-
demptoristé díky svému správci sami. Ano, 
tento správce byl také člen rodiny Kubišovi, 
ale nikdo nenašel nikoho jiného, kdo by to 

dělal zdarma a ještě platil administrativu pro 
klášter. Jestli někdo z vás o někom takovém 
ví, prosím dejte mi vědět, dám odměnu za 
sehnání  takového člověka, který ale musí 
fungovat. Mimochodem  také  díky  tomu 
klášter momentálně není zavřený. 
Teď něco ke kontroverznímu králickému 

tématu. Mnoho lidí z Králík se „trápí“ tím, 
že se najednou (od roku 2008) platí v Ambi-
tech za vstup. Dřív se neplatilo. V minulých 
dobách  to  bylo  také  tak,  že  do  kláštera 
chodilo velmi mnoho poutníků, a tito živili 
celé rodiny z Králík. Čím? Různou prací pro 
poutníky. Například vyřezávání figurek, což 
dělaly mnohdy celé  rodiny. Dnes  je doba 
jiná  a  i  klášterní  komplex  se  z  nějakých 
peněz musí provozně uživit. Každému, kdo 
se stará o barák to není třeba vysvětlovat. 
Pouze si všechny náklady vynásobte zhruba 
patnáctkrát  a máte  to.  Je  třeba  vědět,  že 
pokud  se  kdokoli  půjde modlit  na  Svaté 
Schody  nebo  křížovou  cestu  do Ambitů 
může jít zdarma. Všichni tito poutníci jsou 
vítáni, včetně vás. Za turistickou prohlídku 
se platí a je to tak normální všude. Zajeďte si 
do zoo, zámku, westernového městečka, na 
bazén, do chrámu sv. Víta nebo do baziliky 
sv. Františka v Assisi v Itálii.

Z posledních dní – z kláštera se bude 
dělat relax centrum a bude tam nové 
muzeum jeptišek...
To už jsem fakt nevydržel a musel jsem 

se hodně smát. S tímto nesmyslem nedávno 
přišel jeden nejmenovaný novinář z jedněch 
velkých novin (totožnost znám, ale nebudu 
uvádět), který o  tom „už slyšel“.  Jestli  je 
možné se k tomu vyjádřit. Po otázce kde a 
od koho to slyšel, samozřejmě už také ne-
věděl. Klobouk dolů, že aspoň zavolal, aby 
se ujistil. Ujišťuji všechny o tom, že nikdo 
z okolí kláštera podobnou debatu nevedl ani 
na jedno, ani na druhé téma. Kdo má všech 
pět pohromadě, ví, proč tady klášter stojí. 
Mnoha lidem přijde hloupé se zeptat, když 
si nejsou jistí. Jedno přísloví také praví, že: 
„není hloupý ten, kdo neví, ale ten, kdo se 
nezeptá“. Klidně se ptejme. 
Klášter  a  lidé  kolem  něj  jsou  velmi 

vděčné  téma  na  rozšiřování  nesmyslů, 
roznášení  drbů,  pomlouvání  a  přidávání 
svých  „pravd“.  Buďme  prosím  všichni 
velmi obezřetní vůči jakýmkoli těmto řečem 
a pomlouvačům a nepřidávejme se k tomu. 
Dávejme sami pozor na řeči, které míchají 
přísloví „na každém šprochu pravdy trochu“ 
a „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. 
Někdy je to sranda, někdy to opravdu může 
uškodit. Raději se na rovinu zeptejme, jinak 
můžeme být za hlupáky, a jak říká ve svém 
citátu Karel Čapek: „Představte si to ticho, 
kdyby lidé říkali jen to, co vědí“. 
Nenechme  se  otrávit  pomluvami,  sami 

neroztrubujme  hovadiny,  ale  mysleme 
pozitivně.  Přišlo  léto,  tak  si  život  raději 
užívejme v klidu a dobré náladě.

Josef Kubiš, Poutní dům 
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Zabijáky bunkrů testovali nacisté na tvrzi Hůrka
Tvrz Hůrka představuje jeden z pilířů čs. opevnění z let 1935-1938. Je 

tvořena mohutnými bojovými objekty v nejvyšší odolnosti a rozsáhlým 
podzemním systémem chodeb a sálů, situovaným hluboko ve skalním 
masivu. Hůrka byla do podzimu 2012 přístupna veřejnosti ve stavu, 
v jakém ji v květnu 2008 předalo Ministerstvo obrany městu Králíky. 
V letech 2011-2012 pak probíhala rozsáhlá revitalizace tvrze, při které 
došlo ke zpřístupnění těch jejích částí, které byly dlouhá desetiletí zcela 
uzavřeny. Hůrka je tak nyní přístupná v plném rozsahu (1,75 km podzem-
ních chodeb a sálů, pět bojových objektů – tzv. srubů) a v současnosti 
představuje nevětší objekt čs. opevnění veřejnosti přístupný. Návštěv-
níkům Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka nabízí pět různě 
dlouhých prohlídkových tras, s časovou náročností 70 až 360 minut. 
Hlavní exponát představuje sama tvrz – unikátní vojensko-historická, 
stavební a technická památka.
Při revitalizaci tvrze v letech 2011–2012 došlo k řadě nečekaných 

objevů, které prokázaly předpoklad,  že právě na  této čs. pevnostní 
stavbě testovala nacistická Wehrmacht celou škálu vyvíjených, přísně 
utajovaných zbraní. Jen v případě některých pak došlo během 2. světové 
války k jejich nasazení.

Nejmenší škody z nejméně tří zde prokazatelně testovaných tajných 
zbraní napáchaly zkoušky kumulativních náloží. Ty byly soustředěny 
na malé ploše čelní stěny pěchotního srubu K – S 10. Podle hloubky 
průpalů v pevnostním betonu šlo o tehdy nejvýkonnější 50 kg kumula-
tivní nálože. Světovou premiéru svého bojového nasazení si kumulativní 
nálože odbyly dne 10. května 1940 při útoku na belgickou superpevnost 
Eben-Emael. K úspěchu jejich nasazení jistě nemalou měrou přispěl i zá-
věrečný taktický nácvik útoku, provedený v prosinci 1939 na objektech 
tvrze Adam u Mladkova.
Drtivé a nejvíce patrné stopy zanechaly na objektech Hůrky testy 

podkaliberních protibetonových střel Röchling. Ty představovaly jednu 
z německých  reakcí na stavbu  francouzské Maginotovy  linie. Dělo-
střelecký srub K – S 11 tvrze Hůrka byl prvním místem mimo území 
III.  říše, kde proběhly ověřovací zkoušky prototypů  této mimořádně 
účinné, v bojích 2. světové války však nepoužité německé tajné zbraně. 
K prvním pokusným střelbám s Röchlingy zde došlo již v říjnu 1939. 
Palbu vedla děla ráže 15 a 21 cm, testovaly se střely různých ráží, různé 
délky a hmotnosti a to přímou palbou z velmi malých vzdáleností. Testy 
probíhaly až do jara 1940 a pak opakovaně i v pozdějších obdobích. Ve 
stěnách srubu jsou dodnes dobře dochované a identifikovatelné střely 
Röchling různého provedení. Některé z nich pronikly až 3,3 m hluboko 
do stěn ze speciálního a vysoce odolného železobetonu. Tam, kde zasáhlo 
stěnu střel více, došlo i k průrazům. Právě ze střel, které pronikly až do 
interiéru srubu, pochází několik větších částí, které se po svém objevení 
a očištění staly vzácnými exponáty zdejšího muzea.
Dělostřelecký srub K – S 11 nebyl jediným objektem tvrze Hůrka, kde 

se Röchlingy testovaly. Zásahy najdeme také na pravé straně pěchotního 
srubu K – S 13 a silné poničení vykazuje také pěchotní srub K – S 10. 
Jeho pravá strana směřující k obci Červený Potok posloužila k testům 
Röchlingů střílených kořistním francouzským železničním kanónem ráže 
24 cm. Se vší pravděpodobností se tak jedná o místo, kde byla použita 
nejtěžší a nejvýkonnější dělostřelecká zbraň při zkouškách čs. opevnění. 
Stejnou zničující sílu vykazovala další protipevnostní zbraň, která 

obdobně jako střely Röchling přišla do výzbroje nacistické Wehrmacht 
pozdě a nebyla v boji 2. světové války nasazena. Speciální jednotky, 
které ji měly použít, však již byly v předposledním roce války k boji 
připravené a vycvičené. Projekt nesl označení Tajfun a  jednalo  se 
o vysoce brizantní výbušný plyn. Pozůstatky zkoušek této do nedávna 

neznámé zbraně může návštěvník shlédnout v podzemních prostorech 
pod srubem K – S 11 a také ve vlastním objektu dělostřeleckého srubu. 
Rozdrcené klenby podzemních prostor jsou obrovskou silou vmáčk-
nuty do skalního masivu směrem vzhůru, bez jakéhokoliv poškození 
okolních stěn a podlah. Střešní deska srubu K – S 11 (má hmotnost 
několik tisíc tun) byla obrovskou silou odtržena od nosných konstrukcí, 
o čemž svědčí trhlina procházející celým jejich obvodem. Také střílny 
houfnic byly vytlačeny velkou  silou  ze  stěn objektu  směrem ven. 
Nejvíce však Tajfun devastoval dolní patro srubu, které díky  tomu 
není návštěvníkům přístupné. 
Při prohlídce  tvrze Hůrka  tak návštěvníci mohou shlédnout nejen 

originální posuvná pancéřová vrata ve vjezdu do tvrze, šikmý výtah/
svážnici, funkční úzkorozchodnou pevnostní železnici s lokomotivou a 
dvaceti vagóny, ale také četné stopy zkoušek vyvíjených tajných zbraní 
určených pro nacistickou Wehrmacht, které byly na objektech  tvrze 
Hůrka testovány.
Provozní doba muzea je celoroční. Informace nejen o provozní době 

najde návštěvník na nových internetových stránkách muzea: http://hurka.
boudamuseum.com.
Všechny objekty tvrze Hůrka leží na zeleně značené naučné stezce 

KČT (NS – Vojenské historie Králíky) jejíž začátek je situován na Velkém 
náměstí v Králíkách.

Martin Ráboň, foto autor (další fotografie na straně 2)

Dětský den v Králické
pevnostní oblasti

Město Králíky, Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka, Vojen-
ské muzeum Králíky a Muzeum čs. opevnění pěchotní srub K – S 14 
„U cihelny“ uspořádali v sobotu dne 22. června 2013 sportovně branný 
zábavný dětský den. Akce byla pořádána pod záštitou místostarosty 
města Králíky pro všechny děti a rodiče z králického okolí. 
Stejně jako loni jsme měli obavy o počasí, které ráno nevypadalo 

přívětivě. Ranní deštík však vystřídalo  sluníčko a  tak  se celá akce 
vydařila. Celkově se zúčastnilo 61 dětí, 31 dětí přišlo na tvrz Hůrka, 
kde byl dětský den zahájen vstupem do podzemí, tunelem odvahy a na 
konci schody vytrvalosti. Na povrchu pak orientace v terénu a dál děti 
pokračovaly k Vojenskému muzeu, kde je očekávaly další disciplíny 
jako střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, určování  stromů, 
minigolf a další. Přímo na vojenské muzeum dorazilo 30 dětí, z toho 
bylo i 5 dětí ze Slovenska.
Největší  atrakcí byla  jízda obrněným bojovým vozidlem, kterou 

si děti náležitě užily a nebály se ani ty nejmenší. Zuzanka, která loni 
nechtěla vystoupit z obrněného vozu, letos chyběla. 
Odměnou pro všechny pořadatele byly rozzářené obličeje přítomných 

dětí a spokojenost rodičů, kteří osobně děkovali za uspořádání této akce. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli a svou účastí nám 

potvrdili, že máme na králicku hodně šikovných dětí a aktivních rodičů, 
všem sponzorům, kteří dětský den podpořili, týmu MŠ Pivovarská Krá-
líky pod vedením ředitelky p. Kainkové, Společnosti přátel čs. opevnění, 
o.p.s. p. Vávrovi, p. Večeřovi z Vojenského muzea Králíky a jeho týmu a 
všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce. 

Antonín Vyšohlíd, místostarosta (fotografie k článku na straně 3)

Tvrz Hůrka - pěchotní srub K - S 10 těžce devastovaný dělostře-
leckými zkouškami.
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Podmínky pro podání žádosti o pronájem:
1. O pronájem nebytového prostoru ve vlastnictví města může požádat každý. Pokud podá žádost žadatel, který je veden v seznamu 

dlužníků města, a dluh ke dni podání žádosti není uhrazen, RM k žádosti nepřihlíží.
2. Žádost o pronájem nebytového prostoru se podává na předepsaném tiskopisu, který je přílohou tohoto předpisu.
3. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:

a) identifikační údaje fyzické osoby (RČ a trvalý pobyt), podnikající fyzické osoby (IČ a místo podnikání)
nebo právnické osoby (IČ a sídlo podnikání)

b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané nabídky c) účel nájmu, předmět podnikání
d) prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
e) souhlas s nájemními podmínkami, jež byly stanoveny a zveřejněny v záměru pronájmu
f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM) g) souhlas se zpracováním osobních údajů (platí pouze pro fyzické osoby)

4. Na základě podané žádosti provede MO analýzu této žádosti, požádá o stanoviska dotčených odborů, tj. odboru VTS a ÚpaSÚ, je-li 
nebytový prostor v MPZ tak také odboru ŠKT. Součástí stanoviska je i vyjádření odborů, zda doporučují nebo nedoporučují pronájem 
nebytového prostoru. Jedná-li se o pronájem nebytového prostoru v části obce, požádá MO o stanovisko také příslušný osadní výbor.  

5. Žádá-li zájemce o pronájem o sjednání podmínek pronájmu odlišných od těchto pravidel, předloží majetkový odbor věc k rozhodnutí 
RM, a to společně s předcházejícím vyjádřením odboru VTS, odboru ÚPaSÚ, je-li nebytový prostor v MPZ tak také odboru ŠKT.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 353 na st.p.č. 213
Ulice a obec: Dlouhá (Evropský dům), Králíky
Bližší určení: kancelář v 1. n.p. vlevo o výměře 23,63 m2

Minimální měsíční nájemné: 960,- Kč/m2/rok
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě s provozovate-
lem - Klub Na Střelnici - Ing. Pavel Strnad, tel. 603849460
Termín uzavření smlouvy: nejdříve od 1. 8. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 29. 7. 2013, žádosti přijí-
má majetkový odbor MěÚ nebo ředitel PO - Klub Na Střelnici
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
uvedenou od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 374 na st.p.č. 351/1 a 351/3
Ulice a obec: Karla Čapka (kult. dům Střelnice), Králíky
Bližší určení: kavárna v 1. patře objektu
Měsíční nájemné: 6.500 Kč (výše nájemného je včetně 
zařizovacích předmětů)
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě s provozovate-
lem - Klub Na Střelnici - Ing. Pavel Strnad, tel. 603849460
Termín uzavření smlouvy: nejdříve od 1. 8. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 29. 7. 2013, žádosti přijí-
má majetkový odbor MěÚ nebo ředitel PO - Klub Na Střelnici
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
uvedenou od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Obec Orličky nabízí
pronájem bytu

Adresa bytu: Orličky čp. 190
Velikost bytu: 2+k

Kategorie: I.
Nadzemní podlaží: 1

Podlahová plocha bytu
celkem: 41,90 m2

Základní nájemné (bez energií): 
1928,-Kč

Kontakt: 603314074
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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 350 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

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ KRÁLÍKY
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Hasičská pouť s dětským dnem
Sbor  dobrovolných hasičů  v Králí-

kách,  děkuje  všem  návštěvníkům  za 
podporu  dětského  dne  (a  to  i  za  ne-
příznivého  počasí),  obzvláště  dětem, 
které v soutěžním zápolení zapomněly 
na déšť, který  je doprovázel skoro po 
celou dobu soutěžního zápolení. Dále 
děkujeme všem  rodičům,  sponzorům, 
městu Králíky, zaměstnancům MÚ za 
jejich pomoc při zajištění akce, členům 
K.O.T.V.A  zajišťující  soutěže,  dobro-
volníkům zajišťující občerstvení, panu 
faráři Mgr. Pavlu Plíškovi,  tanečnímu 
sboru pod vedením Ivy Musilové, na-
šim kolegům Strážákům z Goworowa 
a hlavně všem dobrovolným hasičům, 
kteří se podíleli na přípravě a za zdárný 
průběh akce.
Dne 1. 6. 2013 proběhla na Velkém 

náměstí  v Králíkách  první Hasičská 
pouť s dětským dnem, kterou pořádal 
místní  Sbor  dobrovolných  hasičů 
v Králíkách a město Králíky, ve spolu-
práci s Hasičským záchranným sborem 
Pardubického kraje, územní odbor Ústí 
nad Orlicí  a  požární  stanicí Králíky. 
I přes nepřízeň počasí dětských soutěží 
se zúčastnilo kolem 70 dětí, které pro 

nejlepší soutěžní výsledky zapomněly 
na déšť. Velký zájem byl o autentickou 
ukázku  dopravní  nehody,  hasiči  zde 
prováděli záchranu osob z nabouraných 
vozidel,  kdy  jedno  vozidlo museli 
rozstříhat, aby mohli vyprostit řidiče a 
spolujezdce, které si převzala záchranná 
služba pro další ošetření. Celou ukázku 
okomentoval  velitel  požární  stanice 
Králíky npor. Venc. 

