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Vážení spoluobčané,
na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat 

jako na jedno z nejteplejších.  Krásné počasí umožnilo organizátorům 
bezproblémové uspořádání všech letních akcí ve městě a tak jsme měli 
možnost aktivně prožít své dovolené a prázdniny.

Jedinou vadou na kráse letošního léta byla komplikovaná dopravní 
situace ve městě a okolí způsobená opravami silnic a budováním chod-
níků. Největší problémy byly a stále ještě jsou v souvislosti s generální 
opravou silnice 312/II od kruhového objezdu směrem na Červený Potok 
po odbočku do Horní Lipky. Investorem těchto prací je Pardubický kraj a 
na jejich provedení jsme čekali více než sedm let. Uzavření silnice kom-
plikuje život nejen občanům žijícím v jejím těsném sousedství, ale také 
těm, kteří žijí v místech, kudy vedou objízdné trasy, především v Dolní 
a Prostřední Lipce a v ulicích Sportovní, Karla Čapka, Za Pilou, Pivo-
varská, Na Pískách a Jana Opletala, firmám, jejichž zásobování závisí na 
automobilové dopravě a také turistům, které k nám do města a jeho okolí 
intenzivně lákáme nejen v zimě, ale také v létě. Odměnou za komplikace 
a nepohodlí bude opravená silnice a nově vybudované chodníky, které 
přispějí k lepšímu vzhledu města a bezpečnosti jeho obyvatel. V příštím 
roce bude pravděpodobně oprava této silnice pokračovat do Červeného 
Potoka a dále na hranice Pardubického kraje. 

Do konce letošního roku se dočkají lepších podmínek pro pěší i motori-
zované i občané druhého konce města. Od mostu u zdravotního střediska, 
jehož oprava již začala, směrem na Žamberk k ulici Luční bude opravena 
silnice 43/I. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic. V souvislosti 
s touto akcí a opravou vodovodu v této lokalitě již byly započaty práce na 
opravách chodníků. Investorem těchto prací je město Králíky stejně jako 
u stavby nového chodníku a autobusové zastávky v ulici Hradecká od 
firmy Incot po Strojírnu Sonntag, kde se na financování bude částečně po-
dílet Státní fond dopravní infrastruktury prostřednictví poskytnuté dotace.

Věřím, že příští léto, až budeme jezdit po nových silnicích a chodit po 
nových chodnících bude dávno zapomenuto vše, co nám v letošním roce 
znepříjemňovalo život. Přesto bych chtěla všem dotčeným poděkovat 
za trpělivost.

Dovolte mi zmínit také jednu dobrou zprávu pro město Králíky. 
V posledních letech se v různých intervalech ve zpravodaji i krajském 
a celostátním tisku a televizi objevovaly zprávy o financování projektu 
výstavby Vojenského muzea Králíky. Po úspěšném ukončení stavby, 
vyúčtování a vyplacení dotace proběhl v roce 2011 audit, jehož výsled-
kem byl návrh na vrácení části dotace z důvodu údajného pochybení při 
realizaci veřejné zakázky. Podrobně jsem celý problém popisovala ve 
zpravodaji v říjnu 2012. Podle prvních informací se mělo jednat o částku 
více než 10 mil. Kč. Od počátku vedení města i Úřad Regionální rady 
Severovýchod trvali na tom, že k chybě při realizaci veřejné zakázky 
nedošlo. V souladu s textem auditní zprávy byla provedena kontrola 
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který také žádné pochybení 
neshledal. Přesto Ministerstvo financí ČR stále trvalo na korekci, která 
měla být podle posledních neoficiálních zpráv ve výši 6,8 mil. Kč. Dne 
3. 5. 2013 obdrželo město Králíky oznámení o zahájení nové admi-
nistrativní kontroly na jejímž konci mělo být stanovení konečné výše 
vrácení dotace. Na toto rozhodnutí jsme čekali proto, abychom mohli 
použít zákonné opravné prostředky, kterými bychom chtěli dosáhnout 
konečného rozhodnutí v případě nutnosti i soudní cestou. V průběhu 
srpna však došlo k zásadnímu obratu v hodnocení realizace projektu a 
Ministerstvo financí došlo k závěru, že vrácení dotace nebude požado-

váno. V době, kdy píšu tento článek, nemá město k dispozici písemné 
rozhodnutí, ale informace byla potvrzena Úřadem Regionální rady Se-
verovýchod i hejtmanem Pardubického kraje. Doufám, že se v této věci 
jedná o konečné rozhodnutí a administrace projektu Vojenské muzeum 
Králíky bude definitivně ukončena.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásný podzim a dětem a studentům 
úspěšný nástup do nového školního roku.

Jana Ponocná, starostka
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Hejtman s náčelníkem generálního štábu
si notovali při sledování boje na CIHELNĚ

Králíky (17. 8. 2013) – Vrcholem letních 
událostí s podporou Pardubického kraje 
byla vojensko-historická akce CIHELNA 
2013, Den sil podpory Armády České 
republiky. Ta se o uplynulém víkendu 
uskutečnila pod patronací hejtmana 
Martina Netolického nedaleko Králík u 
betonového pěchotního srubu K – S 14. 
Již 16. ročník přivítal podle pořadatelů 
na 25 tisíc návštěvníků.

Hejtman se při té příležitosti sešel 
i s náčelníkem generálního štábu Armády 
České republiky Petrem Pavlem, aby 
prodiskutovali některé otázky působení 

armády v našem regionu. „Jsem rád, že pan 
generálporučík mohl na vlastní oči vidět 
velký zájem veřejnosti o tuto vzpomínkovou 
akční podívanou s vojenskou tematikou a že 
přislíbil pomoc armády i v příštím roce,“ 
konstatoval Martin Netolický.

Letos pořadatelé změnili oproti minulým 
letům místa pro vojenské operace a pro 
diváky. Lidé se tak dostali i na protější 
svah měli lepší rozhled, naopak vojenská 
technika dostala prostor na rozsáhlejší ope-
race. Hlavním tématem letošního ročníku 
Cihelny byla rekonstrukce historického boje 
s názvem „Ostravská operace 1945“. Aktéři 

v dobových uniformách se pokusili o co 
nejvěrnější připomínku bojů Rudé armády a 
jednotek 1. československé. tankové obrně-
né brigády proti německému vojsku. Jejich 
boj byl doprovázen velkým množstvím 
těžké vojenské techniky, u které je nutno 
zmínit německý stíhač tanků Hetzer, který 
se na Cihelně objevil také poprvé. 

„Ostravskoopavská operace se sice 
odehrávala na 100 kilometrů vzdušnou 
čarou od našeho kraje, ale po ní první čes-
koslovenský armádní sbor procházel naším 
krajem přes Svitavy a Moravskou Třebovou 
směrem na Čáslav a Prahu,“ připomenul 
hejtman Martin Netolický historii. Účastníci 
CIHELNY ovšem mohli vidět dvě verze 
bitvy, jednu podle skutečnosti s vítězstvím 
Rudé armády a potom i fiktivní, s vítězstvím 
wehrmachtu. „Proti historii to není žádné 
provinění, protože Ostravská operace trvala 
poměrně dlouho a provázely ji vítězství 
i prohry obou stran,“ ředitel Vojenského 
muzea v Králíkách Marek Bartoš.

Současnost byla prezentována static-
kými i dynamickými ukázkami, o které 
se postaraly síly podpory Armády ČR, 
pozemní a vzdušné síly, ale i vojenská 
policie, Policie ČR, hasičský záchranný 
sbor, celní správa nebo vězeňská služba. 
Zajímavostí byla premiéra ukázky slaňo-
vání psovoda se psem z vrtulníku v podání 
Veterinární základny Chotyně přezdívané 
„vysoká psí škola“.Pan hejtman a nacelnik generalniho stabu pred  K-S 14.

Radní Živný poznal všecky „letní pecky“ na kole
Pardubice (30. 6. 2013) – Poslední místa ve svých vandrov-

ních knížkách zaplnil razítky krajský radní René Živný. Dnes 
uzavřel svou jízdu po 22 turistických místech, zapojených do 
soutěže Letní pecky, poznej všecky, kterou organizuje Pardu-
bický kraj a Destinační společnost Východní Čechy.

„Turistické destinace jsou perfektně připravené a osobně jsem 
se přesvědčil, že mají co nabídnout,“ svěřil se se svými dojmy 
bezprostředně po dojetí do cíle u Muzea perníku v Rábech u Par-
dubic Živný. „Vyzkoušel jsem cyklostezky, silnice, přepravu kola 
vlakem i cyklobusem a zaznamenal jsem obrovské zlepšení služeb 
pro turisty. Klobouk dolů před službami ve vlaku Českých drah, kde 
jsem měl vlastní hák na kolo i rezervované místo,“ pokračoval radní.

V posledních dvou dnech vyrazil právě vlakem do Lichkova, 
odkud pokračoval už na kole do Vojenského muzea Králíky. Násle-
dovala zastávka v Muzeu řemesel v Letohradě. „Doslova nadšený 
jsem z cyklotrasy Letohrad – Choceň, která vede nádherným údolím 
Tiché Orlice a je jako stvořená na výlet s dětmi,“ pochvaloval si 
jako otec dvou synů část cesty. 

Z Chocně Živný ještě odbočil na návštěvu Regionálního muzea 
Vysoké Mýto, kde si prohlédl expozici karosářské výroby Sodomka. 

Ve středu radního Živného čekala závěrečná část jeho cyklojízdy. 
Vyrazil do Synthesia Parku – Dostihového závodiště Pardubice, kde 
si prohlédl areál včetně nejslavnějších překážek. Pomyslnou cílovou 
pásku přeťal u Muzea perníku v Rábech u Pardubic, kde poskytl 
rozhovor regionální televizi V1 a Českému rozhlasu Pardubice, 
mediálnímu partneru soutěže Letní pecky.

Celkem ujel na kole téměř 500 kilometrů. Kromě přepravy kola 
vyzkoušel i další služby pro cykloturisty. Vyhledával restaurace 

s certifikátem Cyklisté vítáni. „Při dvoudenní cestě jsem vyzkoušel 
i penzion v Poličce s tímto certifikátem a jeho úroveň byla výborná 
a ceny přiměřené,“ konstatoval radní. Za celou cestu se setkal jen 
s několika negativními zkušenostmi: „Jednou jsem musel rychle 
ujíždět zuřivému psovi, ale na druhou stranu jsem ten kopec díky 
jeho pronásledování vyšlápl velmi rychle. Párkrát jsem také za-
znamenal chybějící značení cyklotras, a nápravu už jsem probral 
s Klubem českých turistů. No a samozřejmě bychom potřebovali 
více samostatných úseků cyklostezek, ale to je otázka finanční. Ka-
ždopádně pokud to jen trochu půjde, budu za ně osobně bojovat,“ 
uzavřel René Živný.

Zleva - René Živný, Martin Večeř, správce VMK, razítko do 
Vandrovní knížky.
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Letní putování po venkovských kostelích
Je sobota 6. července, téměř jasná obloha a krajina prozářená 

sluncem dávají tušit, že je tu další krásný letní den. U dolnolipecké 
kapličky Panny Marie královny míru se schází první poutníci. Dnes 
poprvé se tu bude slavit pouť u příležitosti svátku Panny Marie utěši-
telky nemocných, které byla tato kaple původně zasvěcena. Nezvyklý 
počet usmívajících se a hovořících lidí, kteří sem přišli z různých 
koutů Králicka, dává tušit, že dnešní den bude opravdu výjimečný.

V deset hodin dopoledne totiž nezačínala jen poutní mše, cele-
brovaná králickým farářem P. Mgr. Pavlem Plíškem, ale také další 
akce s názvem Vím já kostelíček, tentokrát s podtitulem „Putování 
po vesnických kostelích“. Jejím smyslem bylo nejen ukázat zájem-
cům bohatství naší venkovské sakrální architektury, ale také získat 
příspěvky na obnovu a záchranu varhan ve zdejších kostelích. A to 
vše „z úcty k šikovnosti lidí, kteří zde žili před námi“, jak se praví 
v letáčku, který dostávali účastníci akce „na cestu“.

Duší celého podniku byly Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská. 
Se štábem dobrovolných spolupracovníků účastníkům připravily za-
jímavý program, spojený s návštěvou kaple v Dolní Lipce a filiálních 
kostelů v Heřmanicích, Horní Lipce a v Prostřední Lipce.

Již v dolnolipecké kapli, na první zastávce, získali návštěvníci 
nejen program akce, ale také brožurku, v níž byly jednotlivé kostelíky 
a jejich varhany představeny. Uprostřed ní pak našli poutníci mapku 
s vyznačenou trasou, do níž na jednotlivých stanovištích mohli získat 
speciální razítko s emblémem příslušné obce. Celá cesta měřila asi 15 
km, v plánku pak byly vyznačeny i zkratky pro ty, kteří k cestě nevy-
užili kola, auta či připraveného autobusu. Odměnou za absolvování 
celé trasy byl odznak „pro radost“ s emblémem sobotního putování.

Na všech stanovištích byly ke koupi nejen dobové pohlednice 
s vyobrazením navštívených kostelů, ale také placky s motivy sym-
bolů vesnic. Závěr akce byl totiž věnován svěcení obecních praporů 
Heřmanic a Dolní a Prostřední Lipky. Vedle toho byla vždy připravena 
i speciální pokladnička pro dobrovolné příspěvky dárců.

Z Dolní Lipky, kde vše začínalo, se putovalo do Heřmanic. V zapl-
něném kostele nejsvětější Trojice se od jedné hodiny odpolední konal 
koncert violoncellisty Jana Kellera. Pro účastníky bylo i zde připraveno 
drobné pohoštění. Hlubokým zalesněným údolím Heřmanického 
potoka se pak přesunuli do sousední Horní Lipky. Ve zdejším filiál-
ním kostele sv. Anny byl pro ně od tří hodin připraven další koncert. 
V doprovodu kytaristy Tomáše Jukla jim zazpívala Radka Makarová.

Závěr putování patřil kostelu Neposkvrněného početí blahoslavené 
Panny Marie v Prostřední Lipce. Zaplněn byl do posledního místa. 
Nikdo si totiž nechtěl nechat ujít vystoupení králického pěveckého 
sboru Vosumtet. Příjemným překvapením bylo následné vystoupení 
Ondřeje Koblížka. Na tóny jeho historických dud přítomní jistě neza-
pomenou. Závěr koncertu, který začal v pět hodin, byl také příležitostí 
k poděkování všem, kdo se na uspořádání akce podíleli. I tady pan 
farář Plíšek povyprávěl přítomným zajímavosti o zdejším kostele a 
pozval přítomné k šapitó u nedaleké obecní klubovny, kde se po šesté 
hodině večerní odehrálo, za účasti jejich kmotrů, svěcení obecních 
praporů Heřmanic, Prostřední a Dolní Lipky. Celou akci pak uzavřel 
koncert skupiny DVA a tančírna Piruleta Cindy.

Celý den provázela sváteční atmosféra. Mnozí z účastníků pro sebe 
nově objevovali místa, která mnohdy denně míjeli, aniž by tušili, jaké 
bohatství a krása se skrývá za jejich zdmi. Byla to příležitost příjemně 
strávit čas s přáteli i mezi lidmi, kteří se potkávali při putování za 
vesnickými kostelíky létem provoněnou a prosluněnou krajinou.

Děkujeme všem, kdo si udělali čas a přišli, děkujeme za příspěvky, 
které nás zase o kousek přiblížily k realizaci našeho cíle – záchraně 
varhan v našich vesnických kostelech. Dobrovolnými příspěvky a 
prodejem pohlednic a placek se onu sobotu podařilo vybrat celých 
10.001 korun! Pokud byste chtěli přispět i dnes na tento bohulibý účel, 
můžete tak učinit na účet číslo 1324193309/0800 (variabilní symbol 
333). Předem vám velmi děkujeme.

A poděkovat bychom chtěli jmenovitě také všem, bez nichž by čer-
vencové putování po vesnických kostelích „Vím já kostelíček“ nemělo 
takový úspěch. Za ochotu, podporu a pomoc děkujeme starostce města 
Králíky paní Janě Ponocné, panu faráři P. Mgr. Janu Plíškovi, Viktoru 
Vavrušovi, všem dobrovolníkům, kteří vyznačovali trasu putování, 
našim milým hosteskám na stanovištích N. Zezulkové, M. Musilové, 
dále pak všem šikovným pekařkám, hostitelkám a dobrovolníkům 
z Dolní Lipky, Heřmanic, Horní Lipky a Prostřední Lipky, kteří při-
pravili báječné občerstvení. Dále pak děkujeme všem muzikantům, 
kteří vystupovali bez nároku na honorář. Naše poděkování patří také 
Lukáši Královi a Městskému muzeu Králíky, Miroslavu Beranovi 
a občanskému sdružení Mlýn, Jitce Špontákové, Jiřímu Švandovi, 
Evě Rýcové a Janu Brčákovi. Celou akci podpořilo město Králíky.

Už dnes, s příjemným pocitem a milou vzpomínkou, se těšíme na 
další setkání s vámi při podobné příležitosti.

Za pořadatele akce „Vím já kostelíček“ – Arnošt Juránek
Autor fotografií Miroslav Beran
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Sanace skládky v Dolní Lipce
Pardubický kraj zahájil na jaře roku 

2013 realizaci projektu Sanace skládky 
Dolní Lipka. V rámci projektu bude pro-
vedena kompletní sanace lokality zatížené 
starou ekologickou zátěží. Nejzávažněj-
ším rizikem skládky je šíření kontaminace 
z prostoru skládky do řeky Tichá Orlice. 
Sanace bude zahrnovat solidifikaci kalo-
vého pole a jeho následné zrekultivování 
a odtěžbu kontaminované zeminy „staré“ 
a „nové“ skládky. Realizací projektu do-

jde k odstranění staré ekologické zátěže 
o rozloze 2.880 m2. Ukončení realizace 
projektu je plánováno na srpen 2015.

Během sanace bude zajištěno průběžné 
čerpání a čištění podzemních vod, dále bude 
zajištěn provoz hydraulické clony, likvidace 
veškerých odpadů v souladu s platnou legis-
lativou, hygienický a sanační monitoring.

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí.

Čtvrtý ročník dětského sportovně-branného dne
v Králické pevnostní oblasti – jaký byl?

Muzeum opevnění – dělostřelecká 
tvrz Hůrka ve spolupráci s Vojenským 
muzeem Králíky a Muzeem čs. opevnění 
– pěchotním srubem K – S 14 „U cihelny“ 
pořádalo dne 22. června 2013 již 4. ročník 
sportovně-branného dětského dne. 

Začátek programu pro aktivní děti, 
jejich rodiče a prarodiče byl připraven 
ve vstupním areálu tvrze Hůrka v době 
od 9.30 do 11.30 hodin. Na začátku akce 
obdržely děti kartičku pro zapisování bodů 
získaných v bodovaných disciplínách, 
malé občerstvení na cestu (v podobě 
nápoje a oplatky). Následně se začaly 
přesouvat (včetně svého doprovodu) pod 
vedením organizátorů ze vstupního areálu 

podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, 
odtud sestoupily směrem k pěchotnímu 
srubu K – S 14 a od něj následně přešly 
do Vojenského muzea. Celá uvedená trasa 
zahrnovala soutěžní stanoviště i naučné 
disciplíny (tunel odvahy, schodiště vy-
trvalosti, orientaci v terénu, střelbu ze 
vzduchovky, hod granátem, hod obručí 
na cíl, malířskou soutěž, jízdy bojovým 
vozidlem pěchoty). Některé disciplíny 
si mohli vyzkoušet i rodiče a prarodiče. 
Časová náročnost představovala cca 
180–200 minut. Zakončení bylo situováno 
do prostoru vojenského muzea, kde každý 
účastník obdržel nejen drobné dárky, ale 
také občerstvení – grilované klobásy, 

pečivo, nápoj.
Vstupné pro děti od 0 do 15 let bylo 

zdarma, stejně jako pro členy doprovodu. 
Letošní ročník měl účast 97 dětí a 

dospělých, což je méně než polovina 3. 
ročníku. Nižší účast zapříčinila nejen do-
pravní omezení způsobená rekonstrukcí 
vozovky, ale zejména pozdní stanovení 
termínu akce a tím i pozdní a nedosta-
tečná propagace. Oproti loňsku tak byla 
většina letošních účastníků místních, 
nebo z nejbližšího okolí. Organizátoři 
zvažují, zda nepřesunout termín sportov-
ně-branného dětského dne na zářijový ter-
mín, neboť červen bývá různými akcemi 
dosti přeplněn.

4. ročník dětského sportovně-branného 
dne byl významně podpořen z Dotačního 
programu města Králíky pro rok 2013 a 
město se tak podílelo přibližně na polo-
vině nákladů akce, která se pomalu stává 
tradicí.

Společnost přátel čs. opevnění, o. p. s.

Konec srpna a podzimní měsíce v Králické pevnostní oblasti
Přehled provozní doby muzeí a akcí k 75. výročí mobilizace

Provozní doba hlavních muzeí:
Tvrz Bouda – v srpnu a září otevřeno 

každý den (včetně pondělků!). V srpnu a 
v neděli 1. září vstupy do podzemí v 10, 11, 
12, 13, 14, 15 a 16 hodin. Od 2. září vstupy 
do podzemí v 11, 13 a 15 hodin. V říjnu je 
otevřeno během víkendů, ve státní svátek 
a pro skupiny na objednávku.

Tvrz Hůrka – v srpnu, září a říjnu ote-
vřeno každý den kromě pondělků. V srpnu 
vstupy do podzemí v 10, 11, 12, 13, 14, 15 
a 16 hodin. Od 1. září vstupy do podzemí 
v 11, 13 a 15 hodin. 

Vojenské muzeum Králíky – v srpnu, 
září a říjnu otevřeno každý den kromě 
pondělků! V srpnu a v září provozní doba 
pro veřejnost od 9 do 17 hodin, v říjnu od 
10 do 16 hodin.

Na podzim 2013 proběhne v Králické 
pevnostní oblasti řada akcí, kterými provo-
zovatelé zdejších muzeí připomenou dobu 
před pětasedmdesáti lety. Nenechte si ujít 

podívanou, která vás vrátí do pohnutých 
podzimních dnů, dnů, kdy se rozhodovalo 
o budoucnosti tehdejšího Československa…

Dne 31. 8. 2013 jsou ve tvrzi Hůrka 
připraveny dva speciální vstupy – pro-
dloužená prohlídková trasa s výstupem 
do dělostřeleckého srubu K – S 11 (po 
285 schodech). Prohlídka interiéru tohoto 
objektu (s ukázkami pozůstatků zkoušek 
německých tajných zbraní v době okupace) 
a povrchu tvrze s výkladem průvodce. Časy 
vstupu pro prodlouženou prohlídkovou 
trasu budou dva: v 10.00 a 16.00 hodin.

Dne 21. 9. 2013 proběhne turistický 
pochod po „Betonové hranici“, pořádaný 
k 75. výročí mobilizace čs. branné moci 
v roce 1938. Místo hlavního startu: Mlad-
kov železniční zastávka; záložní starty: 
Kramářova chata, Těchonín – Lesovna, 
Vojenské muzeum Lichkov. Trasa pochodu 
vedena naučnou stezkou Betonová hranice, 
nebo její částí. V době pochodu přístupná 

tři pevnostní muzea v rozšířené variantě 
provozní doby. Podrobnosti zde: http://
boudamuseum.com/tiskovka_poc_1.php

Dny 28. – 29. 9. 2013 jsou termínem 
šestého Společného víkendu muzeí v Krá-
lické pevnostní oblasti. I tentokrát budou 
zařazeny vedle obvyklých prohlídkových 
okruhů rovněž delší trasy prohlídek.

Na tvrzi Bouda je 28. 9. v 10.00 začátek 
Výroční nadstandardní prohlídky (6 hodin 
na opevnění – tvrz Bouda – Muzeum Vyso-
ký kámen). Na tvrzi Hůrka je 29. 9. v 10.00 
začátek nadstandardní prohlídky tvrze (6 
hodin v podzemí, na povrchu a v bojových 
srubech Hůrky).

Nadstandardní prohlídky jsou určeny pro 
fyzicky zdatné zájemce, kteří se chtějí o čs. 
opevnění dozvědět více, nedoporučují se 
pro děti do 12 let.

Podrobnosti a další informace k plá-
novaným akcím najde zájemce na těchto 
odkazech:

• http://boudamuseum.com/index.php
• http://hurka.boudamuseum.com/
• http://www.armyfort.com/
Zve Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
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Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
V á ž e n í  č t e n á ř i , 

s  bl íž íc ím se  kon-
cem prázdnin Vám 
přinášíme aktuální 
zprávy z Místní akční 
skupiny ORLICKO, 
která i během prv-
ní poloviny letošního 

roku pracovala naplno: přijala a 
administrovala dalších 50 žádostí 
o dotaci, pomalu rozjíždí nový pro-
jekt a připravuje strategii pro nové 
programovací období.

Počet úspěšných a podpořených 
projektů se opět rozrůstá

Dne 26. 4. 2013 ukončila MAS 
ORLICKO příjem žádostí do poslední 
sedmé vyhlášené výzvy. Celkem 50 
žadatelů z řad obcí, podnikatelů i ne-
ziskových organizací předložilo své 
žádosti na potřebné a užitečné projekty 
– z toho 39 projektů v celkové hodnotě 
18 361 998 Kč následně výběrová ko-
mise doporučila k podpoře z Programu 
rozvoje venkova. Mezi žadatele bude na 
dotacích mezi 50 a 90 procenty rozdě-
leno 9 881 146 Kč. S podpořenými pro-
jekty i vyhodnocením výzvy se můžete 
seznámit na našich webových stránkách. 

Současně během první poloviny 
letošního roku ukončili realizaci pro-
jektů podpořených v loňském roce další 
žadatelé – např. Město Jablonné nad 
Orlicí, obec Bystřec, pan Zdeněk Krejsa, 
pan Ondřej Veselý, Občanské sdružení 
CEMA Žamberk, Český rybářský svaz 
místní organizace Žamberk (viz. foto).

V tomto dotačním období 2007 – 2013 
jsme již všechny přidělené finanční pro-
středky mezi žadatele z našeho území 
rozdělili. Těšíme se na spolupráci v dal-
ším programovacím období 2014 – 2020.