Mládež
pro Králíky

Přípravný  tým projektu Mládež pro 
Králíky na svém setkání 27. 6. vybral 
ze tří přihlášených návrhů vítězné logo. 
Autorem  toho  loga  je  Lukáš Vacek 
z Verměřovic  a  vyhrává  poukaz  pro 
2 osoby do lanového centra D. Morava 
v hodnotě 1000 Kč. Vítězi tímto blaho-
přejeme. Vás ostatní zveme k účasti na 
aktivitách projektu, který zahajujeme na 
festivalu Jesus break 7. září ve 14h na 
náměstí workshopem street art. Více na 
www.facebook.com/MladezProKraliky.

Po  dětských  soutěžích  bylo  točení 
kolem  štěstí,  kde  děti  vyhrávaly  věc-
né  ceny.  Poté měl  vystoupit  taneční 
soubor pod vedením Ivy Musilové, ale 
pro  nepřízeň  počasí, muselo  být  toto 
vystoupení odvoláno.  Počasí bylo proti 
nám a v odpoledních hodinách musela 
být  akce  předčasně  ukončena,  takže 
nedošlo ani na živou hudbu a závěrečný 
ohňostroj.

Za Sbor dobrovolných hasičů v Krá-
líkách starosta Ladislav Křivohlávek
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Poděkování
Děkuji prof. Štěpánu Rakovi, Mgr. 

Pavlu Plíškovi a všem návštěvní-
kům koncertu v kostele sv. Michala, 
archanděla v Králíkách za finanční 
příspěvek, který bude použit na 
nákup invalidního vozíku pro mého 
syna Michala.

Emilie Čermáková

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

Koupím staré pohlednice do 
r. 1950, dále vyznamenání, 
řády – i socialist. T: 608420808

Angličtinasoukromě
Pohodlně a podle Vašich 
možností a tempa. Kontakt a 
informace: dominikziegler@
post.cz, 608341719.

Cena lekce: od 200 Kč
Začátek kurzů září 2013

Okresní kolo hry
PLAMEN 2012/2013
SDH Lichkov uspořádalo ve dnech 31. 5. až 1. 6. 2013 dvou-

denní soutěž Okresního kola hry PLAMEN v areálu školy SOU 
opravárenského Králíky. 
V pátek 31. 5. byla soutěž slavnostně zahájena zástupci Okres-

ního sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí a místních samospráv 
a to starostou obce pořádajícího sboru panem Zdeňkem Brůnou 
a místostarostou města Králíky panem Antonínem Vyšohlídem. 
Dvoudenní soutěži předcházela podzimní I. část Závodu požár-

nické všestrannosti PLAMEN 2012/2013. Nynějšího jarního kola 
dvoudenní soutěže se zúčastnilo 36 sborů dobrovolných hasičů 
o celkovém počtu 630 dětí. 
Mladší  a  starší  děti  se  povinně  účastnily  těchto  disciplín: 

Požární  útok,  Štafeta  4x60,  Štafeta  požárních  dvojic,  Štafeta 
CTIF,  Požární  útok CTIF. Dále  nepovinně  v  disciplíně  Přebor 
jednotlivce – běh na 60m. 
V kategorii mladších žáků se utkalo 28 družstev o celkovém po-

čtu 310 dětí ve věkové hranici 6-11let. Na prvních třech místech se 
umístila družstva: 1. Lukavice A, 2. Dolní Dobrouč A, 3. Svatý Jiří. 
A v kategorii starších se soutěže zúčastnilo 29 družstev o celko-

vém počtu 320 dětí ve věkové hranici 11-15 let. Na prvních třech 
místech se umístila družstva: 1. Lukavice A, 2. Dolní Dobrouč 
A, 3. Letohrad – Orlice. 
Do krajského kola postoupilo družstvo: „Lukavice A“ a „Dolní 

Dobrouč A“. Za Pardubický kraj vyhrálo družstvo „Dolní Dobrouč 
A“ a bude nás tak reprezentovat v republikovém finále soutěže 
hasičů. 
Poháry,  diplomy, medaile  a  věcné  ceny  dětem  předali:  pan 

Rudolf Rajnet, František Faltus, Jakub Betlach a pan František 
Matějka. A  zároveň  také  předali  ocenění  za  výtvarnou  soutěž 
„Požární ochrana očima dětí“.
Akce i přes deštivé počasí sklidila úspěch a vyloudila i úsměv 

na tvářích 630 soutěžních dětí, 70 vedoucích, 78 rozhodčích, 15 
zástupců okresního štábu a velkého počtu členů a nečlenů orga-
nizačního sboru SDH Lichkov. 
V  závěru mi  dovolte  touto  cestou  poděkovat  všem,  kdo  se 

podílel  na  uspořádání  jedné  z  největších  soutěží  pro  hasičské 
děti a mládež. 

Za SDH Lichkov Macháčková Lenka 

Výlet na Křížovou horu
Ve středu 5. června 2013 

jsme se vydali na plánovaný 
školní výlet. Neodradilo nás 
ani  horší  počasí,  kterého 
bylo  v  květnu  a  začátkem 
června požehnaně. Vlakem 
jsme  se  svezli do Červené 
Vody  a  odtud  přes  Šanov 
pokračovali  na  rozhlednu 
na Křížové hoře. Vystoupali 
jsme nahoru, rozhlédli se po 
krajině, a protože nahoře na 
hoře bylo opravdu chladno, 
vydali jsme se stejnou ces-
tou  zpět  do Králík.  I  přes 

chladné počasí se nám výlet  líbil. Vznikly z něj pěkné 
obrázky, ty nejhezčí nabízíme i vám.

Michaela Bajtová a žáci I. B

Barbora Kalousová

Richard Kubíček

Tereza Moravíková
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Prázdninové čtení
Vážení čtenáři našeho zpravodaje. Na-

stává  období  letních  školních  prázdnin, 
období  dovolených.  Lidé  více  cestují, 
chodí na výlety. Mnozí při svých cestách 
také vyrážejí za poznáním za hranice naší 
vlasti. V časopisech a novinách vycházejí 
různé  rady  cestovatelům,  jsou  vydávány 
různé  turistické bedekry. Nejvíce  se  tyto 
rady týkají poznatků co v daném místě na-
vštívit, kde a za kolik se najíst, co nakoupit, 
kde se dobře vyspat atd. V rámci našeho 
prázdninového  čtení  jsme  se  zaměřili  na 
jednu  oblast,  o  které  většinou  turistické 
informace  taktně mlčí  a  v  některých  tu-
ristických oblastech je jen na cestovateli, 
jak si se vzniklou situaci poradí. Při čtení 
některých  příspěvků  na  internetu  jsme 
narazili na jeden zajímavý příspěvek, který 
s nadsázkou shrnuje cestovatelské zážitky 
a zkušenosti jedné cestovatelky (jak sama 
sebe charakterizuje – geoložka, ekoložka, 
golfistka,  lezkyně,  tanečnice  flamenca). 
S  laskavým  svolením  autorky  Barbory 
Topinkové  přetiskujeme  její  příspěvek 
zveřejněný  na  blogu  barboratopinkova.
blog.ona.idnes.cz
Za  naši  redakci Vám  přejeme  hezké 

prázdniny,  další  číslo  zpravodaje  vyjde 
v měsíci září.

Za redakci zpravodaje Jan Divíšek a 
Jaroslav Vacek

Tour de záchodky
Spousta  dobrodruhů Vám bude  tvrdit, 

že na prázdninové cesty potřebujete boty 
s vibramovou podrážkou, odlehčený batoh 
o objemu velrybího žaludku, nepotopitelné 
hodinky a mapy ukradené NASA. Já říkám, 
že  nejdůležitější  cestovatelskou  doved-
ností  je vždy, všude a včas najít  veřejné 
záchodky a – v případě jistých zemí – je 
umět erudovaně použít. Tady je pár mých 
doporučení  z míst,  kudy  jsem  nedávno 
projížděla:

Andorra La Vella  je  známá  velepří-
jemnou bezdaňovou politikou, díky které 
je i ta nejmenší díra po granátu vybavena 
solidním  nákupním  centrem  s  vlastními 
záchodky. Porcelán je evropsky vyvýšený, 
toaletní  papír  přítomen  v  97%  případů. 
Vzhledem k nákupní politice Vám budou 
v každém obchodě dávat ochutnat klobásy 
a  cosi  podobné Malibu  tak  vehementně, 
až  si  koupíte  pět  litrů  sangrie,  dva  sýry 
tak vyzrálé, že dojdou k Vám domů úplně 
samy,  a  celou  sušenou  prasečí  nohu. Až 
vyjedete serpentinami nad údolní nákupní 
ráje,  zjistíte,  že  výše  zmíněné  produkty 
místní kuchyně můžete ze žaludku vyho-
dit  kdekoliv,  a  to  s  naprosto  úchvatným 
výhledem na Pyreneje.

bonifacio je na Francii absolutně nezá-
vislé korsické město umístěné na skalním 
útesu.  Veřejné  záchodky  nenaleznete, 
pokud  nejste  Korsičan  nebo  nemluvíte 
plynnou korsičtinou. Lufťákům se dopo-

ručuje zapadnout do hospody, kde v rámci 
menu o několika chodech můžete využít 
plynatou místnůstku  za  kuchyní. Ovšem 
pouze v době, kdy není siesta. Doba trvání 
siesty  je klouzavá a závisí na  tom, kolik 
sklenic pastisu chce ten den Korsičan vypít 
se svými přáteli. Většinou trvá od 10:00 do 
20:00, s malou přestávkou na práci.

Coxen Hole je  rumový  ráj  a  je  třeba 
k němu tímto způsobem přistupovat. Kupte 
si mojito. Použijte toalety přilehlého baru. 
Kupte si druhé mojito. Použijte toalety při-
lehlého baru. V případě, že už nedokážete 
definovat počet spořádaných mojit, běžte 
to vyplavat do moře. A teď – kolik žraloků 
vám ukazuje vztyčené prsty?

dillí  je  rájem  nezávislé  turistiky,  neb 
potřebu zde můžete svobodně konat kde-
koliv a kdykoliv. Místní tak rutinovaně činí 
i uprostřed rušné ulice a to jen v lehkém 
přídřepu. Pokud si chcete hrát na stydlivé-
ho bělocha, zajděte s arogantním výrazem 
bývalého kolonizátora do nádražní čekárny 
nebo  banky. Naleznete  klasický  turecký 
hajzlík, který velice pravděpodobně nikdy 
nesplachoval. Cena roličky toaletního pa-
píru zde odpovídá večeři v Hiltonu, proto 
pozadí  po místním  způsobu  otřete  prsty 
levé ruky, kterou poté odmočte v připra-
vené konývce s vodou. Jezte pravou rukou 
nebo se dejte očkovat proti žloutence.

edinburgh je whisky a mátovým sosem 
požehnané místo, kde panák stojí jako u nás 
velké  pivo  a  velké  pivo  jako u  nás  dvoj-
decka džusu. Neváhejte proto s návštěvou 
kterékoliv  nálevny. Hledání ministerstva 
úlevy v prapodivném bludišti přístavků za 
barem bude po  třetím panáku příjemným 
rozptýlením v jinak upršené dovolené!

Orange je plné kavárniček a jeho okolí 
je přímo zamořeno vinnými sklípky, tak-
že  nutnost  zaskočit  na  onu místnost  vás 
zde  bude  přepadat  téměř  permanentně. 
K  turistovu  překvapení  budou  toilettes 
zkonstruovány v turecké nášlapné verzi a 
zcela po francouzském způsobu nebudou 
vybaveny toaletním papírem. Schovávejte 
si proto ubrousky od croissantů k snídani 
a nechoďte do místnosti bosí, leda byste si 
zrovna léčili bradavice. Umístěte podrážky 
bot co nejvíce dozadu šlapek a kontrolo-
vanou silou proudu moči dílo vykonejte. 
Při  splachování  buďte  připraveni  rychle 
uskočit až za dveře místnůstky, neb systém 
oplachuje i širší okolí porcelánové oblasti 
a to až do výše očí.

Las Vegas je ráj laciného piva, kterým 
chtějí  hrací  domy  podpořit  chuť  oteplá-
kovaných amíků naházet do jednorukých 
banditů i poslední dolar. Toalety jsou bez 
vyjímky luxusní místnosti o metráži prů-
měrného bytu a jsou standardně vybavené 
papírem,  ubrousky,  voňavkami,  jedním 
služebným černochem zpívajícím soulové 
pecky  a  intarzovaným  stropem. Moc  se 
tady  nezdržujte,  dvacet  kilometrů  odsud 

začínají krásné hory a národní parky. 
Londýn je meka veřejných záchodků a 

ty nejhezčí můžete najít ve Westminsteru 
a Greenwichi. Toilets  hledejte  na  lodích 
městské  hromadné  dopravy  po  Temži 
nebo  v  blízkosti  stanic  metra,  ovšem 
nikoliv  přímo  v metru.  Jako  prevence 
teroristickým útokům nejsou  odpadkové 
koše  ani  záchodky  v  londýnském metru 
přítomny, snad aby byl útočník s nohama 
křížem  nucen  vyběhnout  do  nejbližšího 
křoví a tam pod vlivem úlevného procesu 
přehodnotit  svůj  záměr  škodit  lidstvu. 
Pamatujte  rovněž,  že  vstup  do  hlavních 
muzeí a galerií je dobrovolný, takže pokud 
tam jdete vykonat potřebu a pak se chvíli 
porozhlédnete  po  obrazech mistrů  nebo 
mumiích čórnutých v Egyptě, za libru to 
bude akorát. Při použití umyvadel počítejte 
s opařeninami 1.-2. stupně, neb kohoutky 
na horkou a studenou vodu jsou odděleny 
a vodu můžete na přijatelnou teplotu mí-
chat pouze v dlaních opatřených současně 
puchýři i omrzlinami.

Reykjavík je místo bazény a veřejnými 
záchodky oplývající. U každé pamětihod-
nosti  najdete  jedny,  snad  aby  nucením 
stižený  cestovatel  nevystrkoval  pozadí 
do  křoví,  odkud mu může  hrozit  akutní 
opaření gejzírem. Zvláštností tohoto kra-
je  je  kreativita místních  domorodců  pro 
výrobu nestandardních pákových baterií, 
takže  před  každým umytím  rukou  řešíte 
složitý  rébus,  spuštěním které-li páčky a 
odkud  vlastně  bude  voda  téci.  Islandské 
vnitrozemí je pak památek, silnic i záchod-
ků prosté,  takže cestovateli  nezbývá než 
se činit na čerstvém vzduchu. V případě 
větrných  a  dešťových  smrští,  které  zde 
probíhají cca 300 dní v  roce, doporučuji 
fyzikální  tabulky  pro  započítání  síly  a 
směru větru. Mně se jednou proti vichřici 
nepodařilo  z  dolíčku  úlevy  postavit  na 
nohy a musela jsem se s pečlivou opatrnos-
tí odkulit parakotoulem stranou do místa, 
kde bylo možno bez trapné úhony vstát na 
všechny čtyři.

Svolvær  je  bohaté  rybami  i  sanitární 
infrastrukturou. Úžasné místo, kde s Vámi 
rybáři  vymění  plnou mísu  pečených  ryb 
za půllitr jakkoliv nekvalitní pálenky. Na 
břehu jezer jsou v pravidelných intervalech 
postaveny dřevěné chatky,  jejichž slušná 
rozloha  a  výzdoba  voňavým  dřevem 
zajišťuje  dokonalé  soukromí  a  komfort. 
Toaletní papír ovšem mějte vlastní. Konání 
nadivoko v  létě nezkoušejte, neb komáří 
sezóna je plném roji a tu poštípanou bam-
buli  byste  už  zpátky  do  kalhot  nemuseli 
dostat.

Zurich. V  německy  sterilní místnosti 
můžete se švýcarskou přesností hrát v pi-
soáru kopanou na body. Dámy se vzhledem 
k anatomickým odlišnostem a nemožnos-
tem musí spokojit s fotografiemi krásných 
mužů,  kteří  jsou  jistě  buď  gayové  nebo 
žijí v krásném vztahu se ženami vážícími 
o dvacet kilogramů méně. 

Zdroj: barboratopinkova.blog.ona.idnes.cz
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného 3. června 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: Jana 
Ponocná, starostka; Antonín Vyšohlíd, místosta-
rosta;   Vladimír Hejtmanský; Arnoš  Juránek; 
Vladimír Hejtmanský; Mgr. Dušan Krabec; 
Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil Kubíček, 
radní;  Jan Mlynář,  radní; Pavel Morong;  Iva 
Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel 
Strnad; Ing. Ladislav Tóth, radní.

Z části jednání omluven: Mgr. Dušan 
Krabec.

Z jednání omluveni:  JUDr. Milan  Ježek, 
Ing. Roman Kosuk.