Jedeme všichni – nový projekt na 
podporu cestovního ruchu

Odstartovali jsme práce na novém 
projektu na podporu cestovního ruchu. 
Naším prvním cílem nyní je navržení 
vedení páteřní trasy propojujících území 
všech  partnerů a vytvoření doplňkových 
okruhů pro elektrokola. Vytyčení tras 
povede jak po stávajících cyklotrasách, 
tak nespojitě po dalších komunikacích 
tak, aby byly průjezdné a v možnostech 
elektrokol. Studie zajistí a garantuje 
sjízdnost tras, stejně jako bezpečný 
dojezd k dalšímu dobíjecímu místu. 
„Máte nám ke studii co říci, chcete 
se zapojit? Provozujete půjčovnu s 
elektrokoly? Jste ochotni poskytovat 
dobíjení pro elektrokola turistů? 
Neváhejte a oslovte MAS na Vašem 
území.“ vyzývá Petr Pecha, manažer 
Místní akční skupiny z Rýmařovska a 
garant aktivity.

Výběr z ukončených projektů 

Obec Bystřec - dětská hřiště

Občanské sdružení CEMA Žamberk - 
zkvalitnění hřiště a tvůrčí dílny

Zdeněk Krejsa - rozvoj provozovny 
truhlářské zakázkové výroby

Strategie 2014 - 2020
Všichni členové i pracovníci MAS 

nyní mimo jiné pilně pracují na pří-
pravě nové strategie pro programovací 
období 2014 – 2020. Za poslední půl-
rok proběhly především následující 
aktivity:

Terénní šetření ve všech obcích na 
území MAS ORLICKO a dotazníko-
vé šetření ve všech obcích se zaměřilo 
na potřeby obcí jako celku. O pohledu 
na kvalitu a nabídku vzdělávacích 
služeb proběhlo pod titulkem „Vzdě-
lávání pod lupou“ celkem 10 besed 
s rodiči. Pohled jednotlivých institucí 
byl zastoupen pomocí dotazníkového 
šetření na úrovni mateřských, zá-
kladních i středních škol. K tématu 
proběhlo v měsíci květnu setkání 
koordinačního týmu. Rozsáhlé šetření 
proběhlo také v oblasti sociálních 
služeb. Během prázdnin se koordi-
nační tým a pracovní skupina sešli již 
celkem dvakrát. 

V oblasti zemědělství proběhla 
dotazníková šetření celkem dvakrát 
– jednou se zaměřením na obecné 
aspekty, ve druhém případě již byla 
zacílena na otázky ekologického 
zemědělství. Návrh analýzy území 
společně s výsledky dotazníkového 
šetření byly prezentovány na konci 
května.

Postupně pokračujeme ve zpracová-
ní dílčích analýz i v dalších oblastech 
našeho života.

Veškeré dílčí výstupy i dokumenty 
jsou již nyní zveřejněny na webových 
stránkách MAS v sekci STRATEGIE 
2014 – 2020, kde najdete i aktuální 
informace o novinkách a připravova-
ných setkáních.
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují

kvalitu a vysokou užitkovost)
Prodej 3. 10. 2013 - 15 hod Králíky (autobus.nádraží)

Kuřice černé, červené stáří 12 - 18 týd. cena 120 - 180 Kč
Chovní kohoutci stáří 12 - 18 týd. cena 120 - 180 Kč
Slepice ve snášce  cena 100 Kč
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

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

Skautský tábor 2013 - Pasínky u Vysokých Žibřidovic
Stejně jako každý rok i letos jsme zakončili 

náš skautský rok táborem, který je vyvrcho-
lením celoročních činností a zároveň je také 
odměnou pro všechny – malé i velké. Ten 
letošní se konal v termínu od 30. 6. do 14. 7. 

a to na Pasínkách u Prudkého potoka. Vše ale 
začalo už o dost týdnů dříve. Je třeba domluvit 
tábořiště a zajistit všechna potřebná povolení 
a ohlášení, v neposlední řadě vymyslet přitaž-
livý program pro děti.

V neděli krátce po poledni jsme se sešli na 
vlakovém nádraží v Červené Vodě a Králí-
kách a vyrazili vstříc čtrnáctidennímu přívalu 
zážitků, her, legrace a dobrodružství. Tábor 
v té době byl vlastně celý postaven, protože 
dobrovolníci z řad dospěláků se moc snažili 
už od pátečního odpoledne, aby děti přišly do 
„hotového“. Již cestou byla ve vlaku veliká 
legrace a děti se moc těšily.

Po příchodu na tábořiště se děti rozeběhly 
prohlédnout si vše, co jim bude následující 
dva týdny náhradním domovem, a začaly 
se ubytovávat. Nejstarší děvčata obsadila 
všechna čtyři postavená Tee -pee, zbytek dětí 
i dospělých bydlelo v podsadových stanech. 
Celkem se tohoto tábora zúčastnilo 53 dětí a 12 
dospělých. Nejpočetnější byla výprava rodiny 
Kubišových – maminky Ševy, naší oblíbené 
vedoucí králických děvčat s jejich sedmi dětmi. 
Nejmenší holčičky se staly miláčky tábora a 
musím říci, že ostatní děti se k nim moc hezky 
chovaly a v praxi si vyzkoušely, jaké to je 
pomáhat a vycházet s opravdu malými dětmi.

Od druhého dne se naplno rozeběhly etapo-
vé hry. Letošní rok jsme neměli celotáborovou 
společnou, ale každá družina nebo oddíl si vy-
tvořil svou vlastní. Takže na táboře bylo možno 
vidět probíhat hry: Ostrov pokladů, Robinson 
Crusoe, Letopisy Narnie a Avangers. Nebylo 
možné pozorovat vždy všechny hry, ale na 
dětech bylo vidět, že jsou spokojené a hry 
je baví. V průběhu tábora proběhlo i několik 
ohňů, kdy se setkáváme při kytaře a zpíváme 
naše oblíbené písničky. Proběhl také slib vlčat 
a skautů z Králík, byli jsme na celotáborovém 
výletě v Koutech nad Desnou, kde jsme prošli 
pohádkovou a řemeslnou cestou, zajezdili si 
na minikárách a pak jsme se jeli koupat do 
Šumperku. Skauti a skautky z Červené Vody 
zde plnili Tři orlí pera – zkrátka vše, co ke 
skautskému táboru patří. K zajímavým mo-
mentům patřila i chvilka podvečerní Zumby. 
Té se zúčastnilo asi 30 malých i velkých 
nadšenců a bylo zde i několik vyložených 
talentů. Proběhla také táborová mše, návštěvní 
den, rukodělné odpoledne. Není možné si ani 
všechny ty krásné zážitky v jeden okamžik 
vybavit a snad každý si zde našel to „své“.

Počasí nám letos neobvykle přálo, což 
k výborné atmosféře tábora taky přispělo. Těch 
14 dní uteklo tak rychle, že se nám všem letos 
zdál tábor velmi krátký. Domů se nechtělo ani 
dětem ani dospělým. Byl v pohodové a ka-
marádské (a dokonce i při tom velkém počtu 
účastníků padlo  slovo v rodinné) atmosféře. 
A při závěrečném táboráku velmi často bylo 
slyšet, že se někomu nechce domů. A to je, 
myslím, to nejlepší hodnocení pro všechny 
dospělé, kteří se na chodu tábora podíleli.

Takže moc chci poděkovat všem - malým 
i velkým za bezvadný tábor, protože právě oni 
můžou za to, že byl, jaký byl. Prostě prima. A 
já sama doufám, že nám ten rok zase rychle 
uteče a moc se budu těšit na všechny společné 
zážitky.

Za skauty a skautky z Červené Vody a Králík 
Magda Chromková.
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PROPOZICE
Králický Lískovec

(7. ročník) – 14. 9. 2013
Závod je zařazen do ISCAREX CUP 2013

Místo konání: Králíky (okres Ústí nad Orlicí), vrch Lískovec 
Místo startu: Chata Amálka 
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s.
Adresa organizátora:Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, Beřich 

Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, telefon 737 754 286; mail: skiklub.
kraliky@centrum.cz

Přihlášky: písemně (telefonicky) na adrese organizátora (B. Novot-
ný), mailem nebo při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné 
a podepsané prohlášení)

Prezentace: 08:30 hod. – 09:30 hod. žáci, dorost, do hlavního 
závodu max. 60 min. před startem hlavního závodu (u dět. kategorií 
a dorostu přednostní registrace). Prezentace u chaty Amálka, nutno 
dojít z parkování pěšky – cca 600 metrů. Chata je umístěna v lokalitě 
pod klášterem, adresa – Chata Amálka, č.p. 369, 561 69 Králíky, GPS 
souřadnice: 50°4‘28.955“N, 16°46‘31.597“E

Startovné: předžáci/předžákyně (2006 a mladší) zdarma; žactvo + 
dorost Kč 20,--; junioři + dospělí 50,-- 

Start: čas prvního startu: 10:00 hod., čas hlavního závodu: 11:30 hod.
Trať: délka hlavního závodu: 8 Km, další tratě: 200 m, 500 m, 1,2 

km, 3 km, 5 km.
Ceny: věcné ceny v hodnotě: 5.000,-, závodníci na prvních třech 

místech obdrží diplom a věcnou cenu, finanční ocenění pro absolutní 
pořadí muži (včetně juniorů), ženy (včetně juniorek).

Kategorie:
Předžákyně 7 let a ml. (r. 06 – 07) 0,2 km
Předžáci 7 let a ml. (r. 06 – 07) 0,2 km
Žákyně nejmladší I. 8 - 9 let (r. 04 – 05) 0,5 km
Žáci nejmladší I. 8 - 9 let (r. 04 – 05) 0,5 km
Žákyně nejmladší II. 10 – 11 let (r. 02 – 03) 1.2 km
Žáci nejmladší II. 10 – 11 let (r. 02 – 03) 1,2 km
Žákyně mladší 12 – 13 let (r. 00 – 01) 1,2 km
Žáci mladší 12 – 13 let (r. 00 – 01) 3 km
Žákyně starší 14 – 15 let (r. 98 – 99) 3 km
Žáci starší 14 – 15 let (r. 98 – 99) 3 km
Dorostenky 16 – 17 let (r. 96 -97) 5 km
Dorostenci 16 – 17 let (r. 96 – 97) 5 km 
Juniorky 18 – 19 let (r. 94 – 95) 5 km
Junioři 18 – 19 let (r. 94 – 95) 8 km, hlavní závod
Muži A 20 – 39 let (r. 92-73) 8 km, hlavní závod
Muži B 40 – 49 let (r. 72-63) 8 km, hlavní závod 
Muži C 50 – 59 let (r. 62-53) 8 km, hlavní závod 
Muži D 60 – 69 let (r. 52-43) 5 km 
Muži E 70 let a st. (r. 42 a st.) 5 km 
Ženy A 20 – 34 let (r. 92-78) 5 km 
Ženy B 35 – 44 let (r. 77-68) 5 km 
Ženy C 45 – 54 let (r. 67-58) 5 km 
Ženy D 55 let a st. (r. 57 a st.) 5 km 
Popis terénu tratě:Krátké tratě do 1 km - mírný terén okraj města; 

ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy závodu bude 
zveřejněna v místě startu.

Poznámky: Čaj - všichni závodníci po doběhu. Parkování osobních 
automobilů dle pokynů pořadatele. Parkování osobních automobilů 
podél aleje – od zákazové značky ke kapličce (odbočka). Parkování 
autobusů, dodávek – ulice Leoše Janáčka, případně další přilehlé ulice). 
Závodníci, pořadatelé, diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
Ozvučení závodu zajišťuje Město Králíky prostřednictvím zvukové 
aparatury za koupené za finanční prostředky poskytnuté z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis 
v rámci projektu Festival příhraničí Králíky – Międzylesie 2011 (Králíky 
a Międzylesie na kole).

Za pořadatele Bedřich Novotný

Jazykové kurzy Krabec
I v letošním roce tradičně otevíráme jazykové 
kurzy němčiny a angličtiny pro začátečníky, mírně 
pokročilé i pokročilé.
• moderní formy výuky (s důrazem na komunikační

dovednosti) ve vybavené soukromé učebně 
• maximální počet účastníků jednoho kurzu 6
• trvání kurzu říjen 2013 – duben 2014, 25 lekcí

po 1,5 hod, 1x týdně 
• výuka v podvečerních hodinách (17.00 – 20.30)

po dohodě se studenty
• přihlášky telefonicky nebo mailem do 27. 9. 2013 
• nabízíme i organizaci kurzů pro

zaměstnance firem
Bližší informace Vám rádi poskytneme na 
kontaktech:
tel: 604 551 454 mail: d.krabec@orlicko.cz
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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. 10. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 18. 9. 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. 10. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 18. 9. 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.

Nikam nechoďte. Občanské vzdělávání přijde za vámi!
Svět se dynamicky vyvíjí a technický 

pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Ak-
tuálním trendem je úspora času za cestování 
a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které 
Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte 
cestovat. Můžete si je spustit na internetu, 
kdekoli a kdykoli.

Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje 
tzv. e-learning a můžeme říct, že si tam vydobyl 
své pevné místo. E-learning si můžeme před-
stavit jako předem připravené vzdělávací ma-
teriály v elektronické podobě, které si účastník 
prochází formou samostudia. Materiály mívají 
nejčastěji formu prezentace s multimediálními 
či interaktivními prvky (těmi mohou být např. 
různá videa, zvukové soubory, testy či úkoly). 
Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu 
a kdekoli, ať už jste právě doma, v práci či 
na dovolené. Výuku můžete také přerušit a 
neomezeně se k ní vracet.

Novější formou vzdělávání přes internet jsou 
pak online kurzy, někdy nazývané také webi-
náře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým 

lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený 
čas na svém počítači do virtuální třídy, kde má 
možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho 
prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními 
účastníky. Tato forma výuky si tedy zachovává 
výhodu interaktivity, komunikace s lektorem 
a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat 
z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy 
„přijde se svým školením až za vámi“.

Obě výše zmíněné metody využívá také pro-
jekt zaměřený na občanské vzdělávání, který 
s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou 
gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak 
se účinně zapojit do občanského života. Projekt 
se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a 
participace občanů na veřejném dění, Odpověd-

ný přístupu k životnímu prostředí Odpovědný 
přístupu k financím, Multikulturalismus a 
prevence extremismu a Dobrovolnictví.

Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a 
srozumitelnou formou s důrazem na praktické 
pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet 
zdarma moderní výukové metody v praxi a 
přiučit se občanským dovednostem, navštivte 
projektové stránky www.nebudovcan.cz, kde 
najdete termíny i detailní informace.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace 
a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců 
v oblasti odborných a obecných kompetencí“, 
reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je fi-
nancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem 
České republiky.
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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 N A J M O U T
Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 414 na st.p.č. 558/1
Ulice a obec: 5. května, Králíky
Bližší určení: v 2. n.p. o celkové výměře 43,90 m2, z 
toho: místnost o výměře 22,27 m2, čekárna 8,95 m2, 
temná komora 10,66 m2, sociální zařízení 2,02 m2.
Minimální výše nájemného: 585,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 1.280 Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován - pouze 1 den v týdnu
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 18. 9. 2013
Způsob podání žádosti:  dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 18. 9. 2013) 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. 414 na st.p.č. 558/1
Ulice a obec: 5. května, Králíky
Bližší určení: v 2. nadzemním podlaží o celkové 
výměře 29,82 m2, z toho: místnost o výměře 27,80 
m2, sociální zařízení 2,02 m2.
Minimální výše nájemného: 1.193,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 2.550 Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 18. 9. 2013
Způsob podání žádosti:  dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 18. 9. 2013) 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. 366 na st.p.č. 225
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Bližší určení: v přízemí o celkové výměře 94,50 m2

Minimální výše nájemného: 7.560,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 200 Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 11. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 24. 10. 2013
Způsob podání žádosti:  dle čl. 4 Pravidel pro pronají-
mání nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu od 
vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 24. 10. 2013) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.
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Společný nákup energií - domácnosti
Vzhledem k tomu, že záměr Ko-

moditní burzy PROFIT, avízova-
ný počátkem března tohoto roku, 
umožnit domácnostem nakoupit 
energie prostřednictvím dohodce na 
komoditní burze, je stále v režimu 
připomínek ze strany Ministerstva 
průmyslu a obchodu, jež nad komo-
ditními burzami vykonává státní do-
zor, a tento proces není přes veškerou 
snahu ukončen, jsme nuceni zahájení 
procesu obchodování domácností 
na komoditní burze prostřednictvím 
dohodce odložit do doby, než bude 
celá záležitost ze strany dozorujícího 
správního orgánu ujasněna.

Neradi bychom všem občanům 

z výše uvedeného důvodu znemož-
nili získat výhodnější ceny energií 
na trhu, proto Vám bude nabídnuta 
plnohodnotná alternativa k našemu 
původnímu záměru. Smluvní partner 
a zároveň dohodce burzy, společnost 
ENSYTRA s.r.o., IČO: 28582136, 
se sídlem Mohelnice, nám. Svobody 
931/22, PSČ 789 85, jež má několi-
kaleté zkušenosti na trhu s energiemi, 
je připravena pro Vás zajistit, pokud 
využijete jeho nabídky, výběrové 
řízení na nákup energií realizovaný 
prostřednictvím elektronické aukce. 
Samotný nákup se bude realizovat 
formou elektronické aukce, kde 
vítězí ten dodavatel energií, jež 
nabídne nejnižší cenu. V nejbližší 
době obdrží všichni přihlášení účast-
níci dopis od společnosti ENSYTRA 

s podrobným vyjádřením, ostatní 
podmínky zůstávají nezměněny.

Antonín Vyšohlíd
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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
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Výpis z jednání Rady města Králíky

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. 16  Bytový dům čp.: 658/2
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 3+1, byt je ve 3. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 62,42 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.769 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 2.100 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 9.738 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: 30. 9. 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. 11. 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.

27. 6.
RM schvaluje zrušení veřejné zakázky „Komunální zametací vůz 

– Město Králíky“ s ohledem na to, že byla předložena pouze jedna 
nabídka na dodávku zametací techniky.

10. 7.
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Králíky a panem R. 

S., Slapy na prodej movité věci – využitelných zbytků havarovaného 
osobního vozidla zn. Škoda, model Fabia 1.2, rok výroby 2006.

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2072/27 – 
ostatní plochy a p.p.č. 2205/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba plotu na pozemku p.p.č. 447/15 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, 
část okrasný plot – vyzděné sloupky, ocelová výplň, část ocelové sloup-
ky a výplň neúdržbové pletivo“ manželů Z. a A. V., Červená Voda a to 
za podmínky, že plot bude umístěn minimálně ve vzdálenosti 1 m od 
zpevněné místní komunikace, stávajícího asfaltu vozovky, odstupová 
vzdálenost od komunikace bude určena správcem. 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.p.č. 247 - zahrady o výměře 862 
m2, části st.p.č. 228 – zastavěné plochy o výměře cca 134 m2 a části 
st.p.č. 229 – zastavěné plochy o výměře cca 218 m2 vše v k.ú. Králíky 
za účelem provozování volnočasových aktivit pro děti, mládež a veřej-
nost Sboru Jednoty bratrské v Králíkách a to za podmínky zachování 
vstupu dalším uživatelům přilehlé nemovitosti čp. 367 v Králíkách.

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 2774 – ostatní plochy 
o výměře cca 341 m2 a p.p.č. 2532 – ostatní plochy o výměře cca 416 
m2 vše v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemků paní D. W., 
Jablonné nad Orlicí. Současně RM neschvaluje pronájem pozemku 
p.p.č. 2698 – ostatní plochy o výměře 92 m2.

RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k nebytovým 
prostorům – advokátní kanceláři ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu 
občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky panem JUDr. 
Milanem Ježkem, Králíky. Nájemní vztah skončí uplynutím 3 měsíční 
výpovědní lhůty dnem 30. 9. 2013. Současně RM schvaluje záměr 
pronájmu nebytových prostorů o výměře 29,82 m2 ve 2. NP v budově 
čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, 
účel pronájmu – nespecifikován, nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zří-
zení a provozování zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 760/1 v k. ú. 
Dolní Hedeč, a dále právu vstupu a vjezdu oprávněné ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, popřípadě jí prokazatelně pověřených třetích osob 
na nemovitost v souvislosti s činěním úkonů souvisejících s přípravou 
stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/5 v čp. 
4 na Velkém náměstí v Králíkách za novou nabídkovou kupní cenu ve 
výši 250.000 Kč a ukládá MO předložit záměr prodeje na jednání ZM.

RM schvaluje dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 
mezi městem Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se 
změny výše pojištění majetku města Králíky. 

RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Králíky a Autoservisem 
Hudousek s.r.o., Štíty na nákup služebního vozidla ŠKODA Octavia, 
č. kar.: TMBCJ61Z2B2120755, pův. SPZ 1SN3509.

RM bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy pro autopojištění vo-
zidla ŠKODA Octavia, SPZ 4E7 4243 mezi městem Králíky a Českou 
podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8.

Město Králíky jako vlastník budovy č.p. 367 na st.p. 228 – zastavěné 
ploše a st.p.č. 229 – zastavěné ploše v k.ú. Králíky souhlasí s výměnou 
3 ks oken učebny ve 2. nadzemním podlaží z ulice Na Pískách, a to za 
podmínky, že se bude jednat o dřevěná okna špaletová s nadsvětlíkem 
o původní velikosti a dále se bude postupovat dle Čl. 8 Pravidel pro 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky. Souhlas 
se vydává pro Sbor Jednoty bratrské v Králíkách.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 13-21,13-22,13-23,13-

26, 13-27 a 65120 přidělená městu Králíky rozhodnutím Krajského 
úřadu Pardubického kraje, resortních ministerstev a Úřadu práce ČR, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
1.331.451,47 Kč a interní rozpočtové opatření číslo 130703.

RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky, P. B. a Armádou ČR 
o výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů podle ná-
vrhu, který je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha.

RM schvaluje podání žádosti o povolení k provozování střelnice.
RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: 

Králíky, Velké náměstí 5 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 
500 04 Hradec Králové. 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: 
Králíky, Velké náměstí 273 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 
500 04 Hradec Králové. 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: 
Králíky, Velké náměstí 365 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 
500 04 Hradec Králové. 

RM schvaluje smlouvu o zajištění kolektivního plnění pro provo-
zovatele solárních elektráren s firmou RETELA, s.r.o., Neklanova 
152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad.

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

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci: „Oprava sociálního zařízení – II. Etapa Klubu Na Střelnici 
v Králíkách“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou 
M. Dostál, Králíky 606.

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřej-
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Výpis z jednání Rady města Králíky
nou zakázku malého rozsahu na stavební práce 
pro stavbu: „Rekonstrukce výtahu v budově 
čp. 414, Králíky. 

RM schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí 
výtahu v budově čp. 414, Králíky oslovit 
následující firmy, které mají předpoklad 
uvedenou zakázku zrealizovat: TRIPLEX 
CZ, s.r.o., Blešno 21, 503 46 Hradec Králové, 
RP VÝTAHY, s.r.o., Na Nábřeží 135, 517 71 
České Meziříčí, SEMO Výtahy s.r.o. Dolní 
Dobrouč 375, 561 02 D. Dobrouč. 

RM schvaluje výzvu a zadávací dokumen-
taci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
dodávku „Komunální zametací vůz – Město 
Králíky“ a současně schvaluje oslovení pěti 
dodavatelů: HANES s.r.o, Strojírenská 259, 
Areál Volta Real, 155 21 Praha 5; SOME 
Jindřichův Hradec s.r.o, Jarošovská 1367/II, 
377 01 Jinřichův Hradec; FARID COMER-
CIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost; 
KOBIT, spol. s r.o., Jičín; A-TEC servis s.r.o. 
Frýdek - Místek.

RM schvaluje znění výzvy s navrženými 
změnami k podání cenové nabídky a znění 
zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ 
na výběr zhotovitele stavby: – „Chodník a 
autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ a 
zároveň schvaluje seznam firem, kterým bude 
výše uvedená výzva zaslána: M-Silnice, a. 
s., Hradec Králové, STRABAG, a. s., Praha 
5, MADOS MT, s. r. o., Kostelec nad Orlicí, 
EUROVIA a.s., Pardubice a Agile, spol. s r. 
o., Vysoké Mýto.

RM bere na vědomí sdělení správce 
o krácení některých výdajů ve zpracovaném 
projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03752 a jejich 
přesun do nezpůsobilých výdajů a schvaluje 
realizaci projektu dle podmínek stanovených 
Správcem fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o za-
jištění fyzické ostrahy akce CIHELNA 2013 
s firmou DOSON s.r.o., Stéblová 66, 533 45 
Opatovice nad Labem za cenu 61.305 Kč 
bez DPH. 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zhoto-
vení a šíření reklamy s Rádiem NET National 
s.r.o., Římanská 3, 101 00 Praha 10 (rádio 
BEAT) za cenu 48.507,69 Kč včetně DPH a 
rádiem FREKVENCE 1, Regie Radio Music 
spol. s.r.o. Wenzigova 4, 120 00 Praha 2 za 
cenu 8.373,20 Kč + náklady na výrobu spotu.

RM schvaluje vypracování znaleckého 
posudku pro zřízení jednorázové střelnice na 
akci CIHELNA 2013 – Provozní řád jednorá-
zové střelnice a současně schvaluje proplatit 
částku 9.600 Kč vč. DPH panu Ing. Václavu 
Hajnému za jeho vypracování. 

17. 7.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na pozemcích 
st.p.č. 429, p.p.č. 2072/42, p.p.č. 2074/5, 
p.p.č. 2074/8 a p.p.č. 2074/13 v k. ú. Králíky, 
a dále právu vstupu a vjezdu oprávněné ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín, popřípadě jí prokaza-

telně pověřených třetích osob na nemovitosti 
v souvislosti s činěním úkonů souvisejících 
s přípravou stavby, její realizací a jejím uve-
dením do provozu. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do 
doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje požádat ČR - Správu že-
lezniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, 
Praha o pronájem části pozemku p.p.č. 2236/2 
v k.ú. Králíky o výměře cca 352 m2 (bývalá 
zahrádka) za účelem zřízení točky autobusů.

RM doporučuje schválit nákup části po-
zemku p.p.č. 2236/2 v k.ú. Králíky o výměře 
cca 281 m2 (bývalá zahrádka) za účelem zříze-
ní točky autobusů od ČR - Správy železniční 
dopravní cesty, s.o., Praha na město Králíky za 
kupní cenu v místě a čase obvyklou. Zároveň 
do doby realizace záměru stavby doporučuje 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí informaci o vyřízení 
reklamace stočného a žádosti o poměrnou 
spoluúčast na úhradě vodného žadatelky paní 
Hany Černohousové – praní a mandlování 
prádla, Králíky a doporučuje jednateli firmy 
Služby města Králíky s.r.o. vyřešit věc smír-
nou cestou.

RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlou-
vy na pronájem pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a jiných pozemků souvisejících 
s lesem nebo sloužících lesnímu hospodářství 
se společností Služby města Králíky, s.r.o., 
se sídlem Růžová čp. 462, 561 69 Králíky 
v předloženém znění.