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

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Účetní závěrka za rok 2012
4.3. Závěrečný účet za rok 2012
4.4. Informace o čerpání rozpočtu

k 30. 4. 2013
4.5. Oblastní charita Ústí nad Orlicí

– přímý příspěvek
4.6. Dotace pro sport
4.7. Postup při uplatnění Vyhlášky

o zákazu sázkových her, loterií
a jiných podobných her na
celém území města Králíky

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila zase-

dání přivítáním přítomných zastupitelů a občanů 
a konstatovala,  že ZM bylo  řádně  svoláno a 
vyhlášeno a je přítomno 12 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřo-
vatelé zápisu z jednání ZM ze dne 8. 4. 2013 
pan Křivohlávek a Mgr. Nesvadba nevznesli 
připomínky. Ověřovateli  tohoto  zápisu  byli 
navrženi a schváleni Bc. Mlynář a Mgr. Kubíček. 

ZM/2013/03/032: ZM schvaluje ověřovate-
li dnešního zápisu jednání pana bc. Mlynáře 
a Mgr. Kubíčka.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno, Mgr. Krabec 
se neúčastnil jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní  starostka navrhla hlasovat o 
zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/03/033: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 03.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, Mgr. Krabec 
se neúčastnil jednání)

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

místostarosta města pan Antonín Vyšohlíd. Ne-
bylo přijato žádné usnesení. Do jednacího sálu 
se dostavil Mgr. Krabec.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace

4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 448/1 v k.ú. 
Králíky

ZM/2013/03/034: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
448/1 – zahrady o výměře 520 m2 v k.ú. 
Králíky panu F., Králíky za kupní cenu ve 
výši 110.306 Kč. 

Hlasování: 10:0:3 (schváleno) 
4.1.2. Majetkoprávní vypořádání stavby na 

pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/035: ZM schvaluje majetko-

právní vypořádání stavby – jiné stavby na 
pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky, tj. schva-
luje prodej stavby – jiné stavby na pozemku 
st.p.č. 678/3 v k.ú. Králíky panu Š., Lukavice 
za symbolickou kupní cenu ve výši 1.001 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno) 
4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 1176/3 v k.ú. 

Heřmanice u Králík
ZM/2013/03/036: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
1176/3 – ostatní plochy o výměře 243 m2 v 
k.ú. Heřmanice u Králík panu L., Olomouc 
za kupní cenu 20.188 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.4. Prodej pozemku st.p.č. 5 v k.ú. Dolní 

Hedeč
ZM/2013/03/037: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
5 – zastavěné plochy o výměře 180 m2 v k.ú. 
dolní Hedeč manželům M., Králíky za kupní 
cenu 16.454 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.5. Prodej pozemků p.p.č. 62/3 a p.p.č. 

62/13 v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/038: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
62/3 – t. t. porostu o výměře 32 m2 a p.p.č. 
62/13 – t. t. porostu o výměře 22 m2 v k.ú. 
Králíky manželům K., Králíky za kupní 
cenu 6.098 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.6. Prodej volné bytové jednotky č. 4/1 v 

čp. 4 v Králíkách
ZM/2013/03/039: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej volné bytové jednot-
ky č. 4/1 v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 1440/10000 
na pozemku st.p.č. 234 – zastavěné ploše o 
výměře 478 m2 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky panu Z., Králíky za kupní 
cenu 505.000 Kč.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.7. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

2072/1 v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/040: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 2072/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 156 m2 (oddělení pozemku za přítomnosti 
SSÚ) v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojeném s převodem a 
ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 2130 
v k.ú. Červený Potok 

ZM/2013/03/041: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje do doby ukončení 
opravy silnice II/312 záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 2130 – trvalého travního porostu o 
výměře 951 m2 v k.ú. Červený Potok. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.9. Záměr  směny pozemku p.p.č. 3255 

v  k.ú. Králíky  za  pozemky  p.p.č.  1295/28, 
1306/29, 1306/30, 1306/31, 1306/32, 2249/14, 
1290/28, 1131/21, 1131/20, 1131/19, 3169/2, 
3168/5 vše v k.ú. Králíky

ZM/2013/03/042: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny pozemku 
p.p.č. 3255 – t.t. porostu v k.ú. Králíky o vý-
měře 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 o celkové výměře 8497 m2 ve 
vlastnictví pana M., Králíky vše v k.ú. Krá-
líky s tím, že rozdíl kupních cen stanovených 
ve výši znaleckého posudku uhradí pan M., a 
ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.10. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3741/3 

v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/043: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3741/3 – trvalého travního porostu o 
výměře 888 m2 v k.ú. Králíky za minimální 
kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.11. Majetkoprávní vypořádání stavby na 

pozemku st.p.č. 678/2 v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/044: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje majetkoprávní vypořádání 
stavby – jiné stavby na pozemku st.p.č. 678/2 
v k.ú. Králíky, tj. schvaluje záměr prodeje 
stavby – jiné stavby na pozemku st.p.č. 678/2 
v k.ú. Králíky za symbolickou 1 Kč + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.12. Změna bodu č. 5 v článku 2 části druhé 

Pravidel pro nakládání s nemovitým majetkem 
ve vlastnictví města Králíky

ZM/2013/03/045: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu bodu č. 5 v článku 
2 části druhé Pravidel pro nakládání s nemo-
vitým 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 bonifikací 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 zaří-
zení na pozemcích (napojovací body pro ulo-
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žení měřících zařízení, připojovací poplatek). 
tuto částku uhradí prodávající kupujícímu 
do 30 dnů ode dne rozhodnutí RM o přiznání 
bonifikace. Zároveň ZM ukládá zapracovat 
schválenou změnu Pravidel pro nakládání s 
nemovitým majetkem ve vlastnictví města 
Králíky pro vydání úplného znění pravidel. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.13. Bezúplatný převod pozemku st.p.č. 

534/5 v k.ú. Králíky
ZM/2013/03/046: ZM schvaluje smlouvu č. 

1001981350 o bezúplatném převodu pozemku 
st.p.č. 534/5 – zastavěné plochy o výměře 59 
m2 v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a 
Českou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem, IČ 01312774, Praha 3, a to 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 pozemko-
vém úřadu a o změně souvisejících zákonů, 
v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.14. Žaloba o  zaplacení  1.591.760 Kč 

s příslušenstvím proti žalovaným: 1) Ing. Karlu 
Vlasákovi a 2) městu Králíky

ZM/2013/03/047: Zastupitelstvo města 
Králíky bere na vědomí informaci o ukonče-
ní soudního sporu žalobce WORLdWIde 
IMAGe PubLISHInG, s.r.o., IČ 26709783, 
se sídlem Praha 5 proti žalovaným: 1) Ing. 
Karlu Vlasákovi a 2) městu Králíky o zapla-
cení 1.591.760 Kč s příslušenstvím, tj. žaloba 
byla zamítnuta a rozsudek nabyl dne 29. 11. 
2012 právní moci. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.15. Prodej nebytové  jednotky č. 4/101 

v čp. 4 v Králíkách
ZM/2013/03/048: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodloužení termínu k za-
placení kupní ceny a podpisu kupní smlouvy 
na prodej nebytové jednotky č. 4/101 v nemo-
vitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlastnického 
podílu ve výši 2257/10000 na pozemku st.p.č. 
234 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky panu Jindřichu Valentovi, bytem 
Jana Žižky č.p. 634, Choceň a to nejpozději 
do 30. 11. 2013. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.16. Zřizovací listina Klub Na Střelnici
ZM/2013/03/049: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje změnu stávající zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Klub na 
Střelnici v tomto znění: - stávající ustanovení 
čl. III, bod č. 2 zřizovací listiny PO Klub na 
Střelnici se ruší a vkládá se zde nový text v 
tomto znění: „pro zajištění hlavní činnosti 
provozuje budovy č.p. 374 na st.p.č. 351/1 
a st.p.č. 351/3 v k.ú. Králíky – kulturní 
dům Střelnice a č.p. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. 
Králíky - evropský dům“ - čl. III zřizovací 
listiny PO Klub na Střelnici se rozšiřuje o 
bod č. 3, který zní: „v rámci hlavní činnosti 
pronajímá nebytové prostory a prostory k 
ubytování předané organizaci do výpůjčky 
a poskytuje související služby“ - čl. VI, část 
A, bod 2, písm. i) zřizovací listiny PO Klub 

na Střelnici se mění tak, že za poslední slovo 
textu se vkládá čárka a následuje text: „včet-
ně ceny za ubytování.“ a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKt zapracovat schválenou změnu 
zřizovací listiny příspěvkové organizace 
Klub na Střelnici pro vydání úplného znění 
zřizovací listiny. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.2. Účetní závěrka za rok 2012
Vedoucí finančního odboru paní Pecháčková 

seznámila  přítomné  s  následujícími  body  a 
navrhla usnesení:

ZM/2013/03/050: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Králíky za rok 2012. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.3. Závěrečný účet za rok 2012
ZM/2013/03/051: ZM schvaluje celoroční 

hospodaření města Králíky a závěrečný účet 
města za rok 2012 včetně zprávy krajského 
úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2012 bez výhrad. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.4. Informace o čerpání rozpočtu k 30. 

4. 2013
ZM/2013/03/052: ZM bere na vědomí in-

formaci vedoucí finančního odboru o čerpání 
rozpočtu k 30. 4. 2013. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.5. Oblastní charita Ústí nad Orlicí – pří-

mý příspěvek
Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnic-

tví Bc. Strnad přednesl žádost Oblastní charity 
o finanční příspěvky.

ZM/2013/03/053: Zastupitelstvo města 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru z 
rozpočtu města ve výši 15.000 Kč na provoz 
Občanské poradny Oblastní charity v Ústí 
nad Orlicí v Králíkách, a to formou darovací 
smlouvy. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2013/03/054: Zastupitelstvo města 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru z 
rozpočtu města ve výši 10.000 Kč Oblastní 
charitě v Ústí nad Orlicí na podporu sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v 
územní působnosti ORP Králíky, a to formou 
darovací smlouvy. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.6. dotace pro sport
Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýcho-

vy Ing. Divíšek seznámil přítomné s rozdělením 
dotace pro sport.

ZM/2013/03/055: ZM schvaluje dotaci pro 
tJ Jiskra Králíky, o.s. ve výši 207.500 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2013/03/056: ZM schvaluje dotaci pro 

FC Jiskra 2008, o.s. ve výši 181.400 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2013/03/057: ZM schvaluje dotaci pro 

tJ Sokol boříkovice ve výši 58.250 Kč pro-
střednictvím jednotlivých položek dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.7. Postup při uplatnění Vyhlášky o záka-

zu sázkových her, loterií a jiných podobných 

her na celém území města Králíky
Starostka  představila  ředitele  zájmového 

sdružení SPELOS pana  Ing. Petra Vrzáně  a 
navrhla usnesení:

ZM/2013/03/058: ZM souhlasí s vystou-
pením zástupce asociace SPeLOS pana Ing. 
Petra Vrzáně. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
Po proběhlé diskusi navrhla starostka usne-

sení:
ZM/2013/03/059: ZM bere na vědomí 

informaci o rozhodnutí Ústavního soudu 
a na základě závěrů uvedených v nálezu 
Pl. ÚS 6/13 ukládá RM předložit na příští 
jednání ZM návrh nové vyhlášky o regulaci 
sázkových her, loteriích a jiných podobných 
her na území města Králíky ve variantách: 

a) s návrhem účinnosti zákazu provozování 
sázkových her, loteriích a jiných podobných 
her na území města Králky od 1. 1. 2015 a 
současně s návrhem míst, kde mohou být 
provozovány sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry 

b) s návrhem míst, kde mohou být provozo-
vány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Pan  Juránek přednesl  svůj  návrh na užití 

symbolů a navrhl usnesení:
ZM/2013/03/060: ZM bere na vědomí uží-

vání symbolů (znaku a praporu) a významu 
jejich symboliky místních částí Heřmanice, 
Prostřední Lipka a dolní Lipka. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
Starostka ukončila jednání ve 21:42 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 7  Bytový dům čp.: 658/1
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve 3. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 54,2 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.449 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 1.850 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 8.598 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 16. 7. 2013
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 8. 2013 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

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 pozem-
ky ve 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 pozem-
ků 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 
hospodářství:
V k.ú. Heřmanice u Králík: p.p.č. 4 –  lesní pozemek o výměře 

6093 m2, p.p.č. 473/1 – lesní pozemek o výměře 2825 m2, p.p.č. 473/2 
– lesní pozemek o výměře 9884 m2, p.p.č. 477 – lesní pozemek o vý-
měře 8988 m2, p.p.č. 478/2 – lesní pozemek o výměře 2699 m2, p.p.č. 
504/3 – lesní pozemek o výměře 2388 m2, p.p.č. 508 – lesní pozemek 
o výměře 121566 m2, p.p.č. 527 – lesní pozemek o výměře 2938 m2, 
p.p.č. 532/1 – lesní pozemek o výměře 15261 m2, p.p.č. 532/3 – lesní 
pozemek o výměře 3034 m2, p.p.č. 566 - lesní pozemek o výměře 3111 
m2, p.p.č. 569 – lesní pozemek o výměře 2327 m2, p.p.č. 571 – lesní 
pozemek o výměře 1421 m2, p.p.č. 613 – lesní pozemek o výměře 8021 
m2, p.p.č. 614 – lesní pozemek o výměře 6503 m2, p.p.č. 620 – lesní 
pozemek o výměře 16588 m2, p.p.č. 622 – lesní pozemek o výměře 
12653 m2, p.p.č. 638 –  lesní pozemek o výměře 12207 m2, p.p.č. 
643 – lesní pozemek o výměře 13696 m2, p.p.č. 644 – lesní pozemek 
o výměře 2992 m2, p.p.č. 652 – lesní pozemek o výměře 777 m2, p.p.č. 
662/1 – lesní pozemek o výměře 890 m2, p.p.č. 662/2 – lesní pozemek 
o výměře 322 m2, p.p.č. 771 – lesní pozemek o výměře 1565 m2, p.p.č. 
774 – lesní pozemek o výměře 8661 m2, p.p.č. 780 – lesní pozemek 
o výměře 12871 m2, p.p.č. 798/1 – lesní pozemek o výměře 9435 m2, 
p.p.č. 798/2 – lesní pozemek o výměře 42 m2, p.p.č. 800 – lesní pozemek 
o výměře 3370 m2, p.p.č. 808 – lesní pozemek o výměře 3259 m2, p.p.č. 
809 – lesní pozemek o výměře 27536 m2, p.p.č. 534 – lesní pozemek 
o výměře 4467 m2, p.p.č. 816 – lesní pozemek o 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 výměře 800 m2, p.p.č. 731/14 - lesní pozemek o výměře 16840 m2, 
p.p.č. 746/1 – lesní pozemek o výměře 672 m2, p.p.č. 746/2 – lesní 
pozemek o výměře 2851 m2, p.p.č. 747/1 – lesní pozemek o výměře 91 
m2, p.p.č. 747/2 – lesní pozemek o výměře 166 m2, p.p.č. 748/1 – lesní 
pozemek o 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 vý-
měře 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 po-
zemek o výměře 1654 m2, p.p.č. 1055 – lesní pozemek o výměře 625 
m2, p.p.č. 1056 – lesní pozemek o výměře 7150 m2, p.p.č. 283 – lesní 
pozemek o výměře 3174 m2, p.p.č. 719 – lesní pozemek o výměře 5190 
m2, p.p.č. 720 – lesní pozemek o výměře 92851 m2, p.p.č. 721/1 – lesní 
pozemek o výměře 666 m2, p.p.č. 721/2 – lesní pozemek o výměře 382 
m2, p.p.č. 722/2 – lesní pozemek o výměře 9863 m2, p.p.č. 722/3 – lesní 
pozemek o výměře 12653 m2, p.p.č. 722/4 – lesní pozemek o výměře 
5629 m2, p.p.č. 722/6 –  lesní pozemek o výměře 12397 m2, p.p.č. 
722/8 – lesní pozemek o výměře 6697 m2, p.p.č. 722/9 – lesní pozemek 
o výměře 3486 m2, p.p.č. 722/10 – lesní pozemek o výměře 5307 m2, 
p.p.č. 722/11 – lesní pozemek o výměře 14966 m2, p.p.č. 781 – lesní 
pozemek o výměře 442 m2, p.p.č. 782 – lesní pozemek o výměře 2154 
m2, p.p.č. 790 – lesní pozemek o výměře 3802 m2, p.p.č. 791/1 – lesní 
pozemek o výměře 1592 m2, p.p.č. 795/2 – lesní pozemek o výměře 
1040 m2, 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.



Králický zpravodaj 7-8/2013 - 18

Výpis z jednání Rady města Králíky
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 hospo-
daření  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 nemovi-
tým majetkem ve vlastnictví města Králíky 
v tomto znění:  
„Pro lokalitu „Na Skřivánku“ v k.ú. Krá-

líky je sazba za prodej pozemků k výstavbě 
rodinných  domů ve  výši  350 Kč/m2  (bez 
dalších nákladů) s bonifikací 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 bo-
nifikace“. 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 úče-
lem 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 pozem-

ku 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 pro-
stor v čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách 
(učebna, 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 pojišťovací,  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 schvále-
ný 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 uza-
vřena 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, Krá-
líky, 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 tělovýchov-
ných 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 nezbyt-
né administrativní záležitosti dle schváleného 
Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky.
RM bere na vědomí inspekční zprávu z pro-

vedené  inspekční činnosti v MŠ Moravská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí.
RM neschvaluje podporu sdružení ANLET.
RM schvaluje umístění inzerce města Krá-

líky 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 poskytnutí finanč-
ního grantu na realizaci projektu „Vybavení 
pro rozvoj basketbalu“ Gymnázia a základní 
školy Králíky.
RM souhlasí na základě podaných nabí-

dek 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 želez-
niční  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 uzavření objízdné 
trasy na Dolní Hedeč vedenou po místních ko-
munikacích ul. Na Pískách a ul. Jana Opletala 
v termínu od 16. 5. 2013.
RM schvaluje program  jednání ZM dne 

3. 6. 2013. 