RM schvaluje smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie na stavbu „Králíky, ul. 
Červenovodská, město – přeložka“ s firmou 
ČEZ Distribuce a.s., Děčín IV – Podmokly.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 02/2013 
o provedení díla: „Oprava sociálního zařízení 
– II. Etapa Klubu Na Střelnici v Králíkách“ 
s firmou Martin Dostál, Na Mokřinách 940, 
561 69 Králíky.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci: „MŠ Pi-
vovarská, Králíky – rekonstrukce ústředního 
topení“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude 
uzavřena s firmou Kalousek Karel, Červená 
Voda 365. 

RM schvaluje Pravidla provozu střelnice 
„Cihelna“, PP/154/P/2013 ve znění návrhu, 
který je součástí tohoto usnesení jako jeho 
příloha.

RM ukládá odboru VTS předložit návrh 
řešení bezpečnostní prvků cyklostezky do 
příštího jednání RM.

RM schvaluje nákup plynu pro město Krá-
líky, jeho příspěvkové organizace a obchodní 
společnost, kterou město králíky zřídilo, pro-
střednictvím komoditní burzy PROFIT. RM 
společně s tímto schvaluje smlouvu o zpro-
středkování burzovních komoditních obchodů 
č. 2013/M-ZP/07 s firmou ENSYTRA s.r.o. 
nám. Svobody 931/22, 798 85 Mohelnice.

RM schvaluje smlouvu o společném 
postupu k zabezpečení realizace burzovních 
komoditních obchodů mezi městem Králíky, 
příspěvkovými organizacemi a obchodní 
společností, kterou město Králíky zřídilo.

RM schvaluje smlouvu o spolupráci 
s firmou EXPREXNET.CZ, Zahradní 173/2, 
326 00 Plzeň na realizaci televizního pořadu 
„Cyklotoulky Králíky – Červená Voda“. 

RM schvaluje Smlouvu o výkonu funkce 
odborného lesního hospodáře 1/13/124-OLH.

24. 7.
Město Králíky jako vlastník sousedního 

pozemku p.p.č. 2759 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka souhlasí se stavebním záměrem 
„výstavba rekreační chaty na p.p.č. 2519 – 
trvalém travním porostu v k.ú. Horní Lipka“ 
manželů P. a S. Z., Olšany u Prostějova. 

RM neschvaluje 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 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby 
pozemku, tj. pouze sekání trávy z důvodu 
ochrany vodního zdroje, za roční nájemné ve 
výši 500 Kč.

RM schvaluje smlouvu o provedení díla: 
„MŠ Pivovarská Králíky - rekonstrukce 
ústředního topení“ s firmou Karel Kalousek, 
Červená Voda 365.

RM schvaluje výzvu a zadávací dokumen-
taci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Úprava chodníků podél I/43 Králíky, 
průtah“ a zároveň schvaluje oslovení těchto 
pěti dodavatelů: M- SILNICE a.s., Pardubice; 
STRABAG a.s., Praha 5; MADOS MT, s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí; EUROVIA CS, a.s., 
Pardubice; AGILE, spol. s r.o., Vysoké Mýto. 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi fir-
mou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. Předmětem smlouvy je provedení 
dopravního značení při pořádání kulturní 
akce: „Den Sil podpory AČR Cihelna 2013 
Králíky“. 

RM bere na vědomí informaci odboru VTS 
o provedených bezpečnostních úpravách na 
cyklostezce Králíky - Červená Voda.

RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu: 
„Modernizace sil. II/312 Králíky – křiž. Čer-
vený Potok, rozšíření chodníků – autobusové 
nádraží“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 
10, 113 19 Praha.   

31. 7.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 

k nebytovým prostorům v přízemí budovy čp. 
366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. 
Králíky s paní M. Č., Králíky, a to dohodou ke 
dni 31. 8. 2013. Současně RM schvaluje zá-
měr pronájmu nebytových prostorů o výměře 
45,125 m2 v přízemí budovy čp. 366 – objektu 
k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel 
pronájmu nespecifikován, nájemné ve výši 
960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM bere na vědomí postup MO při přípravě 
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návrhu změny článku 8 Pravidel o pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky a prodlužuje termín do 15. 8. 2013.

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor 
- 2 kanceláří vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 
353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský 
dům společnosti Králický Sněžník, o.p.s., 
Králíky za účelem provozování kanceláří 
informačního centra a destinačního manage-
mentu a to na dobu neurčitou. 

RM schvaluje Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb městem Králíky 
a řízení MěÚ“ a schvaluje uzavřít smlouvu 
s firmou M. C. TRITON, spol. s.r.o., Praha.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a 
vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na stavbu – „Chodník a autobusový 
záliv u sil. I/43 v Králíkách“ ve složení: 
Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Čuma, 
Mgr. Jan Mlynář a Ing. Ludvík Blažek. Jako 
náhradníky jmenuje: Ing. Jana Divíška, Marií 
Pecháčkovou, Bc. Lucii Vonzovou, Herberta 
Hollyho a Bc. Danu Noskovou.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a 
vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavbu – „Úprava 
chodníků podél I/43 Králíky, průtah“ ve slo-
žení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan 
Čuma, Mgr. Jan Mlynář a Bc. Lucie Vonzová. 
Jako náhradníky jmenuje: Ing. Jana Divíška, 
Marií Pecháčkovou, Herberta Hollyho, Bc. 
Danu Noskovou a Petra Illichmana.

RM jmenuje komisi pro vyhodnocení 
veřejné zakázky – zjednodušené podlimitní 
řízení na dodávku – „Digitalizace kina Klubu 
Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI“ 
ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Ing. Pavel Strnad, Jan Čuma, Libor Kačírek. 
Jako náhradníky jmenuje: Marii Pecháčko-
vou, Ing. Romana Švédu, Ing. Jana Divíška, 
Herberta Hollyho, Bc. Lucii Vonzovou, Mgr. 
Jana Mlynáře, Jitku Prausovou.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 
smlouvy o dílo na zpracování Lesních 
hospodářských osnov pro LHC Ruda nad 
Moravou s firmou Lesní taxační společnost 
s.r.o., Hradec Králové. 

RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o po-
skytnutí příspěvků Sdružení obcí ORLICKO 
na financování aktuálních investičních a nein-
vestičních projektů v období let 2013 – 2024.

RM schvaluje Zprávu o hodnocení nabí-
dek veřejné zakázky „Komunální zametací 
vůz – Město Králíky“ a schvaluje uzavřít 
smlouvu s firmou WestWard s.r.o., Mladá 
Boleslav. Současně RM schvaluje v případě, 
že vítězná firma neposkytne ve stanovené 
lhůtě součinnost k uzavření smlouvy, uzavřít 
smlouvu s uchazečem FARID COMERCIA 
s.r.o., Kněžmost.

7. 8.
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 

1100/2 – ostatní plocha o výměře 232 m2 

Výpis z jednání Rady města Králíky
v k.ú. Prostřední Lipka a ukládá MO předložit 
záměře prodeje na jednání ZM.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
vodoprávního řízení Krajského úřadu PK 
o povolení stavby vodního díla - sanační hg 
objekty DL-13 až DL-20, včetně napojení 
na sanační technologii v rámci akce Sanace 
skládky Dolní Lipka.

RM bere na vědomí návrh koncepce „Změ-
na územního plánu Dolnoslezského vojvod-
ství“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce 
na životní prostředí, jejím předkladatelem je 
Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvod-
ství, Polská republika. 

RM schvaluje výši náhrady škody 5.000 Kč 
za poškození vozidla Škoda Fabia, RZ 2E5 
1765 a ukládá tajemníkovi poučit všechny 
zaměstnance, kteří řídí služební vozidla, 
o postupu a zásadách České podnikatelské 
pojišťovny, které je nezbytné dodržovat v zá-
vislosti na uzavřených pojistných smlouvách 
vozidel města. 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovod-
ní přípojky v objektu: MŠ Králíky, Moravská 
651 s firmou VČP Net, s.r.o., Hradec Králové. 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci: „Úprava 
chodníků podél I/43 Králíky, průtah“ a roz-
hodla, že předložená smlouva o dílo bude 
uzavřena s firmou MADOS MT, s.r.o., Kos-
telec nad Orlicí. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 18 
a 69278 přidělená městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje, resort-
ních ministerstev a Úřadu práce ČR, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 102.000 Kč a interní roz-
počtové opatření číslo 130904.

RM bere na vědomí informaci o výši 
přiznané dotace z Euroregionu Glancensis a 
schvaluje její přijetí.

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 
7. 9. 2013 pro konání akce „Jesus break“ 
(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) 
včetně povolení odběru elektrické energie na 
Velkém náměstí na zajištění ozvučení. 

RM schvaluje prodloužení doby pro konání 
hudební produkce při pořádání koncertu na 
Velkém náměstí dne 16. 8. 2013 do 01:00 hod. 
následujícího dne, 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 dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM souhlasí s užitím znaku Města Králíky 
pro prezentaci akce 140. výročí Moravské 
pohraniční dráhy.

RM souhlasí se záštitou místostarosty 
města pro akci 140. výročí Moravské pohra-
niční dráhy.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a rekla-
mě na akci „Cihelna 2013“ se společností Vo-
dovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2013“ se společností 
V A K S T A V, s.r.o.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy s medi-
ální skupinou MAFRA, a.s. obch. odd., nám. 
Republiky 56, 530 02 Pardubice na zhotovení 
a šíření reklamy na akci CIHELNA 2013 ve 
výši 7.500 Kč.

RM schvaluje Zprávu hodnotící komise 
nabídek veřejné zakázky „Digitalizace kina 
Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu 
DCI“ a schvaluje uzavřít smlouvu s firmou 
AV MEDIA, a.s., Praha.  (NESCHVÁLENO)

14. 8.
RM doporučuje při prodeji pozemku p.p.č. 

557/1 v k.ú. Dolní Hedeč uplatnit tzv. obál-
kovou metodu a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM doporučuje schválit změnu katastrální 
hranice mezi katastrálním území Prostřední 
Lipka a katastrálním území Dolní Lipka, tj. 
zrušení pozemkových parcel č. 253/1 a 1134 
v k.ú. Prostřední Lipka a vnik nových pozem-
kových parcel č. 569 a 570 v k.ú. Dolní Lipka, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje schválit změnu katastrální 
hranice mezi katastrálním území Prostřední 
Lipka a katastrálním území Heřmanice u Krá-
lík, tj. zrušení pozemkové parcely č. 1284 
v k.ú. Heřmanice u Králík a vnik nové pozem-
kové parcely č. 1166 v k.ú. Prostřední Lipka, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje převzetí staveb (společ-
ná zařízení) „Realizace polních cest, IP a 
LBK v k.ú. Horní Lipka“ v účetní hodnotě 
5.393.354 Kč a „Realizace polních cest a 
LBK v k.ú. Červený Potok“ v účetní hodnotě 
2.846.177 Kč od ČR – Státního pozemkového 
úřadu, KPÚ pro PK, Pobočky Ústí nad Orlicí, 
resp. bezúplatný převod těchto staveb na měs-
to Králíky. Zároveň RM ukládá odborům VTS 
a ŽP převzít stavby a zajistit správu, údržbu a 
provozuschopnost společných zařízení a FO 
a MO zavést stavby do účetní a majetkové 
evidence.

RM schvaluje požádat Státní fond rozvoje 
bydlení o změnu smluv o poskytnutí dotace 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 
v souladu s podmínkami nařízení vlády č. 
481/2000 Sb., tj. u nástavbových bytů v čp. 
662, čp. 660 a čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách a u 4 bytů v čp. 193 v ul. Na 
Křižovatce v Králíkách. 

RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-
tových prostor - kavárny, 2 skladů, spojovací 
chodby, kuchyně, soc. zařízení a příslušné 
spojovací prostory a společné prostory v 1. 
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patře nemovitosti čp. 374 na st.p.p.č. 351/1 a 
351/3 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. 

RM schvaluje nový záměr pronájmu 
nebytového 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 nový záměr pronájmu 
nebytových prostorů o výměře 43,90 m2 ve 
2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, 
účel pronájmu – nespecifikován, pouze 1 den v 
týdnu, nájemné ve výši 7.018 Kč/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje nový záměr pronájmu 
nebytových prostorů o výměře 29,82 m2 ve 
2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, 
účel pronájmu – nespecifikován, nájemné 
ve výši 480 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku 
p.p.č. 2554 – ostatní plochy o výměře 4182 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu 
k vodnímu dílu, jež v rámci „Protierozních 
opatření v k.ú. Horní Lipka“ má být dle pro-
jektu Realizace IP 2 vystavěno na p.p.č. 2555 
– ostatní ploše, jež je ve vlastnictví Českého 
rybářského svazu, MO Králíky a ukládá MO 
záměr výpůjčky zveřejnit.

RM  schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace výběru poplatků za parkování“ 
na akci „CIHELNA 2013“, konající se ve 
dnech 16. a 17. 8. 2013, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Králíky. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na  zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek a výběru 
poplatků za parkování“ na akci „CIHELNA 
2013“, konající se ve dnech 16. a 17. 8. 2013, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky a 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na za-
jištění úklidové služby“ na akci „CIHELNA 
2013“, konající se ve dnech 16. a 17. 8. 2013, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky a 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. 
a 17. 8. 2013, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a Klubem seniorů Králíky, o.s. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. 
a 17. 8. 2013, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a TJ Jiskra Králíky, o.s., oddíl ASPV 
Králíky. 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 

Výpis z jednání Rady města Králíky
rozsahu na stavební práce na akci: „Rekon-
strukce výtahu v budově čp. 414, Králíky“ 
a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou SEMO Výtahy s.r.o., 561 02 Dolní 
Dobrouč. 