29. 5.
RM doporučuje schválit záměr prodeje po-

zemku p.p.č. 640/2 – orné půdy o výměře 100 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 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 doporučuje schválit změnu katastrální 

hranice mezi  k.ú. Dolní Boříkovice  a k.ú. 
Dolní Orlice, tj. souhlasí s převodem pozemku 
katastru nemovitostí p.p.č. 508 – ostatní plocha 
o výměře 331 m2 z k.ú. Dolní Orlice do k.ú. 
Dolní Boříkovice a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.
RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-

tových 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 480 Kč/m2/rok. Užívání nebytového 
prostoru bude podmíněno provedením úprav 
na náklady nájemce a dokončením povolených 
stavebních  úprav. RM ukládá MO  záměr 
pronájmu zveřejnit.
RM schvaluje doplnění názvu přílohy č. 2 

Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky na toto znění: „Žádost o nájem 
volného městského bytu č. …, ulice …, č.p. 
… v Králíkách“. 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 

k  bytu  č.  7  v  č.p.  658/1  ul. V Bytovkách 
v Králíkách s panem Z. M., Králíky č.p. 658/1, 
a to dohodou ke dni 31. 7. 2013. Zároveň RM 
ukládá MO zveřejnit  záměr pronájmu výše 
uvedeného bytu. 
RM doporučuje schválit nákup části pozem-

ků st.p.č. 331 – zastavěné plochy o výměře 
cca 9 m2 a p.p.č. 382 - zahrady o výměře cca 
1 m2 a 383/4  - zahrady o výměře cca 5 m2 
v k.ú. Králíky od manželů M. a A. H., Králíky 
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s  tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky. Zároveň RM doporučuje do 
doby  realizace uzavřít  smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě a ukládá MO předložit nákup 
pozemků na jednání ZM.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM schvaluje dodatek č. 5 Mandátní smlou-

vy na zabezpečení správy nemovitostí, zřízení 
a  provozu muzea  č.j.  4600/2008 uzavřené 
dne 10. 7. 2008 mezi městem Králíky a Spo-
lečností přátel  československého opevnění, 
o.p.s., Hradčany, týkající se změny hodnoty 
movitého  a  nemovitého majetku,  změny 
výše mandátní odměny a rozšíření povinností 
mandatáře.
RM schvaluje znění výzvy k předložení ce-

nových nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro  stavbu: „MŠ 
Prostřední Lipka - oprava ústředního topení.
RM  schvaluje  v  souvislosti  s  opravou 

ústředního topení v MŠ Prostřední Lipka oslo-
vit následující firmy: Josef Andrle, Červená 
Voda 144,  Jiří Špaček, Červená Voda 506, 
Martin Dostál, Králíky 606, Jan Milták, Krá-
líky 627, Karel Kalousek, Červená Voda 365.
RM Králíky  schvaluje  vydání  nařízení 

Města Králíky  o  vyhlášení  záměru  zadat 
zpracování lesních hospodářských osnov pro 
ZO Hanušovice na území působnosti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností. 
RM schvaluje použití prostředků z rozpočtu 

města na pokrytí nákladů vynakládaných na 
zajišťování pomoci pěstounským rodinám ve 
smyslu ustanovení § 47d, zákona č. 359/1999 
Sb.,  zákona o  sociálně právní ochraně dětí, 
za podmínky, že o takto vynaložené finanční 
prostředky budou následně navýšeny příjmy 
z prostředků ČR - Úřad práce, krajská pobočka 
Pardubice. 
RM schvaluje ukončení smlouvy s firmou 

ENSYTRA dohodou ke dni 31. 5. 2013. 
RM schvaluje uzavřít  smlouvu  s firmou 

ENSYTRA na  jednorázový nákup elektřiny 
a plynu prostřednictvím burzovních komo-
ditních obchodů pro město a jeho příspěvkové 
organizace na rok 2014.

5. 6.
RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky 

p.p.č. 563/2 – orná půda o výměře 5810 m2, 
p.p.č. 565 – trvalý travní porost o výměře 4306 
m2, p.p.č. 579 – ostatní plocha o výměře 583 
m2 a p.p.č. 567 – trvalý travní porost o výmě-
ře 644 m2 vše v k.ú. Prostřední Lipka mezi 
městem Králíky a  společností ZEOS,  s.r.o., 
Prostřední Lipka 126, a to na dobu určitou od 
1. 8. 2013 do 31. 8. 2013. 
RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky 

ve  zjednodušené  evidenci  p.č.  562/2  (GP) 
o výměře 33821 m2, p.č. 563/1 (GP) o výměře 
25623 m2 a p.č. 577 (GP) o výměře 1482 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a společností ZEOS, s.r.o.,  Prostřední Lipka 
126, a  to na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 
31. 8. 2013. 
RM  schvaluje  smlouvu  o  poskytování 

realitních služeb mezi městem Králíky a spo-
lečností Realit Spektrum s.r.o., Letohrad na 
prodej zainvestovaných pozemků k zástavbě 
RD v lokalitě „Na Skřivánku“ v předloženém 
znění.
RM schvaluje  zřízení  věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozování 

podzemního vedení elektrické přípojky a dále 
v právu vstupu a vjezdu na pozemek p.p.č. 
2074/13 v k. ú. Králíky za účelem její opravy 
a údržby pro oprávněné manžele M. a A. H., 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
znaleckého posudku. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 
RM schvaluje  zřízení  věcného břemene 

spočívajícího v umístění, zřízení a provozo-
vání plynárenského zařízení a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 276/1, 
276/3, 284/1, 284/3, 284/5, 1024/1, 1083/2, 
2080/2,  2080/3,  2080/4,  2080/9,  2080/12, 
2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139/1, 2140 a 2232/9  
v k. ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, sta-
vebními úpravami, opravami a provozováním 
distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
pro oprávněnou VČP Net, s.r.o., Hradec Krá-
lové, a jí pověřeným osobám. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 100 Kč + DPH za každý započatý metr 
pozemku zatíženého plynárenským zařízením. 
Zároveň RM  souhlasí  do  doby  realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
RM schvaluje smlouvu o provedení díla: 

„Oprava střechy kostela Panny Marie v Pro-
střední Lipce“  s firmou Richard Mareček, 
Králíky. 
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 

organizace Městské muzeum Králíky  pro 
rok 2013.
RM schvaluje finanční spoluúčast na výrobě 

a zveřejnění reportáže z otevření cyklostezky 
Králíky – Červená Voda ve výši 2.000 Kč.
RM bere na vědomí zprávy o činnosti ko-

mise sportovní, komise sociální, komise pro 
osadní výbory a komise pro regeneraci MPZ.
RM schvaluje smlouvu č. JS/2013/T/02217/

PM na pronájem mobilních  toalet pro akci 
Cihelna 2013.
RM schvaluje uspořádání veřejné  sbírky 

materiální pomoci pro postižené povodněmi 
ve spolupráci s ČČK Ústí nad Orlicí a poskyt-
nutí finanční nebo materiální pomoci v hod-
notě 30.000 Kč obci Vestec na Nymbursku.
RM ukládá MO připravit do 15. července 

2013 návrh změny článku 8 Pravidel o pro-
najímání nebytových prostorů ve vlastnictví 
města Králíky.

12. 6.
RM bere na vědomí  informaci o konání 

konzultace  s Polskou  republikou k záměru 
„Větrný park Lichkov a Mladkov“ od Minis-
terstva životního prostředí, Praha 10.
RM  schvaluje  záměr  pronájmu  části 

pozemku p.p.č. 3792/1 – ostatní plochy o vý-
měře cca 140 m2 za účelem údržby pozemku, 
manipulační plochy a užívání zahrady za roční 
nájemné ve výši 140 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků 

st.p.č. 118/1 – zastavěné plochy o výměře 318 
m2, st.p.č. 118/2 – zastavěné plochy o výměře 

78 m2 a p.p.č. 552 – ostatní plochy o výměře 
3661 m2 za účelem údržby pozemku, tj. pouze 
sekání trávy, z důvodu ochrany vodního zdro-
je, za roční nájemné ve výši 2.029 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.
RM doporučuje schválit záměr prodeje po-

zemku p.p.č. 557/1 – t. t. porostu o výměře 690 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.
RM schvaluje  pronájem  části  pozemku 

p.p.č. 2074/13 – ostatní plochy o výměře cca 
72 m2 v k.ú. Králíky za účelem přechodného 
uskladnění zeminy v období od 06/2013 až 
10/2013 za nájemné ve výši 100 Kč, a to za 
splnění těchto podmínek: 
- zemina bude ukládána na pozemek po-

stupně v menším množství 
- uložena bude pouze na dobu nezbytně 

nutnou – zpracování  zeminy nejdéle do 14 
dnů od jejího uložení
- přes pozemek nebude jezdit těžká mecha-

nizace, a to panu M. K., Praha. 
RM schvaluje  zřízení  věcného břemene 

spočívající v umístění podzemního kanalizač-
ního vedení a dále v právu vstupovat a vjíždět 
na pozemky p.p.č. 286/13 a 286/17 v k. ú. 
Dolní Lipka za účelem opravy a údržby pro 
oprávněné - manželé J. a V. B., Dolní Lipka, 
manželé M. a A. J., Dolní Lipka, paní J. K., 
Dolní Lipka, pana J. M., Dolní Lipka, manželé 
M.  a  J. S., Králíky,  a pro Stavební bytové 
družstvo Žamberk. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši  znaleckého posudku. Zároveň RM 
souhlasí do doby  realizace uzavřít  smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 
RM schvaluje  znění výzvy k předložení 

cenových nabídek na veřejnou zakázku ma-
lého  rozsahu na  stavební práce pro  stavbu: 
„Oprava sociálního zařízení Klubu Na Střel-
nici v Králíkách. 
RM schvaluje v souvislosti s opravou soci-

álního zařízení v Klubu Na Střelnici v Králí-
kách oslovit následující firmy, které mají před-
poklad uvedenou zakázku provést: Stavofin, 
s.r.o., J. Opletala 121, Králíky, AGROSTAV, 
akciová společnost Ústí nad Orlicí, Tvardkova 
1191, Ústí nad Orlicí, Martin Dostál, J. Nerudy 
606, Králíky, Jiří Špaček, Červená Voda 506.
RM schvaluje výzvu a zadávací dokumen-

taci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Komunální zametací vůz – Město Krá-
líky“ a zároveň schvaluje oslovení těchto pěti 
dodavatelů: KOBIT, spol. s r.o., Jičín; HANES 
s.r.o., Praha 5; SOME Jindřichův Hradec; A-
-TEC servis s.r.o., Frýdek – Místek a FARID 
COMERCIA s.r.o., Kněžmost.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 

s  nabídkami veřejné  zakázky  „Komunální 
zametací vůz – Město Králíky“ ve složení: čle-
nové komise Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; 
jako náhradníci: Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil 
Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš Hájek.
RM jmenuje komisi pro posouzení a hod-

nocení nabídek veřejné zakázky „Komunální 
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zametací vůz – Město Králíky“ ve složení: čle-
nové komise Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; 
jako náhradníci: Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil 
Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš Hájek.
RM  ruší  usnesení  RM/2013/21/318  a 

RM/2013/21/319 ze dne 29. 5. 2013.
RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování 

burzovního komoditního obchodu s firmou 
ENSYTRA s.r.o., Mohelnice na nákup elek-
trické energie na rok 2014 pro město Králíky 
a jeho organizace.
RM  schvaluje  rozhodnutí  zadavatele 

o zrušení  rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky – usnesení RM číslo RM/2013/19/269 
a  současně  schvaluje  rozhodnutí  o  novém 
posouzení  a  hodnocení  nabídek  v  soula-
du  s  §  79 odst.  5 ZVZ k veřejné  zakázce 
„Zvýšení kvality poskytovaných veřejných 
služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ výzvy 
CZ.1.04/4.1.01/89.00079.

19. 6.
RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-

tového prostoru o výměře 23,63 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 na dobu 30 dnů. 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytových 

prostor - kavárny, 2 skladů, spojovací chodby, 
kuchyně, soc. zařízení a příslušné spojovací 
prostory a  společné prostory v 1. patře ne-
movitosti  čp. 374 v ul. Karla Čapka v k.ú. 
Králíky – kulturní dům Střelnice za účelem 
provozování hostinské činnosti  za nájemné 
ve výši 6.500 Kč/měsíc a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 30 dnů. 
Město Králíky  jako vlastník  sousedního 

pozemku p.p.č. 1176/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Heřmanice u Králík souhlasí dle § 104 odst. 
1 stavebního zákona se stavebním záměrem 
„Novostavba rodinného domu na st.p.č. 29 a 
p.p.č. 84, 86 a 1318 v k.ú. Heřmanice u Králík“ 
P. L., Olomouc. 
RM schvaluje smlouvu o provedení díla: 

„MŠ Prostřední Lipka – oprava ústředního 
topení“ s firmou Martin Dostál, Na Mokřinách 
942, 561 69 Králíky.
RM schvaluje výzvu a zadávací dokumen-

taci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci  „Digitalizace kina Klubu Na Střelnici 
v Králíkách dle  standardu DCI“ a  zároveň 
schvaluje  oslovení  těchto pěti  dodavatelů: 
XCData spol. s r.o., Praha 4 – Modřany, AV 
Media a.s., Praha 10, D-cinema s.r.o., Praha 
7, ALTEI spol. s r.o., Praha 3 a Kinotechnika 
Praha a.s., Praha 7 – Holešovice.
RM  schvaluje  poskytnutí  finančního 

příspěvku ve výši 4.000 Kč Českému klubu 
nedoslýchavých HELP - Poradenské středisko 
v Ústí nad Orlicí na zajištění sociálního pora-
denství pro nedoslýchavé v Králíkách v roce 
2013, a to na základě darovací smlouvy. 
RM  souhlasí  s  prodloužením doby  pro 

pořádání hudební produkce na 01:30 hodin, 

a to v souvislosti s pořádáním „Festivalu ne-
profesionálních hudebních skupin“ dne 29. 6. 
2013 na travnaté ploše veřejného prostranství 
u Střelnice v Králíkách, a to za splnění násle-
dujících podmínek:
-  pořadatel  vhodnou  formou  zabezpečí 

včasné  informování  občanů,  kteří  bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce;
- pořadatel je povinen zabezpečit akci do-

statečným počtem pořadatelů; 
- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veške-
ré náležitosti plynoucí z citované právní úpra-
vy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;
- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 

minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.
RM  souhlasí  s  prodloužením doby  pro 

pořádání hudební produkce na 2:00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce 
„Artex 2013“ dne 13. 7. 2013 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách, a 
to za splnění následujících podmínek:
-  pořadatel  vhodnou  formou  zabezpečí 

včasné  informování  občanů,  kteří  bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce;
- pořadatel je povinen zabezpečit akci do-

statečným počtem pořadatelů; 
- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veške-
ré náležitosti plynoucí z citované právní úpra-
vy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;
- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 

minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.
RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 

č. OS2013200003502 o výpůjčce  s firmou 
EKO-KOM a.s. 
RM jmenuje novou komisi pro vyhodno-

cení cenových nabídek pro veřejnou zakázku 
„Zvýšení kvality poskytovaných veřejných 
služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ ve slo-
žení: Mgr. Dušan Krabec, Ing. Josef Kalousek, 
Ing. Renáta Krčová, Mgr. Miloš Štěpán, Mgr. 
Petra Doubravová. Současně RM schvaluje 
jako náhradníky  Ing. Miroslava Macháčka, 
Ing. Miroslava Boušku, Ing. Jana Divíška, Bc. 
Bohumíra Strnada, Ing. Josefa Orlitu.
RM schvaluje odměny ředitelům, ředitel-

kám,  vedoucím příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Králíky.
RM schvaluje zvýšení příplatku za vedení 

u stávajícího platového výměru  ředitele PO 
Klub Na Střelnici  Ing. Pavla Strnada na 22 
% dle § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, s účinností od 1. 7. 2013.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí pří-

spěvku Sdružení obcí ORLICKO na realizaci 
projektu „Dovybavení cyklostezek a cyklotras 
Orlicka“.
RM bere na vědomí text vyjádření a ukládá 

právničce města, aby jej ve spolupráci s od-
borem vnitřních věcí,  zaslala Ministerstvu 
financí ČR.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 70.000 
Kč na přípravu a konání akce CIHELNA 2013.
RM schvaluje dohodu o zřízení dočasného 

elektrického vedení za dodržení uvedených 
podmínek  s firmou BIOANALYTIKA CZ, 
s.r.o., člen sdružení Dolní Lipka, Píšovy 820, 
537 01 Chrudim.   

26. 6.
RM schvaluje předání nalezené věci pán-

ského horského kola zn. 4EVER v hodnotě 
1.000 Kč příspěvkové organizaci Gymnázium 
a základní škola Králíky, Moravská 647, 561 
69 Králíky pro potřeby organizace.
RM schvaluje pronájem p.p.č. 3546 – orné 

půdy o výměře 47900 m2 v k.ú. Králíky spo-
lečnosti BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky za 
účelem zemědělského hospodaření za  roční 
nájemné ve výši 3.353 Kč + DPH, a  to na 
dobu neurčitou. 
RM souhlasí se vstupem na pozemek p.p.č. 

3781 v k.ú. Králíky pro pana J. N., Dolní Mo-
rava, a to za účelem zpracování dřevní hmoty 
s tím, že pozemek bude po dokončení prací 
uveden do původního stavu. 
RM  schvaluje  vedoucí MO  Ing. Věru 

Kubíčkovou jako zástupce města Králíky do 
sboru zástupců pro Komplexní pozemkovou 
úpravu Dolní Lipka a Prostřední Lipka.
RM doporučuje  schválit  záměr  prodeje 

pozemku p.p.č. 62/2 – t. t. porost o výměře 45 
m2 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spo-
jené s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. Zároveň RM schvaluje zatížit 
pozemek věcným břemenem  spočívajícím 
v právu uložení, provozu a údržby kanalizace 
pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.
RM  schvaluje  záměr  výpůjčky  nebyto-

vých prostor  - 2 kanceláří  vpravo v 1. NP 
nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Krá-
líky – Evropský dům za účelem provozování 
kanceláří informačního centra a destinačního 
managementu a ukládá MO záměr výpůjčky 
zveřejnit.
RM  souhlasí  s  prodloužením doby  pro 

pořádání hudební produkce na 24:00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce s 
názvem „Den radosti“, která se koná dne 29. 
června 2013 v  šapitó u klubovny osadního 
výboru v Prostřední Lipce,  a  to  za  splnění 
následujících podmínek:
-  pořadatel  vhodnou  formou  zabezpečí 

včasné  informování  občanů,  kteří  bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce;
- pořadatel je povinen zabezpečit akci do-

statečným počtem pořadatelů; 
-  pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veške-
ré náležitosti plynoucí z citované právní úpra-
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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.

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 sta-
vební úpravy, zatím není znám celkový časový harmonogram. 
• MŠ Červený Potok: pracoviště Červený Potok uzavřeno 

od 1. 7. - 9. 8. 2013, pracoviště Prostřední Lipka 8. 7. - 9. 8.

Výpis z jednání Rady města Králíky
vy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;
- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 

minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.
RM  souhlasí  s  prodloužením doby  pro 

pořádání hudební produkce na 24:00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním kulturní akce 
s názvem „Vím já kostelíček“, která se koná 
dne 6.  července 2013 v  šapitó u klubovny 
osadního výboru v Prostřední Lipce, a to za 
splnění následujících podmínek:
-  pořadatel  vhodnou  formou  zabezpečí 

včasné  informování  občanů,  kteří  bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní akce;
- pořadatel je povinen zabezpečit akci do-

statečným počtem pořadatelů; 
- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 

PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veške-
ré náležitosti plynoucí z citované právní úpra-

vy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;
- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 

minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.
RM doporučuje ZM schválit variantu č. 1 

OZV a ukládá odboru VV a právničce města 
předložit bod na jednání ZM. 
RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-

klamě na akci „Cihelna 2013“ se společností 
EMPEMONT s.r.o.
RM ukládá  řediteli  organizace  zařadit 

převedený věžní  stroj do  sbírkového  fondu 
městského muzea Králíky.
RM bere na vědomí informaci odboru ŠKT 

o změně osoby příjemce dotace z Programu 
regenerace MPZ Králíky  a  ukládá OŠKT 
předložit bod na jednání ZM.
RM schvaluje akci „Modernizace sil. II/312 

v Králíkách – úprava přilehlých ploch“ dle 
přiloženého rozpisu prací a výkazu výměr a 
navrhuje, aby smlouva o dílo byla uzavřena s 

firmou Europia CS, a.s. Pardubice.  
RM  schvaluje  smlouvu  o  provozování 

koupaliště uzavřenou mezi Městem Králíky 
a SMK s.r.o. Králíky na rok 2013.
RM schvaluje  znění výzvy k předložení 

cenových nabídek na veřejnou zakázku ma-
lého  rozsahu na  stavební práce pro  stavbu: 
„MŠ Pivovarská, Králíky  –  rekonstrukce 
ústředního topení. 
RM schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí 

ústředního topení v MŠ Pivovarská, Králíky 
oslovit následující firmy: Agrostav a.s. Ústí 
nad Orlicí,  Jiří Špaček, Červená Voda 506, 
Jan Milták, Králíky.
RM schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou 

s firmou  INGENIRING KRKONOŠE a.s. 
Trutnov na přípravu a organizační zajištění 
výběru  nejvhodnějšího  zhotovitele  stavby 
„chodník  a  autobusový  záliv  u  sil.  I/43 
v Králíkách“.
RM doporučuje ZM  schválit  Smlouvu 

o spolufinancování aktualizace a správy DPP 
a ukládá starostce předložit návrh smlouvy na 
jednání zastupitelstva.
RM schvaluje program  jednání ZM dne 

8. 7. 2013.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují

kvalitu a vysokou užitkovost)
Prodej 8. 8. 2013 - 15 hod Králíky (autobus.nádraží)

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce)
Chovní kohoutci
Krůty divoké NOVINKA (malé plemeno, určené k chovu 
venku, jatečná váha 5 - 6 kg, vhodné k dalšímu chovu)

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

Obec Orličky vyhlašuje od 1. 
7. 2013 „VEŘEJNOU SBÍRKU 
NA NÁKUP HASIČSKÉHO 
AUTOMOBILU“.

Příspěvky je možné zaslat na 
zvláštní účet vytvořený pro veřej-
nou sbírku: 3244223319/0800 u 
České spořitelny a.s. v Jablon-
ném nad Orlicí nebo složení 
hotovosti na Obecním úřadu 
Orličky (pondělí od 15,30 do 18, 
00hod , úterý – pátek od 8,00 
do 11,00hod.)Ukončení sbírky 
je 30. 9. 2013.

Za jakoukoliv částku předem 
děkujeme.

Obec Orličky
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Nemusím mít dvě kávy denně…
Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje službu „Šance pro 

rodinu“. Sociální pracovnice chodí do rodin, které potřebují pod-
poru ve své běžné funkčnosti, zejména v oblasti péče a výchovy 
dětí. V  současné  době  chodí  tři  pracovnice  „Šance“  do  všech 
měst v okrese i řady obcí, celkem k 17 rodinám. Nabízíme příběh 
jedné klientky:
Paní P. z Ústí n. O.  je v  invalidním důchodu. Má diagnosti-

kovanou  psychotypální  poruchu  osobnosti,  která  se  projevuje 
např.  poruchami myšlení,  sociální  izolací,  zpomalenými  nebo 
nepřiměřenými  reakcemi,  řada  pacientů  s  tímto  onemocněním 
není schopna běžné činnosti.  Před třemi lety se vdala a zatoužila 
po miminku. Ošetřující lékařka ji v tomto rozhodnutí podpořila, 
ale zároveň upozornila, že po porodu se může její nemoc zhoršit. 
Z obavy, zda zvládne péči o dítě, se paní P. dostala pod dohled 
odboru sociálních služeb města, které jí následně doporučilo te-
rénní službu „Šance pro rodinu“. Tato služba jí mohla nabídnout 

pomoc a podporu při zvládání neočekávaných situací, které péče 
o dítě přináší.
První návštěva se uskutečnila v září 2012, to bylo Dominikovi 

14 dní. „Z prvního setkání jsem měla obavy,“  říká klientka,“ ale 
pak jsem zjistila, že není důvod. Když se něčeho bojím, zeptám 
se sama sebe, proč se vlastně bojím, a pak zjistím, že důvod není. 
Hodně mi v tom pomáhá víra.  Proto jsem si také ke spolupráci 
vybrala službu Šance pro rodinu. Mně jako věřící byla totiž služba 
Charity nejbližší. A nakonec jsem velmi spokojená, pracovníci se 
ke mně chovají mile a důstojně.“
Veronika Kuklová, která do rodiny dochází, k  tomu dodává: 

„Pro naši klientku bylo důležité, aby cítila podporu při péči 
o Dominika. Naše klientka potřebuje být připravena  na kaž-
dou nečekanou situaci, potřebuje jistotu známého, aby se cítila 
bezpečně. Neočekávané věci ji mohou těžce zasáhnout. A péče 
o novorozené dítě je plná neočekávaných situací. Naše klientka 
ale starost o miminko zvládá stále lépe a jistěji, takže sem chodíme 
už jen jednou týdně.“
Paní  P. mluví  pomalu. Někdy  nereaguje,  když  byste  reakci 

čekali, občas se usměje na Dominika, a jen tak mimochodem říká 
hluboké pravdy o sebepoznání, které má prožité na vlastní kůži:

 „Starat se o malé dítě je náročné, ale mám radost, že to 
zvládám. Postupně se mi daří dělat věci, na které nemůžu být 
dopředu připravená. Třeba jsem si myslela, že přebalím a na-
kojím syna a pak si budu něco dělat sama. Ale ono to tak nejde, 
protože přebalím, nakojím, a pak dítě brečí a já si nemůžu jít nic 
dělat.  Nezbývá mně nic jiného než to přijmout, a v tom mi hodně 
pomáhá právě Charita. Pro mě je hlavní ujištění, že dělám věci 
správně a že si můžu s někým promluvit o tom, co mě tíží“ říká 
klientka a na otázku jak přijímá neočekávané situace odpovídá: 
„Jdu na to logicky, mám jen dvě možnosti. Když to nepřijmu, co 
se stane? Budu z toho špatná já, Dominiček i lidi kolem mě. Takže 
musím přijmout situaci. Musím přijmout lidi kolem sebe. Musím 
přijmout sama sebe – že mám nějaké omezení. Vím, že jsem jiná, 
a nemám moc kamarádů, ale měnit se kvůli tomu nebudu. Musím 
si vybrat: buď budu mít kamarády, ale nebudu taková, jaká jsem, 
nebo budu sama sebou, ale sama… To je životní proces a není to 
jednoduché… Občas brečím, ale to mi pomáhá, je to očistné. A 
někdy mi pomůže, když to zlehčím a řeknu si: nemusím mít dvě 
kávy denně…“ říká  s úsměvem, a dále  se  svěřuje  se  závidění-
hodnou zálibou v domácích pracech. Úklid ji naplňuje, motivuje 
k  soustředění  a meditaci. Ke  zdánlivě  jednoduchým  aktivitám 
patří i návštěva bufetu:

„Každou středu ustrojím Dominička a jdeme na procházku 
do nemocničního bufetu. Tam chodím velmi ráda - mám krásné 
vzpomínky na porodnici. V bufetu je moc dobrá obsluha, chovají 
se hezky k lidem, na každého se usmějí - to není všude obvyklé. 
Vždycky si tam dám karamelový banánek, posedíme a jdeme domů. 
To je taková moje odměna, je potřeba se v životě pochválit…“
Možná celé to povídání teď už vypadá jako ideální stav. Ale 

za tím vším je mnoho trápení, depresí, rodinných neshod, trvalé 
braní  léků,  všudypřítomná možnost  ataku nemoci,  a  také  roky 
trpělivosti a dobré vůle lidí, kteří paní P. kdy pomohli. Jedním 
z těch, kdo jí jsou nyní v životě nablízku jsou i pracovníci služby 
„Šance pro rodinu“. Je dobré, že takoví lidé tu jsou a že se rodiny, 
které potřebují pomoc, mají kam obracet.

Kontakt: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 
Letohrad - Šance pro rodinu, tel. 734 435 240, sance@orlicko.cz

Obhájili jsme mezinárodní
titul Ekoškola!

17. 6. 2013 zástupci ekotýmu ZŠP a ZŠS Králíky již potřetí 
převzali titul ekoškola. Slavnostní předání titulu se uskutečnilo 
na Právnické fakultě university Karlovy v Praze. 
Slavnostnímu předání  titulu předcházela perná práce. Ekotým 

musel splnit metodiku 7 kroků, pravidelně se scházet na schůzkách 
a řešit úkoly z pěti oblastí (energie, voda, odpady, prostředí školy, 
doprava), projít náročným auditem. Tento titul nám byl tentokráte 
udělen na období čtyř let (tj. do června 2017) – dříve byl udělován 
pouze na dvouleté období. Naše škola byla jedinou oceněnou školou 
z Pardubického kraje.

ekotým ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky: K. Melicha-
rová, e. Villímová, t. Augustová, S. Ruszó, n. Martincová, Ž. 
Holubcová, M. Chaloupecká, K. novotný, d. bartoň, A. uhlíř, 
V. Pšondrová a I. nesvadbová

Program ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož 
hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a 
svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole 
a jejím okolí.
Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy. Žáci 

a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je 
ponechána žákům. Žáci  jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a 
jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 
7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a 
zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění.
Program Ekoškola neprobíhá pouze v České republice, ale také 

v dalších 52 zemích světa. Celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol 
(v ČR je zapojeno do tohoto programu cca 300 škol). Jeho meziná-
rodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for 
Environmental Education), v České republice Sdružení TEREZA.

Prodejní trhy
Na den 12. 7. 2013 připravila pořadatelská 
firma třetí letošní prodejní trh. Trh se 
koná tradičně na Velkém náměstí.
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RODINNÁ POLITIKA MĚSTA KRÁLÍKY
Zastupitelstvo města Králíky  podpořilo  na  svém  dubnovém 

zasedání vznik pracovní skupiny pro plánování  rodinné politiky 
města Králíky (mohla by se jmenovat také „pracovní skupina pro 
plánování sociální politiky“ nebo i méně strašidelně). Aby pracovní 
skupina neskončila jako formální aktivita, v jejímž rámci si budou 
členové opakovat „své“ názory na možnosti města, samosprávy, 
jak situaci ve městě ovlivnit, je, dle našeho názoru, třeba zapojit 
do diskuse veřejnost, zástupce občanských sdružení, aktivit, které 
ve městě působí (a je jich dost), zjistit názory místních na to, jak 
se jim v Králíkách žije, co by uvítali, co jim vadí, jaké jsou jejich 
názory na další rozvoj regionu. 
Tak jako ve většině venkovských regionů dochází  i v územní 

působnosti Králicka  (pro  tento  účel  obce Červená Voda, Dolní 
Morava, Lichkov a Mladkov) k úbytku obyvatel, níže připojujeme 
tabulku s vývojem počtu obyvatel v Králíkách (tab. 1) a v jednot-
livých obcích regionu (tab. 2). V diskuzích na toto téma zaznívají 
různé názory, např. že s tím nelze z pozice města nic dělat, příčinou 
je nedostatek pracovních příležitostí v regionu, apod. Domníváme 
se, že je třeba o této situaci mluvit, diskutovat, zda město může 
tento trend zmírnit.
Vedle podmínek, které město – samospráva - až tolik ovlivnit 

nemůže  (např.  zaměstantost),  existuje prostor,  v němž  se město 
angažovat může. V letošním roce došlo ke změně pravidel pro pro-
najímání městských bytů. Nová pravidla jsou založena na bodovém 
hodnocení, kdy více bodů získávají rodiny s dětmi, ekonomicky 
aktivní obyvatelé. Zastupitelstvo města v červnu 2013 schválilo 
snížení ceny pozemků v  lokalitě Na Skřivánku  (za předpokladu 
uvedení stavby rodinného domu do užívání a přihlášení k trvalému 
pobytu do čtyř let od prodeje pozemku).
Pod  téma  rodinné  politiky  lze  podřadit  velkou  část  oblastí, 

kterými město  a  jeho obyvatelé  žijí  (bezpečnost,  zdravotnictví, 
školství,  dostupnost  sociálních  služeb,  bydlení, možná opatření 
směřující k zastavení odlivu obyvatel, resp. vytvoření podmínek 
pro  příchod  obyvatel  nových,  podpora  volnočasových  aktivity, 
kontinuelní podpora občanských  sdružení  a  iniciativ, otevřenost 
městský institucí k požadavkům občanů).
V oblasti plánování zacíleného na obyvatele města je třeba znát 

jejich názor, proto považujeme za důležité umožnit občanům vyjad-
řovat své názory. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o za-
sílání Vašich podnětů a připomínek k tomuto tématu na  mailovou 
adresu rodinnapolitika@kraliky.eu. Existence schránky není časově 
omezena, předpokládáme, že ne všechny ohlasy budou pozitivní, 
ale  budou-li  slušné,  díky  za ně. Byli  bychom  rádi  za příspěvky 
podepsané – neanonymní. Pokud se příspěvky ze strany občanů 
sejdou, budou zveřejněny na webu města v sekci „rodinná politika“. 
Pro úplnost uvádíme složení pracovní skupiny – Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta, Dušan Krabec, zastupitel, Martin Hejkrlík, Jarmila 
Berková, Bohumír Strnad, zaměstnanci města, jeho organizací. 
Níže uvádíme dosavadní témata, která byla doposud diskutována, 

která se členům pracovní skupiny „sešla“. 
Dostatečný zájem občanů může vést k tomu, že se téma (jaké-

koliv) může stát prioritou samosprávy. 
Antonín Vyšohlíd, místostarosta, Dušan Krabec, zastupitel, 

Martin Hejkrlík, Jarmila Berková, Bohumír Strnad, zaměstnanci 
města a jeho organizací.

Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel města Králíky v letech 2002 – 2012 *
město Králíky 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stav obyvatel k 1. 7. roku 4 732 4 716 4 694 4 659 4 644 4 655 4 621 4 592 4 568 4 496 
Živě narození 36  42  49  52  51  47  45  46  40  45 
Zemřelí 42  32  44  45  30  41  43  35  45  41 
Rozdíl -6 10 5 7 21 6 2 11 -5 4
Přistěhovalí 65  98  57  61  92  100  92  76  98  64 
Vystěhovalí 131  104  103  97  106  143  93  135  110  130 
Přírůstek stěhováním -66 -6 -46 -36 -14 -43 -1 -59 -12 -66 
*K datu 31. 12. 2012 počet obyvatel města Králíky 4444.

Tabulka 2
Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP období 2004 – 2012 *

  celkem celkem
 1. 1. 2004 31. 12. 2012

580015 Červená Voda 3 180 3 077
580163 Dolní Morava 286 310
580481 Králíky 4 723 4 444
580571 Lichkov 573 547
580651 Mladkov 568 532
  9 330 8 910
* zdroj dat www.czso.cz - Český statistický úřad

Dosavadní náměty z pracovní skupiny – bez cenzury:
- zjištění názor obyvatel na život ve městě, míry jejich spo-

kojenosti,  zjištění  konkrétních  témat  (spojit  se  s  občanskými 
iniciativami)
- ve stávajícím dotačním a příspěvkovém programu města vý-

slovně podpořit prorodinné aktivity o. s., iniciativy, co nejméně 
administrativně náročné  
- pracovat na otevřenosti městských institucí, na jejich přístupu 

k řešení podnětů občanů – lze administrovat nebo skutečně řešit
- úbytek počtu obyvatel – co s tím lze z pozice města dělat 
- bytová politika – v roce 2013 přijata nová pravidla pro přidě-

lování bytů, součástí je bodové hodnocení – zohledňování rodin 
a pracujících, po čase přehodnotit, zda se podařilo naplnit záměr 
- otázka prodeje bytového fondu města – vlastnictví nemovi-

tosti spojuje s místem
- otázka ceny pozemků města – přehodnocení cen pozemků 

po čase (rok, dva, volební období, …) plán, pokud se nebudou 
prodávat, důležitá je realita – pozemky se neprodávají – dojmy - 
názory, že jsou pozemky levnější než jinde, prodeji nepomáhají, 
nikoho nepřilákají, názory na možné spekulace s levně prodanými 
pozemky v  tuto chvíli nemají opodstatnění – pokus o kritický 
náhled na stávající situaci
- otázka rozvoje x udržitelnosti školství 
- kapacita mateřských škol v kontextu demografického vývoje 

regionu
- zaměstnanost – minimálně - pozitivní vztahy se zaměstna-

vateli 
- koncept rodinné politiky by mohl být součástí – kapitolou - 

dalšího strategického plánu rozvoje města
- provoz resp. uzavření MŠ v období letních prázdnin – souvisí 

s provozem školní jídelny, dtto školní družiny, jaké jsou reálné 
možnosti vyjít vstříc rodičům požadujícím zajištění chodu. Jaká 
je poptávka po umístění dětí v období prázdnin do MŠ, školní 
družiny?
- spolupráce se základní školou – jaký mají názor dospívající 

děti 8. a 9 tř.? na život ve městě, svou budoucnost ve městě, jak 
to vidí – doplňkové téma – zájem o názor,
- nabídka zřízení sekce na webu města pro místní spolky, o. 

s., iniciativy
- oslovení odborníků na regionální rozvoj – např. z VŠ, co lze 

v naší situaci dělat
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Půlnoc není o půlnoci aneb gong odbil právě 24 hodin
S laskavým svolením autora pana Milana 

Vodičky,  redaktora  deníku MF DNES  a 
grafiků MF DNES  jsme  si  vypůjčili  pro 
prázdninové čtení jeho článek zveřejněný 
v  pravidelné  víkendové  příloze  deníku 
MF DNES, magazín Víkend pod názvem 
„Půlnoc není o půlnoci“. 
Nejprve inkriminovaný článek:
Demontáž velkého mýtu: žijeme v iluzi, že 

když odbije dvanáctá, je opravdu dvanáct 
hodin. Přesně slaví pouze Pacov či Jindři-
chův Hradec. A není to silvestrovský vtip.

Celý život jste prožili v zásadním omylu. 
Věřili jste, že na Silvestra slavíte příchod 
nového roku přesně o půlnoci. Tedy v těch 
okamžicích, kdy jste s televizí odpočítávali 
vteřiny, abyste se s výbuchem šampaňského 
přesně trefili do okamžiku, kdy se starý rok 
přehoupne v nový.

Měli jste pocit, že rozhoduje jediná sekun-
da. Ale všechno je jinak.

Třeba Ostraváci budou teď naštvaní, 
protože se dozvědí, že s přípitkem zcela 
zbytečně čekali třináct minut a osm vteřin, 
protože mají „půlnoc“ až skoro ve čtvrt na 
jednu „svého“ času. Kolik toho za tu dobu 
už mohli vypít.

Jediní, kdo slaví skutečně o půlnoci, jsou 
lidé žijící třeba v Pacově nebo Jindřichově 
Hradci.

My ostatní jen žijeme v iluzi, že když 
odbije půlnoc, opravdu se láme rok.

Skutečnost je jiná: někteří slaví o celé 
minuty dříve a někteří později, přestože 
se přesně strefí do chvíle, o níž si myslí, že 
to je poslední vteřina odcházejícího roku. 
Spousta lidí je – podobně jako Ostrava – 
o deset i více minut mimo.

Ta rozhodující silvestrovská či novoroční 
vteřina totiž přechází přes území Česka 
celkem 27 minut.

Napadlo mě to náhodou, když jsem si 
vzpomněl, jak vždy na Silvestra přes den sly-
šíme, jak už nový rok přišel mezi burjatské 
pastevce, do Sydney, Pekingu, Singapuru a 
pak se valí stále dál z východu na západ. 
Uvědomil jsem si, že stejně tak vstoupí do 
republiky v jejím nejvýchodnějším bodě 
a kus za Aší z ní zase vystoupí, takže čas 
nemůže být všude stejný. Říkal jsem si, že 
by to mohlo jít spočítat. Ale jak?

Pak mě to trklo: Země má 360 stupňů, a 
než se otočí kolem své osy, trvá to přesně 
jeden den. Tak jsem to vydělil a vyšlo mi, 
že jeden stupeň jsou čtyři minuty. To bylo 
důležité vodítko: když se podíváte na mapu, 
vidíte, že Česko leží mezi 12. a 19. poled-
níkem (to jsou – laicky řečeno – ty svislé 
čáry na mapách). Na obou koncích nám 
kousek schází. Nemá cenu vás zatěžovat 
detailními čísly: stačí, když si řekneme, že 
časový rozdíl mezi nejzápadnějším a nej-
východnějším místem republiky je zhruba 
právě oněch 27 minut.

Pak je tady další důležitá věc. To, že den 

za dnem postupuje z východu na západ, 
víme. Dobře to vidíme, když letíme do 
Ameriky nebo do Thajska. U nás to v malém 
platí také. Teoreticky by si lidé, když cestují 
směrem z Plzně do Brna (nebo naopak), 
museli po každých pár kilometrech přeři-
zovat hodinky, aby měli přesný čas. Aby 
se z toho lidstvo nezbláznilo, vymyslelo si 
časová pásma, kde je čas stejný. My máme 
docela výhodu, že středoevropský čas, podle 
něhož se řídí velká část střední a západní 
Evropy, prochází přes naše území. Určuje 
ho 15. poledník, který protíná středy Pacova 
a Jindřichova Hradce, proto tam lidé mají 
autentickou silvestrovskou půlnoc.

My jsme na tom ještě dobře, ale třeba 
taková západní Evropa slaví vlastně o ho-
dinu a půl dřív, než by měla, a Španělé, 
kteří rovněž mají středoevropský čas po-
dle pacovského poledníku, dokonce slaví 
v deset svého místního času. Ale oni to 
nevědí, stejně jako o svém zpoždění nevědí 
Ostraváci.

Nezdá se to totiž, ale čas opravdu pádí. 
U nás za jednu sekundu urazí asi 315 metrů. 
Takže když slavíte na Václavském náměstí 
u „koně“ a na Staroměstském náměstí, je 
časový rozdíl dvě vteřiny. Když jsem tohle 
vyřešil, vzal jsem myš, tužku a papír, abych 
spočítal, kdy je a kde opravdová půlnoc.

V místech, kudy prochází naším územím 
jednotlivé poledníky, to bylo snadné. Třeba 
Třebechovice leží na 16. poledníku, přičetl 
jsem tedy čtyři minuty (vzpomínáte, to je ča-
sový rozdíl mezi poledníky), takže tam jsou 
čtyři minuty před Pacovem. Takové Stříbro 
leží na 13. poledníku, tedy dál na západ od 
Pacova, naopak jsem odečetl osm minut, čili 
Silvestra tam mají až osm minut po Pacovu.

Pak jsem spočítal skutečný čas v kraj-
ských městech. Nejdřív jsem zjistil, kam 
si lidé o půlnoci chodí přiťuknout, jako se 
v Praze chodí na Václavské náměstí. V Ost-
ravě je to Stodolní, ve Zlíně Mírové náměstí, 
v Brně náměstí Svobody, v Budějovicích 
náměstí Přemysla Otakara II. a podobně. 
Na Václavském náměstí jsem změřil sou-

řadnice hned pod sochou svatého Václava. 
Pak jsem si na internetu našel souřadnice 
dalších míst. Podle nich jsem spočítal čas 
místní půlnoci a odchylku od té naší stře-
doevropské, kterou odpočítávají v televizi.

Byly to jednoduché, ale krutě únavné a 
otupující počty. Zda jsem někde zásadně 
neujel, pro jistotu zkouknul geograf Tomáš 
Bayer z Přírodovědné fakulty UK. Ale asi 
není podstatné, jestli místní půlnoc nasta-
ne v Kotěhůlkách ve 23:57:42, nebo ve 
23:57:24, protože každý se stejně drží té 
středoevropské čili televizní.

Ale je asi dobré vědět, že věci někdy ne-
jsou tak jednoduché, jak se jeví, a že když 
přemýšlíme, vidíme pod povrchem zajímavé 
a nečekané. Což může být i dobrý vklad do 
nového roku, ne?

A kromě toho máte dobrou šanci opako-
vat silvestrovský přípitek dvakrát po sobě, 
tedy jestli to stihnete.

milan.vodicka@mfdnes.cz

Tento  článek  sice  vyšel  v  posledním 
loňském vydání  silvestrovském vydání, 
ale  celostátně  zveřejněná  „tvrdá  fakta“ 
jsou natolik závažná, že jsme se v redakci 
rozhodli je ještě jednou zveřejnit na regio-
nální úrovni s laskavým souhlasem autora. 
Hlavně nás mohou inspirovat k určitému 
časovému posunu při některých společen-
ských událostech. Z přiloženého obrázku 
je zřejmé, že ta pravá půlnoc v Králíkách 
začíná několik vteřin před 23:52 hodinou. 
Takže pro příště  –  „rychlé“  špunty musí 
na králickém náměstí létat z lahve dříve, 
případně nezoufejte, až Vám ujede autobus 
o 8 minut a několik vteřin a řidič Vás ohro-
mí výmluvou – já jel přesně podle jízdního 
řádu – řídil jsem se astronomickým časem 
platným pro Králíky...

Redakce KZ, s přispěním pana Milana 
Vodičky z redakce MF DNES 
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Regulace podomního a pochůzkového prodeje ve městě Králíky
Město Králíky má na základě ustano-

vení čl. 7 odst. 1 nařízení obce – Tržního 
řádu č. 3/2004, ze dne 26. 10. 2004, za-
kázán pochůzkový a podomní prodej 
zboží a podomní nabídku na celém 
území města včetně jeho místních částí 
(Dolní Lipka, Prostřední Lipka …).
Co je to podomní prodej?
Podomním prodejem  je přímý prodej 

produktů  zejména  z  oblasti  energetiky, 
kosmetiky,  domácích  spotřebičů  nebo 
programů mobilních  operátorů. Takový 
prodejce oslovuje potenciální zákazníky 
přímo v jejich bytě či domě s nabídkou 
prodeje zboží nebo poskytované služby.
Co je to pochůzkový prodej?
Pochůzkový prodej je další z forem pří-

mého  prodeje.  Pochůzkovým prodejem 
se  rozumí nabídka  a  prodej  zboží  nebo 
poskytování  služeb  formou  pochůzky 
na  veřejně  přístupných místech  (ulice, 
náměstí …),  u  kterých  není  umístěno 
prodejní zařízení na veřejném prostran-
ství  a  prodej  se  uskutečňuje  například 
z  drženého  prodejního  zařízení,  tašky 
nebo ruky. Například nabídka mobilních 
operátorů,  kdy potenciálního  zákazníka 
zastaví  obchodní  zástupce  s  nabídkou 
přímo na veřejném prostranství. Pochůz-
kovým  prodejem  není  nabídka  zboží  a 
služeb z prodejního místa (stánku, pultí-
ku, ložné plochy vozidla …).

Proč město již v roce 2004 přistoupilo 
k takové právní úpravě a jak se muže 

občan zachovat.
Město Králíky  přistoupilo  k  regulaci 

výše uvedených druhů prodeje zejména 
z důvodu ochrany svých občanů. Občané 
tedy  nemusí  tolerovat  to,  co  jim  není 
příjemné a co je obtěžuje. V případě, že 
se občan města setká s tímto způsobem 
prodeje, může  takového  prodejce  upo-
zornit  na  skutečnost,  že  tento  způsob 
přímého  prodeje  není  v  našem městě 
přípustný, nebo tuto skutečnost oznámit 
na linku 158. 
Za porušení výše uvedeného nařízení 

obce  a  v  případě  prokázání  porušení 
zákazu  hrozí  prodejcům  sankce  podle 
zvláštního právního předpisu, a to až do 
výše 30 tisíc Kč.

Klub rodičů Králíky
Dne 3. 6. 2013 se poprvé sešel Klub 

rodičů Králíky.  Prvního  setkání  se  zú-
častnilo 15 rodičů. 
Po  úvodním  představení  některých 

koncepčních  aktivit  na  národní  úrovni 
jsme otevřeli témata týkající se rodičov-
ských témat králických. Částečně jsme 
otevřeli témata ovlivňování vzdělávání 
dětí, informací o vzdělávání pro rodiče, 
podpory školy a volnočasových aktivit, 
materiálně – technického zázemí školy, 
kvality a vzdělávání pedagogů, komuni-
kace rodina – škola, organizační formy 
Klubu rodičů a další. Debata byla velmi 
živá. Některá témata byla kontroverzní, 
ale v další diskusi se jevilo, že bychom 
v  některých  oblastech  našli  společnou 
řeč. První setkání jsme uzavřeli tím, že 
pro další práci by bylo vhodné zjistit ná-
zory větší skupiny rodičovské veřejnosti. 
Vážení  rodiče,  počátkem  příštího 

roku Vás oslovíme s dotazníkem. Jeho 
vyplněním přispějete ke zjištění potřeb 
rodičů a dětí vůči škole a naopak. Pře-
dem děkujeme a zveme na další schůzku, 
kde budou prezentovány výsledky.

„Věk a péče nemusí být překážkou“
Dne  20.  5.  2013  byla  zahájena  real-

izace projektu „Věk a péče nemusí být 
překážkou“.  Cílem  tohoto  projektu  je 
zvýšení  zaměstnanosti  54  osob  ze  dvou 
cílových  skupin  a  získání  zaměstnání 
minimálně pro 10 osob. Hlavním cílem je 
poskytnutí komplexní podpory při návratu 
na trh práce pro fyzické osoby nad 50 let, 
které jsou dlouhodobě nezaměstnané (déle 
než 6 měsíců) nebo mají nízkou úroveň 
kvalifikace, druhou cílovou skupinou jsou 
osoby pečující o osobu blízkou. Projekt 
bude realizován v okresech Ústí nad 
Orlicí a Svitavy.
Účastníci projektu mohou získat kvali-

fikaci  absolvováním  rekvalifikačního 
kurzu, praxi v oboru v délce 3 měsíců a 
minimálně 10ti účastníkům bude zajištěno 
zaměstnání. Osvojí si také základní doved-
nosti obsluhy počítače, získají znalosti a 

dovednosti při hledání volných míst včetně 
bezplatného poradenství v oblasti hledání 
pracovního uplatnění po celou dobu pro-
jektu.  Zvýší  si  sebevědomí  a motivaci, 
zlepší  komunikační dovednosti  a  získají 
aktuální informace z oblasti trhu práce.
Účast osob cílových skupin v projektu 

bude podpořena poskytnutím doprovod-
ných a podpůrných opatření – příspěvek 
na jízdné, stravné a péči o osobu blíz-
kou. Všechny  aktivity  projektu  včetně 
výukových materiálů jsou zdarma.
Prvn í   běh   začne   v   zář í  2013 

v Žamberku a postupně budou navazovat 
běhy ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. Bližší 
informace  včetně  termínů  výběrových 
seminářů  a  jednotlivých  běhů naleznete 
na webových  stránkách www.ideahelp.
cz,  resp.  http://vek-a-pece-nemusi-byt-
prekazkou.ideahelp.cz/.