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení a 
vyhodnocení cenových nabídek a jako vítěze 
veřejné zakázky „Chodník a autobusový záliv 
u sil. I/43 v Králíkách“ stanovila firmu Ing. 
Radek Gregor, Žďár nad Sázavou. Zároveň 
RM schválila uzavření smlouvy o dílo s vy-
braným uchazečem. 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224, částečnou uzavírku MK na Velkém 
náměstí a vedení objízdných tras po komu-
nikacích na území města Králíky z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce „Den Sil podpory AČR Cihelna 2013 
Králíky“ v těchto termínech: 

- úplná uzavírka silnice III/31224 - 16. 8. 
2013 od 10:00 do 20:00 a 17. 8. 2013 od 08:00 
do 18:00 hod

- částečná uzavírka MK na V. náměstí - 16. 
8. 2013 od 14:00 do 24:00 hod. v prostoru před 
stavbou pódia

RM bere na vědomí předloženou výroční 
zprávu VHK Erika Brno.

RM schvaluje Dodatek č. 905299/1 ke 
smlouvě č. CZ901441/080910/QMS, uzavře-
né mezi SGS Czech Republic, s.r.o. a Městem 
Králíky dne 29. 9. 2010. 

RM pověřuje Mgr. Markétu Mlynářovou 
převzetím rozhodnutí o povolení provozování 
střelnice a vzdáním se práva na odvolání proti 
tomuto rozhodnutí. 

RM projednala všechny předložené va-
rianty na změnu Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky a rozhodla ponechat Článek 8 pravidel 
ve stávajícím znění.

OMLUVA
Kancelář úřadu se čtenářům omlouvá za ne-

otištění informace o neschválení bodu jednání 
rady města: 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. 
(NESCHVÁLENO)

Tímto se omlouváme panu Pavlu Strnadovi 
za případné nepříjemnosti, které mohla tato 
chyba jeho osobě způsobit. Děkujeme.

21. 8.
RM bere na vědomí výpověď z nájemního 

vztahu k nebytovým prostorům v přízemí 
budovy čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 
225 v k.ú. Králíky podanou panem Petrem 
Venzarou, Velké náměstí 366, 561 69 Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostorů o výměře 94,50 m2 v přízemí budovy 
čp. 366 – objektu k bydlení na st.p.č. 225 v k.ú. 
Králíky, účel pronájmu - nespecifikován, 
nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit s datem účinnosti 
pronájmu nejdříve od 1. 11. 2013.

RM ukládá odboru VTS ve spolupráci 
se správcem bytového fondu Službami 

města Králíky, s.r.o., připravit opravu resp. 
rekonstrukci uvolněného nebytového pro-
storu (oprava prvků dlouhodobé životnosti 
v interiéru) a předložit náklady na opravu ke 
schválení RM.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2210/3 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) st. 
zákona a podle § 104 odst. 1 st. zákona se 
stavebním záměrem „stavba dřevěné kolny 
na pozemku p.p.č. 1943/2 – ostatní ploše 
v k.ú. Králíky o rozměrech 3 x 5 m paní Jany 
Kostúrové, bytem 561 69 Králíky, Hedečská 
čp. 102. 

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „novostavba 
RD na části pozemku p.p.č. 1295/35 – orné 
půdě (dle nezapsaného GP na p.p.č. 1295/43 
– orné půdě) v katastrálním území Králíky“ 
manželů Milana a Ilony Záleských, bytem 
Velké náměstí čp. 354, 561 69 Králíky. 

RM ukládá správci sbírky „Sbírka Vojen-
ského muzea Králíky“ společnosti ARMY 
FORT, s.r.o., IČ 25593889, Brno doplnit sbír-
ku o movitý majetek - 2 ks pistole VPI-82/T, 1 
ks samopal VSA-58, jež město Králíky nabylo 
smlouvou č. 131815721 ze dne 27. 5. 2013.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1285/2013 
o provedení díla: „Rekonstrukce výtahu v ob-
jektu čp. 414, Králíky“ mezi městem Králíky 
a firmou SEMO Výtahy s.r.o. Dolní Dobrouč.

Rada města schvaluje pronájem městského 
bytu č. 16 v Králíkách, Na Křižovatce 193, 
p. Zdence Hanákové, trvale bytem Králíky, 
Vladislava Vančury 731 (v souladu s pravidly 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky). Náhradníci: p. Agnesa Hrdinová, 
bytem Králíky, část Dolní Lipka 49 a p. Marie 
Šostáková, bytem Heroltice 158.

RM schvaluje Smlouvu č. 920/2013 
o poskytování služeb se společností M. C. 
TRITON, spol. s.r.o., se sídlem Evropská 
846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 
920/2013 o poskytování služeb se společností 
M. C. TRITON, spol. s.r.o., se sídlem Evrop-
ská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005

RM bere na vědomí informaci o uzavře-
ných darovacích smlouvách s firmou EKOLA 
České Libchavy, s.r.o. (21000 Kč), firmou 
HELI CZECH s.r.o. (10000 Kč) a firmou 
OMB composites EU, a.s. (5000 Kč), firmou 
TES-LAMP s.r.o. (5000 Kč), firmou INTER-
COLOR, a.s. (5000 Kč), firmou MotoTrade 
VM s.r.o. (6000 Kč) a Mgr, Janem Mlynářem 
(3000 Kč).

RM schvaluje program jednání ZM dne 
2. 9. 2013. 

RM ve funkci valné hromady společnosti 
Služby města Králíky s.r.o. schvaluje přijetí 
provozního úvěru ve výši 1,04 mil. Kč od 
České spořitelny, a.s. na dobu 18 měsíců a 
ukládá starostce předložit na jednání zastupi-
telstva Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů 
mezi ručitelem a bankou.
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Den dětské radosti Prostřední Lipka

Lipecký pohár

Zpráva z charity
V prodejnách Konzumu můžete pod-

pořit Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí zapojilo letos do 

svého grantového programu „Společně za úsměv“ 30 regionálních 
neziskových organizací a do možnosti jejich podpory přizvalo 
i širokou veřejnost. Oblastní charita se tohoto programu účastní 
s projektem na pořízení koncentrátoru kyslíku pro domácí hos-
picovou péči. 

Projekty těchto veřejně prospěšných neziskových organizací 
může veřejnost podpořit do 31. 10. 2013 v kterékoli prodejně 
Konzumu, a to prostřednictvím 30Kč kuponu. Tyto kupony jsou 
k dispozici v  prodejnách, na propagačních letácích Konzumu, 
ve střediscích Oblastní charity v Ústí n. Orl. a v Letohradě nebo 
je možné u pokladny v obchodech Konzumu pouze sdělit jméno 
podporované organizace.

Zástupci Konzumu k projektu uvádí: „V letošním roce darujeme 
ze svých prostředků částku 100 000 Kč. Tento dar bude rozdělen 
podle volby vás – našich zákazníků, a to v poměru, v jakém jste 
přispěli jednotlivým organizacím. Společně tak dokážeme víc.“

Více o zapojených projektech a aktuální stav konta všech orga-
nizací je možno sledovat na www.konzumuo.cz/szu.

Děkujeme za podporu projektu Oblastní charity 
s č. 09 - pořízení koncentrátoru kyslíku pro domácí 
hospicovou péči.

Tisková zpráva ze dne 19. 8. 2013.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na 

Kopečku 356, 561 51 Letohrad, www.uo.charita.cz

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

onemocnění s použitím ultrazvukových metod
- léčbu s užitím nové účinné metody - RÁZOVÉ VLNY
- léčbu degenerativních onemocnění moderními

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

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

Autor fotografií Miroslav Beran

Čipové karty IREDO
Organizátor regionální dopravy, společnost OREDO s.r.o., 

ke dni 1. 9. 2013 zavádí čipové karty IDS IREDO pro cestování 
veřejnou dopravou v rámci Pardubického a Královéhradec-
kého kraje.

Dnem 22. 8. 2013 zahájil dopravce České dráhy, a.s., příjem 
vyplněných žádostí o vydání čipové karty IREDO na kontaktním 
místě v ŽST Pardubice hl.n. Od 27. 8. 2013 se pak rozšířil počet 
kontaktních míst o další dvě a to v ŽST Přelouč a v ŽST Česká 
Třebová. Od 1. 9. 2013 je možné podat žádost a následně vyzved-
nout čipovou kartu IREDO na všech přepážkách osobních pokladen 
Českých drah v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Výroba 
karty bude trvat přibližně dva až tři týdny od podání žádosti. Že-
lezniční stanici k vyzvednutí karty si bude moci žadatel zvolit při 
podání žádosti - může to být kterákoliv obsazená výdejna jízdenek 
v obou krajích v rámci své provozní doby (viz. www.cd.cz). Pro 
další aktuální informace sledujte stránky www.oredo.cz nebo re-
gionální stránky dopravce ČD.

Dalšími kontaktními místy jsou vybraná pracoviště jednotlivých 
autobusových dopravců, aktuální seznam je zveřejněn na www. 
oredo.cz, sekce chipová karta IREDO.

 UPOZORNĚNÍ: v současné době ještě máte možnost za-
koupit si v předprodeji papírové časové jízdenky IDS IREDO: 

• devadesátidenní - nejpozději do 31. 8. 2013, budou uznávány 
do 28. 12. 2013; 

• třicetidenní - nejpozději do 31. 8. 2013, budou uznávány do 
29. 10. 2013; 

• sedmidenní - nejpozději do 30. 9. 2013, budou uznávány do 
6. 10. 2013.
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA – ZVE NA ZÁŘÍ
Milé maminky, tatínkové, babičky, 

dědečkové, všichni z Králík či okolí, kdo 
trávíte čas s malými dětmi!

Od září pro vás a vaše děti znovu oteví-
ráme mateřské centrum a to každé úterý od 
9h v nových prostorách na náměstí v budově 
bývalého gymnázia v 1. patře.

Program na září pro
úterní dopoledne:

3. 9. – Písničky a říkadla v barvách babího 
léta s Justýnou

10. 9. – Výtvarné tvoření v barvách ba-
bího léta s Magdou

17. 9. – Knock, knock – angličtina pro 
nejmenší v písničkách a říkadlech s Jančou

24. 9. – Podzim na padáku i pod padákem 
– pohybové aktivity s Káťou

Více informací na webu MC: www.mce-
mma.estranky.cz nebo na tel. č. 603/861778 
(Laďka Applová)

Dále pro vás chystáme další kurzíky ang-
ličtiny pro děti, výtvarnou chvilku a cvičení 
pro rodiče s dětmi. Shlédněte jednotlivé 
pozvánky:

Angličtina pro nejmenší
+ pro školáky

Již pátým rokem otevíráme kurzy „Ang-
ličtina pro nejmenší“, kde se děti od útlého 
věku seznamují s cizím jazykem při hrách, 
písničkách, říkadlech i výtvarné činnosti, 
učí se naprosto spontánně hravou formou. 
Děti se mohou účastnit již od 1 roku do 6 
let, ti menší v doprovodu rodičů, ty starší 
školkové mohou bez doprovodu. Letos 
budeme také otevírat kurz pro děti z 1. a 2. 
tříd ZŠ. Děti budou podle věku rozděleny 
do více skupin od nejmenších po největší. 
V každé skupině bývá 6 – 8 dětí, aby přístup 
lektora mohl být individuální. Od října do 
prosince proběhne celkem 10 lekcí, cena 
jedné lekce v předplatném je 50 Kč, jed-
notlivá lekce 60 Kč. 

Zápis všech věkových kategorií proběhne 
v úterý 17. září od 15.00 do 15.30 h, poté 
můžete shlédnout krátkou ukázku lekce. 

Na děti se těší lektorky Pavla Osičková a 
Katka Snášilová.

(více informací na tel. č. 603/861778)

Výtvarná chvilka
Letos rozjíždíme již druhý rok výtvarných 

chvilek pod vedením Terky Coufalové, které 
se minulý rok velmi osvědčily a velmi líbily. 
Terka přistupuje k dětem velmi přirozeně, re-
spektuje jejich individualitu a snaží se rozvíjet 
jejich představivost, tvořivost, komunikativ-
nost a také motorickou dovednost. S dětmi si 
nejprve povídá na dané téma a poté výtvarničí 
s nejrůznějšími materiály. První setkání pro 
výtvarníky se uskuteční ve čtvrtek 12. září 
od 15.00h v nových prostorách MC a bude 
se konat vždy 1x v měsíci. Hlaste se prosím 
předem na tel. 607/933752 (Terka Coufalová)

Předesíláme, že v říjnu nás čeká tradiční 
burza dětského oblečení, sportovních potřeb 
a hraček.

Těšíme se s vámi na viděnou!
Za tým MC Laďka Applová
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TÝDEN KNIHOVEN 2013
Tradiční oslava knihoven a čtení Týden knihoven letos 

v České republice proběhne v týdnu od 30. září do 5. října 
2013.

V čerstvě upraveném oddělení pro mládež čeká na nejmenší 
čtenáře a jejich rodiče nově nainstalovaný dětský koutek, kde 
si můžou z „hrabadel“ vybrat z pestré nabídky leporel, a na 
tabuli při tom třeba namalovat, co se jim v knížkách líbí.

Na úterý 1. října chystáme v oddělení pro mládež ČTE-
NÁŘSKÝ MARATON.