Pokud máte zájem se zúčastnit, kontak-
tujte  na  úřadu práce  svého  zprostředko-
vatele  zaměstnání,  který Vám poskytne 
bližší  informace nebo kontaktujte přímo 
realizátora projektu společnost Ide-
aHeLP, o.p.s.  –  kontaktní  osoba  Ing. 
Jarmila  Rückerová,  tel.  730  158  538, 
email ruckerova@ideahelp.cz či partnera 
projektu Občanské sdružení CeMA 
Žamberk – kontaktní osoba Lucie Malá, 
tel. 603 813 646, email mala@ideahelp.cz.

Projekt „Věk a péče nemusí být pře-
kážkou“ CZ.1.04/3.3.05/96.00211
Tento projekt je financován Evropským 

sociálním fondem z Operačního programu 
Lidské  zdroje  a  zaměstnanost  a  státním 
rozpočtem České republiky.
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Bezpečnost dětí na internetu
Čtenáři městského  zpravodaje  jistě  za-

znamenali celou  řadu příspěvků, které  jsme 
na téma bezpečného užívání internetu dětmi 
v minulosti již zveřejňovali.
Jsem přesvědčená, že  je  stále nutné upo-

zorňovat  na  výhody  i  rizika moderních 
technologií. 
Mnozí dospělí  se cítí v  této problematice 

vůči mladé generaci v nevýhodě a proto o in-
ternetu a dalších „vymoženostech“ moderní 
doby s dětmi raději ani nemluví, aby se před 
nimi neztrapňovali apod. 
Je  to  škoda, protože děti na  straně druhé 

potřebují naslouchat našim radám, poznávat 
naše  životní  zkušenosti  a nenásilně  se učit 
sociálním dovednostem. 
Kniha autorů Lenky Eckertové a Daniela 

Dočekala, na kterou bych vás ráda upozornila, 
se jmenuje „bezpečnost dětí na Internetu – 
rádce odpovědného rodiče“.  Vydalo ji letos 
nakladatelství Computer Press a máme ji ve 
fondu naší knihovny.
Publikace poskytuje základní přehled o pro-

blematice moderních informačních technologií 
a  snaží  se odbourat ostych dospělých, kteří 
mají často pocit, že nemají dostatek technic-

kých znalostí.
Kniha je určena nejen rodičům, pedagogům, 

sociálním pracovníkům ale i ostatním dospě-
lým, kteří přicházejí do kontaktu  s dětmi a 
mládeží a nejsou jim lhostejné jejich problémy 
spojené s využíváním internetu. 
Přínosná  je  i  pro  dospělé  čtenáře,  kteří 

v knize načerpají užitečné  informace  i sami 
pro sebe. 
Publikace  obsahuje  deset  tematických 

okruhů – např. Skrytí agresoři na internetu, 
Pornografie v dětském pokoji, Kdo vlastně 
sleduje vaše fotky, Co nepatří na sociální sítě, 
Počítačové hry: zlo, nebo přínos?  
Poskytuje praktické  rady,  jak problémům 

předejít a jak je řešit, pokud nastanou. 
Doporučuje postupy a návody, kontakty, 

tipy na vhodný software a odkazy na další 
zdroje informací. Na tvorbě knihy se podílelo 
přes dvě desítky odborníků, kteří se s těmito 
tématy ve své praxi každodenně setkávají.
Z  anonymního  průzkumu,  který  jsme 

v právě skončeném školním roce ve spolupráci 
s ochotnými učiteli králické základní  školy 
provedli mezi žáky všech 5. – 9. tříd, vyplynula 
následující zjištění:

Na otázku  Hraješ ve školním dnu počí-
tačové hry? odpovědělo 25% žáků, že hry 
nehrají vůbec, 28% hraje hry nejvíc 1 hodinu, 
29% se věnuje hrám 1-3 hodiny a 44% více 
jak 3 hodiny.
Další otázka týkající se využívání volného 

času u počítače ve dnech školního vyučování 
zněla Kolik času věnuješ ve školním dnu 
komunikaci s přáteli, příbuznými na inter-
netu – mail, chat, skype,ICQ, Facebook, 
prohlížení webových stránek? 8% dětí  se 
této činnosti nevěnuje vůbec, nejvíc 1 hodinu 
36%, 1-3 hodiny 34% a více jak 3 hodiny 22%.
Začaly prázdniny a pro mnoho dětí se čas 

strávený u počítačů stane často hlavní náplní 
volných dnů. 
Zkuste alespoň kousek tohoto času strávit u 

počítače společně s dětmi. Jsem přesvědčená, 
že to bude prospěšné pro obě strany.
Krásné prázdniny nejen u počítače vám 

všem přeje
Ivana Marečková

Vejdova lípa může být EVROPSKÝM STROMEM ROKU 2013
Nadace Partnerství pořádá už dvanáct  roků anketu  s názvem 

StROM ROKu.
Anketa  probíhá  tak,  že  na  základě  došlých  přihlášek  z  celé 

republiky odborná  porota  vybere mezi  přihlášenými  stromy 12 
finalistů, jejichž fotografie včetně příběhů těchto stromů jsou potom 
zveřejněny na webové stránce www.stromroku.cz 
Ve  stanoveném  časovém  rozpětí má  každý  účastník  ankety 

možnost vybrat si strom, kterému chce dát svůj hlas.
Letos porotci vybírali z 53 došlých přihlášek. 
Pro náš region je velkou ctí, že se mezi finalisty dostala překrásná 

lípa velkolistá – Vejdova lípa v Pastvinách, kterou přihlásil pan 
Josef Kvičera, obce Pastviny a Klášterec nad Orlicí. Postoupila 
do finále jako jediný strom z Pardubického kraje. Z Hradeckého 
kraje nebyl vybrán žádný strom, takže se dá říci, že Vejdova lípa 
zastupuje v anketě celé východní Čechy! Její výška 25 metrů není 
sice závratná, ale její obvod 12,59 metru měřený ve výšce 130 cm 
ji  zařazuje mezi  nejmohutnější  památné  stromy v  republice.  Je 
obvodem nejmohutnější památný strom na území České republiky. 
Lípu pravděpodobně zasadili okolo roku 1200, dosahuje tedy stáří 

okolo  osmi  set  let.  Luděk Munzar  v  televizním pořadu Paměť 
stromů řekl o Vejdově lípě: „Řeknu vám, já už jsem taky ve svém 
životě viděl leccos, ale setkání s takovým stromem mi vyráží dech,“.
Své  jméno  lípa  získala  na  základě  přezdívky  pana Dolečka, 

jednoho z majitelů statku, u něhož roste. Ten vždy, když se vracel z 
hospody položené hluboko v údolí domů, opakoval větu: „Kdypak 
já na ten kopec vejda?“ Lípa má v kmeni rozsáhlou dutinu zakrytou 
stříškou. Podle pověsti do ní kdysi dávno zapadl pasáček. Kolem 
půlnoci bylo z lípy slyšet sténání a v koruně se zjevovalo světlo. 
Vše  ustalo,  až  když  se  kmen  otevřel  a  kostru malého  pasáčka 
řádně pohřbili.
V sobotu 15. června bylo v anketě STROM ROKU zahájeno 

hlasování, které potrvá až do 10. října 2013.
Ptáte se, jak můžete přispět k tomu, aby právě naše krásná 

lípa v anketě zvítězila a dostala titul Strom roku 2013?
Je to zcela jednoduché:
Pošlete z mobilu dárcovskou SMS ve  tvaru dMS StROM2 

na číslo 87 777. Cena  této SMS je  jako u většiny dárcovských 
SMS 30 korun.
Hlas naší lípě můžete dát také podpisem na hlasovacím archu, 

který si stáhnete na internetu na www.stromroku.cz. Prodávají se 
za 60 Kč a vejde se na něj dvacet podpisů, takže tímto způsobem 
můžete hlasovat levněji. Je to vhodná forma např. pro školy, or-
ganizace, firmy apod.
V letošním roce poprvé Nadace Partnerství zavedla nová pra-

vidla, kdy všichni, kdo pošlou SMS nebo zakoupí hlasovací arch, 
finančně přímo přispějí na péči o konkrétní strom. V praxi to bude 
znamenat, že pokud se podaří pro konkrétní strom nasbírat dost 
hlasů,  budou mu moci  ti,  kteří  ho  do  ankety  přihlásili,  zajistit 
např. ozdravnou kůru, vysadit nové stromy v jeho okolí, pořídit 
informační  tabule apod. V případě Vejdovy  lípy by peníze zís-
kané hlasováním obec využila k odbornému ošetření, opravě 
zastřešení dutiny a propagaci Vejdovy lípy. navíc by ošetřila 

(pokračování na následující straně)
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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
05. 07. Pá  MUDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
06. 07. So  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
07. 07. Ne  MUDr. Jáňová  Mladkov  č.p. 133  465 635 441
13. 07. So  MUDr. Jaslovská  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 818
14. 07. Ne  MUDr. Jaslovská  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 818
20. 07. So  MUDr. Ježáková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 528
21. 07. Ne  MUDr. Ježáková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 528
27. 07. So  MUDr. Jedličková  Bystřec  č.p. 182  465 642 990
28. 07. Ne  MUDr. Jedličková  Bystřec  č.p. 182  465 642 990
03. 08. So  MUDr. Johnová  Letohrad  Šedivská 498  465 622 216
04. 08. Ne  MUDr. Johnová  Letohrad  Šedivská 498  465 622 216
10. 08. So  MUDr. Karásková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 358
11. 08. Ne  MUDr. Karásková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 358
17. 08. So  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. května 2  465 322 897
18. 08. Ne  MUDr. Kobzová  Lanškroun  5. května 2  465 322 897
24. 08. So  MUDr. Kopecký  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
25. 08. Ne  MUDr. Kopecký  Lanškroun  Strážní 151  465 322 907
31. 08. So  MUDr. Krčálová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 824
01. 09. Ne  MUDr. Krčálová  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 824
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.“

Zdeněk Blažej - Jitka Hlavňovská
Martin Kamlar - Petra Andrlová
Jaroslav Kašpar - Hana Mlynářová

Miroslav Jarmara - Veronika Vycudilíková

NAŠI NEJMENŠÍ
„Vítáme vás mezi námi.“

Blanka Vacková

Vejdova lípa může být EVROPSKÝM STROMEM ROKU 2013
a vysadila další stromy.

Výsledky ankety budou vyhlášeny 
u příležitosti dne stromů 18. října 2013.
Vítězný strom získá poukaz na arboris-

tické ošetření a bude reprezentovat Českou 
republiku v mezinárodní anketě evropský 
strom roku. 
Překrásná Vejdova lípa je pro mě i vzpo-

mínkou na krásné dětství, kdy jsem chodila 
s  tatínkem značit  turistické  cesty  v  okolí 

Mladkova a u Vejdo-
vy lípy jsme vždycky 
poseděli, poslouchali 
včelky  a  bylo  nám 
spolu krásně.
Obavy  z  toho,  že 

strom z regionu, kde 
není  žádné  velké 
město,  nemá  šanci 

Jak budeme půjčovat o prázdninách
 Odd. pro dospělé Oddělení pro mládež Čítárna
pondělí 13:30 - 17:30          --- 13:30 - 17:30
úterý          ---   9:00 - 12:00          ---
středa          ---          ---          ---
čtvrtek   9:00 - 12:00          ---   9:00 - 12:00
 a 13:30 - 17:30  a 13:30 - 17:30
pátek          ---          ---          ---
Od 22. července do 7. srpna 2013 bude knihovna uzavřena, protože budeme čerpat 

dovolenou a také většinu prostor knihovny čeká malování!
V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy 

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

(pokračování z předchozí strany) na vítězství, vyvrací  skutečnost,  že  strom 
z našeho okresu -  šestikmenná lípa ze Zá-
mrsku – se stal Stromem roku 2004!
Doporučuju  všem,  kterým  ještě  nohy 

slouží: Zajeďte si do Pastvin a vyšlápněte 
si k Vejdově lípě!

Uvidíte na vlastní oči, že je to opravdu 
krasavice, která si zaslouží váš hlas!
A pro ty, kteří zajít už nemůžou, alespoň 

fotografie Vejdovy  lípy  od  pana  Josefa 
Kvičery.

Ivana Marečková
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Kino Střelnice Králíky
ČERVENEC + SRPEN 2013
Kino  z  technických  důvodů  nepromítá  (dosud  neproběhla 

digitalizace kina).

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2013

POZnAŇSKÝ CHLAPeCKÝ SbOR
neděle   7.   zač. v 15:00 hod
Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností 2013 se 

koná v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hedeči. – 
Poznaňský chlapecký sbor absolvoval od svého založení v roce 
1954 více jak 2200 koncertů na 4 kontinentech. Vystupoval 
na mnoha hudebních festivalech a zpíval v nejprestižnějších 
světových koncertních sálech (Carnegie Hall, sál Berlínských 
filharmoniků, Musikverein ve Vídni). V roce 2003 byl pozván 
na zahájení Polské sezóny ve Francii do katedrály Notre Dame. 
Sbor pokračuje v tradici polského sborového zpívání, kterou 
pojímá moderním způsobem. Repertoár zahrnuje mistrovská 
díla vokální polyfonie, ale také skladby 20. a 21. století. Sbor 
je  také uznávaným interpretem  tradičních polských koled a 
současné polské hudby. Poznaňský chlapecký sbor velmi úzce 
spolupracuje  s  Filharmonií  Poznaň  a  dalšími  významnými 
orchestry jak v Polsku, tak v zahraničí.
Předprodej vstupenek  (100,- Kč) v kanceláři Střelnice,  tel.: 

603 849 460, objednávky na e-mailu strelnice@strelnice.cz Au-
tobus na koncert odjíždí ve 14:30 hodin z autobusového nádraží 
v Králíkách, jízdné zdarma.

sobota   13.   ARteX 2013   zač. v 16:00 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém náměstí. 
16:00 – Příhody kluka bombarďáka - začínáme programem 

pro děti – veselé představení s písničkami;
17:15 –  iSing  –  pražská klubová kapela  s  kdysi  králickým 

baskytaristou Petrem Malým;
18:15 – MiFoband – jeden z nejlepších králických dixielandů;

19:15 – 100% – objev nejen regionální klubové scény;

20:30  – tICHá dOHOdA  –  legendární  kytarovka  se 
zpěvačkou Blankou Šrůmovou; 

22.30 – Cate – rock&pop z Pardubic;
24:00 – Wasabi – půlnoční nadílka z Ústí nad Orlicí.
Doprovodný program: malování obrazů, tvořivá dílna pro děti, 

fireshow. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Klub Na Střelnici Králíky
SRPEN 2013

sobota   31.   dIVAdLO POd StROMY   zač. ve 14:00 hod
Druhý ročník rodinného festivalu se opět koná v parku u Střelnice (v 

případě deště ve velkém sále Střelnice) a je zaměřen nejen na divadlo.
Program:
14:00 – Divadlo Kaká – Ošklivé káčátko
15:00 – Studio Damúza & Pohadlo – Pochodem ŤAP
16:00 – Serpens a DAMU – O Panence a Panáčkovi
17:00 – Divadlo jednoho Edy – Jak sloni o chobot přišli
18:00 – Tate Iyumni – Hluboko v lese 

19:00 – Wejvrat – koncert folk&counry skupiny

Doprovodný program v režii občanského sdružení K.O.T.V.A. 
Občerstvení zajištěno.

Klub Na Střelnici Králíky oznamuje, že z úspor-
ných důvodů byla zrušena pevná telefonní linka 
na Střelnici. Volejte, prosím, na číslo mobilního 
telefonu 603 849 460. Děkujeme za pochopení.
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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 krá-
lické čističky odpadních vod 
umístěni  zde  vyfocení  psi, 
které je možno si přisvojit. S 
nalezenými psy je možno se 
seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

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 sobotu 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 vyhrazuje 
právo kurz neuskutečnit v případě nedostatečného 
počtu přihlášených, případně přesunout výuku do 
náhradních (menších) prostor a upravit termíny a časy 
jednotlivých lekcí.