Zúčastnit se ho můžou děti i dospělí bez věkového omezení, 
registrace v knihovně není podmínkou. Čtenářský maratón 
odstartujeme ve 13:30 a ukončíme v 17:00.

Zároveň bude v tento den zahájena tradiční několikaměsíční 
čtenářská soutěž pro děti, která vyvrcholí při Noci s Ande-
rsenem v roce 2014.

Změna čeká v městské knihovně i na dospělé čtenáře a 
návštěvníky čítárny a stanice veřejného internetu.

• Všechny odebírané noviny a časopisy byly o prázdninách 
přestěhovány z čítárny do hlavní půjčovny knih do nově 
pořízených speciálních časopiseckých regálů. Návštěvníci 
knihovny tak mají na jednom místě k dispozici kompletní 
nabídku knih i časopisů. Samozřejmě, že i při novém uspo-
řádání mají čtenáři časopisů možnost pročíst si v příjemných 
čtenářských koutcích nejnovější čísla časopisů, které se domů 
zatím nepůjčují.

• Stanice veřejného internetu (2 počítače) je i nadále zdar-
ma k dispozici v době totožné s půjčovní dobou oddělení pro 
dospělé. Uživatelé počítačů jen ohlásí svůj příchod a odchod 
knihovnici v oddělení pro dospělé.

V rámci Týdne knihoven uspořádá knihovna v sobotu 5. 
října v základní škole na Moravské ulici 3. BLEŠÍ TRH 
– bližší informace o této akci najdete v tomto čísle v samo-
statném článku.

Nakonec ještě připomínáme, že pracovnice městské knihov-
ny nabízejí BEZPLATNOU DONÁŠKOVOU SLUŽBU.

Je určena pro všechny čtenáře, kteří by 
rádi četli knihy a časopisy, aby příjemně 
prožívali svůj volný čas, ale vzhledem 
k svému věku, nemoci nebo handicapu už 
nemůžou do knihovny sami chodit a ne-

mají ve svém okolí nikoho, kdo by jim knihy a časopisy nosil.
Zařídit si, abychom za nimi pravidelně docházely a z knihov-

ny jim nosily knihy a časopisy, je velmi jednoduché.
Stačí, když nás kontaktujete – písemně, telefonem nebo 

mailem a domluvíte si termín setkání s námi, na kterém se 
o všem dohodneme.

Psát můžete na adresu:
Městská knihovna, Velké náměstí 273, 561 69 KRÁLÍKY 

nebo na e-mail Mekn-Kraliky@zamberk.alberon.cz a nebo 
zatelefonovat na číslo: 777 734 215.

Ivana Marečková

Bleší trh bude 5. října v „bílé škole“
Organizátorky blešího trhu z Městské knihovny v Králí-

kách všem příznivcům „blešáků“ oznamují, že v pořadí už 
3. bleší trh bude v sobotu 5. října 2013 v „bílé škole“ na 
Moravské ulici.

Vzhledem k tomu, že v budově gymnázia na Velkém náměstí 
už nejsou pro uspořádání takovéto akce vhodné prostory, 
musely jsme hledat jiné.

Díky vstřícnosti ředitele Základní školy Moravská jsme je 
našly a můžeme tak pozvat malé i velké prodávající a kupu-
jící do přízemí „bílé školy“, kde budou pro všechny i lepší 
podmínky, protože odpadne chůze po schodech! 

Pokud bude ještě hezky, můžeme obchodovat i na prostran-
ství před školou.

Od 7:30 hodin budou přicházet ti, kteří budou věci nabízet, 
aby si je vystavili na lavicích, které jim zapůjčíme. Své místo 
si vyberou sami podle přísloví Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele. Prodejní místa si mohou obsadit např. i spolky, kluby aj. 
organizace a výtěžek z prodeje využít pro svou další činnost.

Pracovnice knihovny nabízejí navíc službu těm občanům, 
kteří by chtěli na bleším trhu své věci prodávat, ale z nejrůz-
nějších důvodů se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci zájemci 
mohou donést do knihovny, zaplatit účastnický poplatek 20,- 
Kč a stanovit si cenu, za kterou je chtějí prodat. O nabídku 
tohoto zboží se pak na trhu postarají knihovnice.

Nezapomeňte si také vzít drobné peníze pro začátek ob-
chodování a tašky na zboží, které si u vás zákazníci nakoupí.

Každý prodávající při vstupu zaplatí poplatek 20,- Kč.
Věk prodávajících není vůbec omezen, nabízet můžou malí 

i velcí. Jarní bleší trh si báječně užily i děti!
Úderem 8:30 bude zahájen prodej a bleší trh skončí v 11:30.
Výtěžek z akce - tzn. poplatky vybrané od prodávajících 

účastníků, použijeme na akce podporující čtenářství dětí. Po-
řídíme  za ně malé odměny pro účastníky čtenářských soutěží, 
Noci s Andersenem v roce 2014 a pod.

Už dnes se těší na setkání s vámi na bleším trhu pracovnice 
Městské knihovny v Králíkách.
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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
07. 09. So MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
08. 09. Ne MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
14. 09. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
15. 09. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
21. 09. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
22. 09. Ne MUDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
28. 09. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
29. 09. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
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.“

Radek Turoň - Nikola Šlégrová
David Beran - Veronika Süsserová

Michal Šembera - Simona Zukalová
Miloslav Švestka - Simona Muchová
Jiří Rozehnal - Tereza Freiwaldová

Pavel Chaloupka - Miachaela Štěpánková
Jaroslav Doleček - Lucie Grebeňová
Ondřej Komínek - Sandra Žampová

Daniel Kantor - Lucie Válečková
Pavel Khol - Jiřina Balíková

Jan Kubica - Gabriela Coufalová
Petr Čtvrtlík - Lucie Coufalová

Klub seniorů Králíky
pro měsíc září připravuje

3. 9. v 17:00 hodin - Výbor klubu - projednání úkolů v měsíci 
září a jejich zabezpečení.

10. 9. v 13:00 hodin - Zájezd na koupání v Zábřehu.

24. a 25. 9. – 7:00 hodin - Zájezd do Krakowa pořádaný polským 
klubem seniorů v Miedzylesie. Pozvání platí pro 25 členů klubu. 
Cena zájezdu - oběd, vstupné, průvodce 200 zlotých. Při přihlášení 
je nutné složit celou částku k předání peněz polské straně.

Předseda J. Dobrohruška

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 7. 9. – 30. 9. 2013 na telefonu

Od 2. 10. 2013 – 30. 10. 2013
středa 14.00 – 16.00 hod.
sobota 14.00 – 16.00 hod.

Jiný termín na telefonu:
722 734 719

Cena za moštování: 3 Kč/kg

Prodám byt v osob. vl. 3+1 
v Králíkách, Pivovarská 148/3. 
90 m2, cena Kč 950 tis.
Kontakt: 606827978.

Tř íč lenná rodina 
koupí zemědělskou 
usedlost s pozem-
ky. Tel: 734 622 739.

Koupím zemědělské 
pozemky. PLATÍM HO-
TOVĚ. Tel: 734 231 272.

Blahopřání
Dlouholetá aktivní členka TJ JISKRA 
Králíky, cvičitelka, choreografka a 
vedoucí oddílu ASPV a zástupkyně 
TJ v Orlickém sportovním sdružení

paní Jarmila Hejtmanská
se v těchto dnech dožívá význam-
ného životního jubilea. Přejeme jí za 
všechny členy tělovýchovné jednoty 
do dalších let hodně zdraví, štěstí a 
osobní pohody, aby i nadále mohla 
pokračovat ve své sportovní činnosti.
Za všechny členy TJ JISKRA Králíky

Bedřich Novotný
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Kino Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2013

Kino v Králíkách nepromítá, nebylo dosud digitalizováno.

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2013

KRÁLICKÉ OZVĚNY EKOFILMU
čtvrtek   5.   zač. v 16:00 hod
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné 

krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s  Klubem Na Střelnici 
Králíky a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá „2. 
ročník Králických ozvěn Ekofilmu“. Diváci budou mít unikátní 
možnost shlédnout jedinečné filmy, z nichž některé byly 
oceněny v předchozích letech na festivalu Ekofilm. Součástí je 
také vyhlášení vítěze soutěže o nejzajímavější film na téma “Les 
– od nejvyššího stromu po nejmenšího mravence” a samozřejmě 
promítnutí vítězného snímku.  Vítěze z přihlášených filmů 
vybere odborná komise a vítězi budou předány hodnotné ceny. 
Součástí programu dále budou ukázky chemických pokusů 
“Chemie v běžném životě” Univerzity Pardubice, fakulty 
chemicko-technologické. Vstup zdarma.

sobota   7.   JESUS BREAK   zač. v 10:00 a v 19:00 hod
Pátý ročník hip-hopového festivalu pořádá Jednota bratrská 

Králíky ve spolupráci s Klubem Na Střelnici. Break dance 
a hip-hop festival pro amatérské umělce. Program zajišťují 

skupiny i jednotlivci, kteří přijíždějí z mnoha míst České re-
publiky. Vstupné dobrovolné. Více na https://www.facebook.
com/pages/Jesus-Break/.

ALJAŠKA – DIVOČINOU SEVERU
čtvrtek   26.   zač. v 19:30 hod
Více jak 3000 km po Aljašce pěšky, autem, vlakem i le-

tadlem. Od Severního ledového oceánu přes Yukon k Paci-
fiku. Nejvyšší a nejchladnější hora severní Ameriky Mount 
McKinley. Projekce fotografií doplněná živým komentářem 
i hudebními ukázkami. Cestovatel Jiří Hrma o sobě říká: 
“Jsem horolezec a dobrodruh, někdy také fotograf. Takto bych 
se ve stručnosti charakterizoval. V těchto aktivitách uplatňuji 
svoje dlouholeté, někdy těžce nabité, zkušenosti. Mám to 
štěstí, že horolezectví se stalo nejen mým celoživotním spor-
tem, ale i profesí na plný úvazek.” Cestopisná přednáška se 
koná v Evropském domě, vstupné 40,- Kč.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předpro-
deji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na 
internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

KINO MÍR HANUŠOVICE
ZÁŘÍ 2013

Pátek 13. 9. v 16:00 a 18:00 hod. - I. 35,- Kč, II. 40,- Kč.
ČERTOVA NEVĚSTA
Nová klasická filmová pohádka Zdeňka Trošky sršící humorem, 

triky a hvězdným hereckým obsazením a jak jinak – peklem a čerty.
ČR, 90 minut, film pro celou rodinu.

Pátek 27. 9. v 16:00 a 18:00 hod. - I. 35,- Kč, II. 40,- Kč.
HRDINOVÉ Z DARANU
Strhující dobrodružný příběh pro děti i dospělé. Jedenáctiletý 

Jimmy žije v Africe se svou velmi zaměstnanou matkou, která na 
něj nemá čas. Jimmy na místním tržišti potká domorodou dívku 
Charitu a sněhově bílou mluvící žirafu Seraf.

Holandsko, 86 min., širokoúhlý film, české znění.

Objednávky vstupenek ÚT - ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před představením v pokladně 
kina. Pokladna otevřena 1/2 hod. před představením. Program kina 
najdete na internetové adrese: www.hanusovice.info, www.365dni.
cz, www.jeseniky.net. Provozovatel: Hanušovická obchodní s.r.o., 
Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 232 182.



Králický zpravodaj 9/2013 - 22



Králický zpravodaj 9/2013 - 23

Kulturní program Jablonné nad Orlicí – září 2013

datum, hodina název, formát minut - vstupné - žánr - titulky/dabing
Neděle 1. 9. ve 20.00  Život té druhé 87 min. - 85,- Kč - komedie - titulky
Pondělí 2. 9. ve 20.00 Kick-Ass 2: Na plný koule 113 min. - 110,- Kč - komedie - titulky
Středa 4. 9. ve 20.00 Machři 2 101 min. - 120,- Kč - komedie - titulky
Čtvrtek 5. 9. v 18.00 Letadla  92 min. - 110,- / 100,- Kč - animovaný - dabing 
Čtvrtek 5. 9. ve 20.00 Líbánky  98 min. - 120,- Kč - drama - české znění
Pátek 6. 9. ve 20.00 Riddick 119 min. - ???,- Kč - akční - titulky
Neděle 8. 9. v 18.00  Letadla - 3D 92 min. - 145,- / 130,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 8. 9. ve 20.00 Líbánky  98 min. - 120,- Kč - drama - české znění
Úterý 10. 9. v 18.00  Letadla  92 min. - 110,- / 100,- Kč - animovaný - dabing
Středa 11. 9. ve 20.00 Machři 2 101 min. - 120,- Kč - komedie - titulky
Ćtvrtek 12. 9. v 18.00 Letadla - 3D  92 min. - 130,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 13. 9. ve 20.00 Líbánky  98 min. - 120,- Kč - drama - české znění
Sobota 14. 9. ve 21.00 One Direction 3D: ThisIsUs - 3D 92 min. - 150,- Kč - hudební - titulky
Neděle 15. 9. ve 20.00 Colette 126 min. - ???.- Kč - drama - české znění
Pondělí 16. 9. ve 20.00 Elysium 109 min. - 120,- Kč - akční - titulky
Úterý 17. 9. ve 20.00 One Direction 3D: ThisIsUs - 3D 92 min. - 150,- Kč - hudební - titulky
Středa 18.9. ve 20.00 Obchodníci 85 min. - 90,- Kč - komedie - české znění
Ćtvrtek 19. 9. ve 20.00 Riddick 119 min. - ???,- Kč - akční - titulky
Pátek 20. 9. ve 20.00 Colette 126 min. - ???.- Kč - drama - české znění
Sobota 21. 9. v 18.00 Šmoulové 2 - 3D 105 min. - 130,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 22. 9. v 19.00 Zmýlená platí  divadelní představení
Úterý 24. 9. ve 20.00 Riddick 119 min. - ???,- Kč - akční - titulky
Středa 25. 9. ve 20.00 Obchodníci 85 min. - 90,- Kč - komedie - české znění
Čtvrtek 26. 9. ve 20.00 Elysium 109 min. - 100,- Kč - akční - titulky
Sobota 28. 9. ve 20.00 Líbánky  98 min. - 100,- Kč - drama - české znění
Neděle 29. 9. v 18.00 Letadla - 3D  92 min. - 130,- Kč - animovaný - dabing
Pondělí 30. 9. v 18.00 Oggy a škodíci  80 min. - 90,- Kč - animovaný - dabing
Pondělí 30.9. ve 20.00 Colette 126 min. - ???.- Kč - drama - české znění
Šmoulové 2 - 105 min, USA, přístupný, animovaný. V tomto 

pokračování rodinné komedie vytvoří zlý čaroděj Gargamel skupinu 
zlomyslných tvorů podobných Šmoulům, aby získal šmoulí esenci. 
K tomu potřebuje tajné kouzlo, které zná Šmoulinka. Proto ji unese a 
uvězní v Paříži.  Šmoulové se vrátí do našeho světa, aby ji zachránili.