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

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

dne 13. 8. 2013 (úterý)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poraden-
ství, budou provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a 
příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou  předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,

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

PROJEKT EUROKLÍČ
rozšíření cílových skupin
V prosinci 2012 jsme Vás informovali o mezinárodní projektu 

EUROKLÍČ, který má pomáhat lidem se sníženou schopností po-
hybu. V rámci projektu jsou některá veřejná místa osazována tzv. 
eurozámky. Ke všem eurozámkům pasuje jeden univerzální klíč. 
Takovým klíčem je pak možno otevírat místa osazena eurozámkem. 
Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu 
dostupnost  toalet,  výtahů,  schodišťových  plošin  ve  veřejných 
budovách. Klíč si lze zakoupit nebo půjčit. Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR, ve spolupráci s  Pardubickým krajem, 
předala zástupcům každé obce s rozšířenou působností dalších 10 
kusů  euroklíčů  (k  původním deseti  přibylo  tedy  dalších  deset). 
Euroklíče mají být zapůjčeny obyvatelům regionu obce s rozšířenou 
působností. Euroklíče mohou být zapůjčeny držitelům průkazů TP, 
ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům a onkologickým pacientům a 
nově i pacientům s Crohnovou chorobou. K distribuci zbývá 18 
euroklíčů, vydány byly dva.
Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny, cestujete, a máte 

zájem o zapůjčení euroklíče kontaktujte, prosím, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky tlf. 465 670 861, p. 
Strnad, mail b.strnad@kraliky.eu, podrobnosti budou dohodnuty 
v osobním jednání.
Další informace ohledně možnosti zakoupení euroklíče a mís-

tech osazených eurozámky, získáte na webových stránkách www.
eurokeycz.com.

B. Strnad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Králíky

Humanitární sbírka pro oblasti
postižené povodněmi 2013

Ve dnech 6. 6.  a 7. 6.2013 
se v Králíkách uskutečnila ve 
spolupráci města Králíky a Čes-
kým červeným křížem – Ob-
lastní spolek v Ústí nad Orlicí 
humanitární sbírka pro oblasti 
postižené povodněmi. Vybraný 

materiál byl dne 7. 6. v odpoledních hodinách předán zástupcům 
Českého červeného kříže v jejich sídle v Ústí nad Orlicí. Protokol 
o předání sbírky, spolu s přílohami, je k dispozici na internetové 
adrese www.kraliky.eu, sekce Úřední deska - Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví – Obecné informace. Dárcům děkujeme.

B. Strnad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Králíky
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Mladý pár koupí byt 3+1 nej-

lépe v OV. Tel: 734 255 150.

Klub seniorů Králíky o.s.
Činnost klubu - měsíc srpen:
6. 8. 2013 – 17:00 hod. - Výbor klubu seniorů
16. - 17. 8. 2013 - Účast na akci Cihelna - prodej vstupenek
22. 8. 2013 – 7:00 hod. - Zájezd do Velkých Losin - 
prohlídka zámku muzea papíru,  lázní. přihlášky u Mgr. 
Bednářové.
27. 8. 2013 – 14:00 hod. - Opékání buřtů na Amálce. Možná 
účast i pro nečleny klubu.
30. 8. 2013 – 18:00 hodin - Společenský večer pořádaný 
polským klubem v Miedzylesiu, pozváno 30 členů klubu. 
Přihlášky u Mgr. Bednářové.
Poznámka: plánovaný zájezd společně s polskými seniory 
do Kutné Hory a Prahy se ruší z důvodu likvidace následků 
povodní. Zájezd bude přeložen do roku 2014.

Předseda: Josef Dobrohruška



Králický zpravodaj 7-8/2013 - 32

Hornbach
cup 2013

Na stadiónu v Červené Vodě se ukutečnil 
druhý ročník turnaje společnosti Hornbach, 
kdy se jej zúčastnilo celkem dvanáct muž-
stev  zastupující  jednotlivé firemní  divize. 
Průběh a výsledky naleznete v tomto článku.
V sobotu 22. června 2013 se na stdiónu 

v Červené Vodě konal druhý ročník turnaje 
společnosti Hornbach. Krásné  letní počasí 
bylo  tou  nejlepší  pozvánkou  ke  shlédnutí 
zápolení  mužstev  z  jednotlivých  divizí 
společnosti.  Jednotlivá  utkání  se  hrála  ve 
dvou skupinách, systémem každý s každým 
a hrací doba byla stanovena na 2 x 10 minut.

Celkové pořadí turnaje:
1) Ostrava 1 – Svinov
2) Olomouc – Hanáci
3) Praha Černý Most - Black Hammer
3) Košice - Pobrežie Lehoviny
5) Plzeň - Rychlé pípy
5) Praha Řepy – Řepáci
5) Bratislava 1 - Eastern Block
5) Bratislava 2 - Děvínski amatéri
9) Hradec Králové – Votroci
10) Brno - Betelní buldoci
11) Ostrava 2 – Chachaři
12) Praha Centrála - Dream Team
V závěru pak došlo na individuální ocenění, 

poděkování  všem účastníkům, pořadatelů, 
hlasateli,  rozhodčím,  podavačům míčů  a 
přítomným divákům a fanouškům, kteří vytvá-
řeli po celý turnaj skvělou fotbalovou kulisu. 
Vzhledem k této velmi vydařené akci, vedení 
FC Jiskry 2008 věří, že stejně jako letos, tak 
i v roce 2014 opět proběhne akce společnosti 
Hornbach  v Červené Vodě  a  bude  znovu 
úspěšná, jako ta, která je již nyní minulostí.

FC Jiskra

SUDETY MTB CHALLENGE 2013
Dne 29. 7. 2013 opět přivítáme v Králí-

kách závodníky mezinárodního etapového 
závodu  horských  kol  –  SUDETY MTB 
CHALLENGE 2013. Pro letošní rok jsme, 
z důvodu prováděné rekonstrukce vozovky 
Králíky – Červený Potok, zvolili umístění 
dojezdu  závodu  (včetně následného  startu 
nové etapy následující den) do jiného pro-
storu. V současné době není přesně známo, 
kdy bude dokončena první část rekonstruk-
ce, z tohoto důvodu nemůžeme zablokovat 
vjezd  na  náměstí.  Proto  aktuálně  řešíme 
umístění cíle do prostoru vedle víceúčelo-
vého sportovního areálu. Zda bude dojezd 
na  poli  pod  Penny Marketem,  případně 
u ZUŠ z ulice Nádražní se zatím upřesňuje, 
nejprve musíme  tuto  záležitost  projednat 
s  příslušným nájemcem daného  prostoru. 
Spíše bychom preferovali umístění cíle na 
poli pod Penny Marketem z důvodu bezpeč-
nosti  dojezdu  závodníků. Veškeré  aktivity 
(vyhlášení  výsledků,  kulturní  vystoupení) 
se odehrají na ploše stadionu. 
Dojezd závodníků je plánován po silnici 

od Dolní Orlice, projetí kruhového objezdu, 

sjezd k Penny Marketu, přejezd na pole a 
dojezd do cíle. Start druhé etapy by proběhl 
následující den z daného místa,  závodníci 
by buď sjeli z místa cíle „dolů“ do Nádražní 
ulice, projeli by Nádražní ulicí,  přejeli by 
křižovatku u Jednoty směrem na Prostřední 
Lipku případně by startovali do kopce smě-
rem na kruhový objezd a po hlavní dále na 
Prostřední Lipku. Podvečerní program bude 
opět  záležitostí  pro místní  i  závodníky  – 
k poslechu bude hrát pan Sklenář (skupina 
Protektor), přijďte posedět, pobavit se, odpo-

činout. Druhý den startujeme  v 10:00 hod.
Věříme, že  tato změna nebude na škodu 

věci a vše se uskuteční bez problémů a nehod.
Jan Divíšek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
tajemník Městského úřadu Králíky vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa referent odboru školství,kulturya tělový-
chovy se zaměřením na památkovou péči Městského úřadu Králíky
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosa-
žený věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládá jednací jazyk.
Požadujeme: střední  vzdělání s  maturitní  zkouškou v oboru stavebnictví nebo 
dlouhodobá praxe v oboru památkové péče, případně vyšší vzdělání v oboru ar-
chitektura a stavitelství nebo kombinace těchto oborů s památkovou péčí, základní 
orientace v uvedených právních normách v platném znění: zák. čís. 128/2000 Sb., 
o obcích, zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a 
o změně některých zákonů, zák. čís. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zák. 
čís. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zák. čís. 500/2004 
Sb., správní řád, zák. čís. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, 
zák. čís. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zák. čís. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, zák. čís. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo stavbě, vyhl. čís. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové 
péči, sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb. m.s. – Úmluva o ochraně 
architektonického dědictví Evropy, sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 99/2000 
Sb. m.s. – Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy, výhodou je vykonaná 
zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle vyhl. čís. 512/2002, o zvláštní odborné 
způsobilosti úředníků ÚSC, ve znění pozdějších předpisů a řidičské oprávnění skupiny 
B. samostatnost a flexibilitu, spolehlivost,vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, 
znalost uživatelského software Word, Excel.
Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, zařazení dle nařízení vlády 
ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, 10 PT.
Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul, • datum a místo narození, • státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu, • datum a podpis uchazeče, • kontaktní spojení,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizince.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případně 
na jakých projektech v oboru se uchazeč podílel
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení 
prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný termín nástupu: dohodou.
Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky. Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
K výběrovému řízení budou přijaty pouze přihlášky doručené v určeném termínu, 
přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vráceny. Přihlášky, které nebudou 
splňovat zadání, budou z výběrového řízení vyřazeny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu.

Písemné přihlášky doručte do 15. 7. 2013 do 10:00 hodin na adresu: 
Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5,561 69 Králíky.

Obálku označte:
„Neotvírat – výběrové řízení – referent odboru školství, kultury a tělovýchovy“
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ASPV TJ Jiskra Králíky pod Řípem
Ve dnech 25. a 26. května se konal v Roudnici nad Labem 

župní slet, který nesl název Sokolové pod Řípem. Co by to 
bylo za slet, kdyby na něm chyběly cvičenky ASPV TJ Jiskra 
Králíky! A tak nás dvacet z Králík, sedm z Červené Vody a 
osm z Kameničné v sobotu časně ráno nasedlo do autobusu 
a vydalo se směr Roudnice.
Sobota  patřila  zkouškám,  první  byla  už  v  devět  hodin 

ráno a druhá v devatenáct. Mezi tím jsme se stihly ubytovat 
v tělocvičně v Bohušovicích nad Ohří a odpoledne zbyl čas 
i na výlet na Říp.
V  neděli  dopoledne  byly  ještě  zkoušky,  odpoledne  pak 

hlavní  vystoupení.  Jako  první  jsme  cvičily  Českou  suitu 
Antonína Dvořáka, což je skladba z loňského všesokolské-

ho  sletu. Druhou  skladbou,  kterou  jsme  také  cvičily,  byla 
Waldemariána,  skladba s  trekovými holemi na  tři písničky 
Waldemara Matušky:  Růže  z Texasu,  Zdálo  se mně, má 
panenko a Houpavá. Autorkou skladby, složenou právě pro 
slet pod Řípem, je známá a osvědčená autorka Jarina Žitná.  
I když předpověď počasí nebyla příznivá, věřily jsme, že se 
tak úplně nevyplní. Ale vyplnila! Sobota celkem ušla,  ovšem 
nedělní ráno nás přivítalo deštěm, větrem a zimou. A tak to 
bylo po celý den, liják střídal déšť, byl studený vítr a teplota 
tak možná deset stupňů.
Všechno jsme zvládly, cvičily jsme s chutí a nezlomilo nás 

ani špatné počasí. A už se moc těšíme na župní slet v Brně, 
který bude za rok a kam nás už Jarina Žitná pozvala.
Myslím, že se na závěr patří poděkovat všem cvičenkám za 

jejich příkladný celoroční  přístup k nácviku. A v neposlední 
řadě naší cvičitelce Jarmile Hejtmanské  za to, že s námi má už 
mnoho let trpělivost a chuť  učit nás stále nové a nové skladby.

Za cvičenky ASPV TJ Jiskra Králíky, Soňa Doubravová
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u Malinů 6. liga (2012/2013)
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1. KMK 45 38 0 7 22 304 487,64 174,5
2. Hoblice C 45 32 1 12 20 266 426,36 153,5
3. Králičtí Holbiči 45 28 2 15 19 660 432,44 135,5
4. Žraloci 45 21 0 24 19 444 424,27 112
5. SPV 45 20 2 23 18 926 410,27 111
6. Slavia B 45 20 0 25 19 301 428,91 102,5
7. Friends 45 22 0 23 18 519 398,02 100,5
8. Chrousti 45 18 1 26 18 334 401,38 95
9. Jojo team 45 14 2 29 17 815 386,47 88,5
10. Citroen UO 45 8 0 37 16 105 353,98 52

Henry gril 5. liga (2013/2014)

pořadí
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1. KMK 5 5 0 0 2 552 502,40 21
2. Hujeros 5 5 0 0 2 424 484,80 19
3. 1. FC Zenon 5 4 0 1 2 454 490,80 18,5
4. Králičtí Holbiči 5 3 0 2 2 235 440,60 14,5
5. Haluzáci 5 2 0 3 2 354 470,80 14
6. Stárci 5 2 0 3 2 400 472,00 11
7. Lvíčata 5 2 0 3 2 252 442,40 10,5
8. Kmotři 5 1 0 4 2 260 452,00 8
9. Pohodáři 5 1 0 4 2 243 440,60 7,5
10. Hoblice C 5 0 0 5 2 038 391,60 1

Králičtí Holbiči
slavili postup

Úspěchem skončilo účinkování králického bowlingového týmu 
hrajícího druhým rokem v regionálních bowlingových ligách, které 
se hrají v herně Radava v Ústí nad Orlicí. Družstvo ve složení Jana 
Součková, Jaroslav Vacek, Karel Feranec, Karel Hlava a Josef Su-
chomel obsadilo v šesté nejnižší lize, nesoucí název „U Malinů 6. 
liga“, třetí místo. Na závěr úspěšné sezóny výborné výsledky ještě 
stvrdili úspěšně vybojovaným barážovým utkáním o účast v páté 
lize. Po prvním kole „Henry Gril 5.  liga“, už místní bowlinkáři 
stihli soupeřům naznačit, že je třeba s nimi počítat a prozatím si 
drží čtvrtou příčku.
Více informací o regionálních ligách a turnajích bowlingu lze 

nalézt na internetové adrese www.barvinek.com.
Jaroslav Vacek

 Ženy 100m body dálka body výška body koule body 1500 m body celkem
1. Kamila Ferancová 16,6 260 3,57 214 140 512 7,23 350 7:37 103 1439
2. Markéta Kubínová 15,7 365 3,56 212 130 409 7,19 347 10:00 0 1333
3. Iveta Kubíčková 17,3 190 2,96 100 110 222 7,15 345 7:55 63 920
 Muži nad 100 kg 100m body dálka body výška body koule body 1500 m body celkem
1. Miloslav Kočí 12,3 593 5,08 398 160 464 13,22 681 5:30 399 2535
2. Karel Feranec 13,3 418 4,42 276 140 317 10,74 530 6:06 240 1781
 Muži nad 40 let 100m body dálka body výška body koule body 1500 m body celkem
1. Petr Ďuriš 14,2 309 3,96 199 130 250 9,21 438 6:32 149 1345
2. Dušan Krabec 14,8 208 3,96 199 125 218 10,09 491 6:35 171 1287
3. Pavel Ďuriš 13,8 454 4,16 232 115 159 8,832 416 8:03 0 1261
 Muži do 40 let 100m body dálka body výška body koule body 1500 m body celkem
1. Jiří Šmolík 11,7 711 5,52 485 150 389 11,06 549 4:46 643 2777
2. Dominik Dostál 12,2 647 5,2 421 140 317 8,94 422 5:21 445 2252
3. Ivo Pauk 12,1 631 4,81 346 160 464 10,06 489 5:59 268 2198
4. Marek Kupec 12,6 639 5,28 437 145 352 8,63 404 5:39 356 2188
5. Jaroslav Maixner 12,6 538 4,83 350 145 352 11,37 568 6:04 248 2056
6. Jakub Hlava 12,8 502 5,25 431 140 317 10,88 539 6:04 248 2037
7. Bartoloměj Venzara 12,5 556 5,28 437 135 283 8,55 399 5:40 351 2026

Výsledky králického pětiboje amatérů 2013

V pátek  21.  6.  2013  se  za  krásného 
počasí na králickém sportovním areálu 
konal již šestý ročník králického pětiboje 
amatérů. V 18.00 hodin odstartoval běh 
na  100 m,  postupně  navazovaly  další 
disciplíny až do setmění, ve 21.30 ho-
din  odstartovala  poslední  disciplína  a 
to běh na 1500 m. Celkem 12 mužů a 3 

ženy urputně bojovali v pěti atletických 
disciplínách a některé výsledky přinesly 
opravdu  skvělé  časy  i  výsledky. Hned 
třikrát se měnily rekordy, Jirka Šmolík 
zaběhl skvěle 1500 m časem 4:46:00 a 
jeho  celkový  součet  2777  bodů  je  též 
rekordem.  O  třetí  přepis  v  tabulkách 
se  postaral Miloš  Kočí  ve  vrhu  koulí 

výkonem  13,22 m. Na  závěr  chci  po-
děkovat  všem  závodníkům  za  skvělé 
výkony, pořadatelům za hladký průběh 
a regulérnost závodu a všem přítomným 
divákům za skvělou atmosféru. Těším se 
na vás zase příští rok.

Jiří Hlava
(fotografie na následující straně)
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Králický pětiboj - 6. ročník
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Sportovní hry Králíky - Międzylesie
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