Kick – Ass 2 : Na plný koule - 113 min, USA, od 15 let, akční. Na 
konci prvního dílu filmu Dave alias Kick-Ass a Mindy alias Hit-Girl 
pověsili svou superhrdinskou identitu na hřebík a snaží se žít životy jako 
typičtí teenageři. Musí ale znovu začít bojovat. Na druhé straně stojí 
Red Mist - The Mother Fucker a  skupinka jeho poskoků.

Machři 2 - 101 min, USA, od 12 let, komedie. Letní komedie Machři 
2 zastihne Lennyho (Adam Sandler) v pohodovém rozpoložení poté, co 
se s rodinou přestěhoval zpět do městečka, kde vyrostl. Nikdo z nich 
však netuší, že na dospělé i jejich potomky se řítí nečekané události, 
které s sebou přináší poslední den školního roku. 

Letadla - 92 min, USA, přístupný, animovaný. Z oblačných výšin 
světa filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný 
snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek, práškovací 
letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní 
nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa.

Líbánky - 98 min, ČR, přístupný, drama. Líbánky se odehrávají 
v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich tvoří půvabný pár. 
Zdá se, že svatební oslavy budou skutečně nejkrásnějším začátkem 
společného života. Ovšem… kdyby se na svatební hostině náhle ne-
objevil nezvaný host.

Riddick - 119 min, USA, od 12 let, akční, sci-fi, thriller. Zrazen 
vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick 
bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebez-

pečnějším, než kdykoliv předtím. Podaří se mu zachránit jeho rodnou 
planetu Furya před zničením?

Elysium - 109 min, USA, od 12 let, akční, sci-fi. V roce2159 existují 
dva druhy lidí: velmi bohatí, kteří žijí na nedotčené umělé kosmické 
stanici s názvem Elysium, a zbytek živoří na přelidněné zničené Zemi. 
Max (Matt Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla 
přinést rovnost dvou polarizovaných světů.

One Direction: This is Us - 92 min, VB, přístupný, dokumentární, 
hudební. Filmovou událostí se pro mnohé stane film o momentálně 
nejslavnější chlapecké popové skupině One Direction, který natočil 
Morgan Spurlock. Fanoušky a hlavně fanynky této britské kapely čekají 
strhující záběry na koncertní pódia ale i komorní pohled do zákulisí.

Obchodníci - 85 min, ČR, od 12 let, komedie. Co si třeba vydělávat 
obchodem se lží? Problémy pro Petra a Richarda nastanou, když se lží 
přestanou jen obchodovat a začnou s ní žít i v soukromí. Oba si uvě-
domují, že se jim situace vymyká z rukou a že je potřeba něco udělat. 
Kdo nakonec vystoupí z bludného kruhu?

Colette - 126 min, ČR/Slovensko/Nizozemsko, od 12 let, drama, 
romantický, válečný. Milostný příběh zajatců Viliho a krásné belgické 
židovky Colette vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, 
o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží. V osvětimském 
koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný svět každoden-
ního boje o přežití.

Oggy a škodíci - 80 min, Francie, přístupný, animovaný. Snad už 
od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi zamotaní do věčné bitvy. 
Hlavním hrdinou snímku je dobrosrdečný modrý kocourek, kterého 
neustále trýzní trio švábů jménem Joey, DeeDee a Marky, jež jsou 
pojmenováni po členech slavné punkové kapely

Vyhlídkové vrcholy
Sobota 7. září, areál u koupaliště
Tradiční pochod kolem Jablonného nad Orlicí, trasy – P 5,10,19,28 

km, C – 30,40,60 – 70 km, start od 7,00 – 10,00 u koupaliště

Výstava – Staré fotografie vyprávějí
Vernisáž dne 15 září 2013 v 15 hod na IC, čp. 30. Výstavu můžete 

navštívit do 17. listopadu během otevírací doby na IC.

Odbor kultury vás zve na divadelní představení
Zmýlená platí 
 neděle 22. září v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí 
Veselá komedie v provedení pražského divadla je plná slovních 

hříček, úsměvných dialogů a situací téměř detektivních. Do ma-
lého domku, kde žije čerstvě rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou 
tři lidé a nikdo z nich nemá chuť majitelce hned prozradit, proč tu 
je a jak se věci mají. Kdo je kdo? Kdo co chce a po kom to chce?

Hrají: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, 
Otto KallusProgram digitálního kina
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Přátelská a pohárová utkání ve fotbale
Přátelské utkání mužů 
BSV Friedrichshain - FC Jiskra B 0:6 (0:4)   29. 6. 2013
FC Jiskra 2008 B odcestovala k přátelskému utkání do Spolkové repub-

liky Německo, kde se utkala s přátelským týmem BSV Friedrichshain. Již 
v pátek 28.června 2013 odcestovala početná výprava hráčů a realizačního 
týmu s několika členy výkonného výboru k přátelské návštěvě klubu, 
se kterým měla Červená Voda v minulosti velmi úzké vztahy. Na tuto 
minulost se tímto chce znovu navázat a propojenost s určitou spoluprací, 
bude mezi oběma kluby i nadále pokračovat.

Friedrichsnein je městečko, které se nachází ve spolkové zemi Branden-
burg, v okrese Spree-Neisse nedaleko města Weisswasser a od Červené 
Vody je vzdálen necelých 350 km. V roce 2012 se mužstvo z Německa 
představilo také v Červené Vodě, kde však domácímu týmu FC Jiskry 
2008 podlehlo 4:1.

Velmi přátelská atmosféra byla znát hned po příjezdu. Všichni členové 
zájezdu byli ubytování v tamním sportovním areálu a po celý večer pak 
probíhala společenská zábava. Následující den pak byla na programu 
prohlídka městečka a výlet na nedalekou rozhlednu, ze které byl výhled na 
rozlehlou rovinatou část Německa. Odpoledne se pak hrálo přátelské utkání 
mezi domácím týmem BSV Friedrichshain a naší FC Jiskrou 2008 B. 
Výsledek vyšel jednoznačně pro naše barvy, když jsme domácím borcům 
uštědřili výprask 0:6. Zápas probíhal ve velmi poklidné atmosféře a diváci 
fandili jakékoli brankové příležitosti jednomu i druhému mužstvu. Poté již 
došlo na rozloučení a naše výprava se opět vracela zpět do České republiky.

Zajímavý zájezd našich hráčů byl podpořen dotací Evropské unie z 
fondu Česko-Německého přátelství se zaměřením na kulturní a sportovní 
činnost. Věříme, že v následujícím roce opět přivítáme v Červené Vodě 
početnou výpravu z Friedrichsheinu.

Přátelské utkání
Sokól Miedzylesie (POL) - FC Jiskra 2008 2:2 (1:1)   24. 7. 13
Sestava FC Jiskry: Valčík Roman - Petránek Denis, Makar Jaroslav, 

Halanič Jakub, Loufek Milan - Stolarik Stanislav, Hinkelmann Michal, 

Vyšohlíd Tomáš, Koreň Jan - Pařízek Jaroslav, Ježek Josef. (Střídali: Babic 
Roman, Chaloupecký David).

Pohárové utkání
FC Jiskra 2008 - FK Agria Choceň 1:1 (1:1) pk: 3:1   28. 7. 13
Branky: Matoulek - Beznoska (PK. Rozhodčí: Štěrba Jaroslav (Svita-

vy) - Hořínek Lukáš (Hradec nad Svitavou), Brychta Ondřej (Kunčina). 
ŽK: 1:1. Diváků: 50. Stadión: Červená Voda. Sestava FC Jiskry: Pasker 
Jakub - Nágl Jiří, Makar Jaroslav, Jireš Karel, Halanič Radek - Hinkelmann 
Michal, Dušek Lubomír, Dostál Dominik - Pařízek Jaroslav, Matoulek 
Martin, Pohanka Jiří.

Přátelské utkání
Sokol Štíty B - FC Jiskra 2008 B 1:3 (1:3)   31. 7. 2013
Branky FC: 17.a 25.Jurenka, 35.Šoka. Stadión: Štíty. Sestava FC Jiskry 

B: Valčík Roman ml. - Stašák Pavel, Kolbe Zdeněk, Kos Ladislav, Babic 
Roman, Šoka Emil, Kuběnka Josef, Stolarik Stanislav, Kupec Marek, 
Jurenka Petr, Bednář Miroslav; Hnátnický Petr, Roček Patrik, Petránek 
Denis.

Pohárové utkání
FC Jiskra 2008 - 1.FC Žamberk 3:0 (2:0)   7. 8. 2013
Branky: 25.Matoulek, 36.Pařízek, 67.Stolarik. Rozhodčí: Jelínek Jiří 

(Lanškroun) - Lukes Zdeněk (Lanškroun), Řehák Tomáš (Lanškroun). ŽK: 
0:0. Diváků: 50. Stadión: Králíky. Sestava FC Jiskry: Pavel Kalianko - 
Jiří Pohanka, Michal Hinkelmann, Josef Ježek, Milan Loufek - Stanislav 
Stolarik, Jaroslav Makar, Dominik Dostál, Jan Koreň, Martin Matoulek 
- Jaroslav Pařízek (střídali: Tomáš Vyšohlíd, Jan Matoulek, Karel Uhlíř).

Přátelské utkání
FK Gufero Mistrovice - FC Jiskra 2008 B 2:4 (2:1)   7. 8. 13
Branky ČV: Hnátnický 3, Roček. ŽK: 0:0. Diváků: 20. Stadión: Mi-

strovice. Sestava FC Jiskry B: Valčík Roman ml. - Stašák Pavel, Babic 
Roman, Kos Ladislav, Petránek Denis, Kupec Marek, Jurenka Petr, Roček 
Patrik, Machovič Josef, Hnátnický Petr, Bednář Miroslav. Střídali: Opravil 
Jiří, Chaloupecký David.

Fotbalové turnaje
III. ročník turnaje Starostů obcí 27. 7. 2013
Také v tomto roce se uskutečnil tradiční turnaj čtyř klubů, kdy pro-

jekt, jehož se účastní mužstva Sokol Boříkovice, Tatran Lichkov, Sokol 
Těchonín a FC Jiskra 2008 B, měl své již třetí vystoupení. Pořadateltví 
nyní bylo přisouzeno FC Jiskře 2008, a proto byla jednotlivá utkání 
sehrána na stadiónu v Červené Vodě. Vzhledem k rozsáhlejším úpravám 
na hlavní hrací ploše, bylo nutné pro odehrání zápasů zvolit druhé hřiště 
s menšími rozměry, což v úmorném horku nakonec nikomu nevadilo. 
Zahájení turnaje a po skončení pak předání cen zajistil starosta obce 
Červená Voda pan Miloš Harnych společně se starostkou města Králíky 
s paní Janou Ponocnou.

Systém turnaje byl stejný jako v předchozích ročnících, kdy se utkala 
mužstva mezi sebou každý s každým dle předem stanoveného rozlosování. 
Hrálo se 2 x 20 minut a specifikem turnaje byla skutečnost při nerozhod-
ném výsledku, že došlo ke kopání pokutových kopů. Při stejném dosažení 
bodů rozhodl vzájemný zápas.

Výsledky jednotlivých utkání:
FC Jiskra 2008 B - Tatran Lichkov 2:0 (0:0) /Kuběnka, Jurenka/, Sokol 

Těchonín - Sokol Boříkovice 1:0 (0:0) /Hynek/, Sokol Boříkovice - Tatran 
Lichkov 4:1 (2:0) /Dušek, Šponar, Skoták, Krejčí - Matoulek/, Sokol Tě-
chonín - FC Jiskra 2008 B 0:1 (0:0) /Jurenka/, FC Jiskra 2008 B - Sokol 
Boříkovice 0:1 (0:0) /Dušek/, Tatran Lichkov - Sokol Těchonín 2:2 (1:1) 
pk: 2:3 /Gerža, Durna - Hynek, Kovanda/.

Tabulka turnaje:
1) Sokol Boříkovice 2 - 0 - 0 - 1 skóre 5:2 - 6 bodů
2) FC Jiskra 2008 B 2 - 0 - 0 - 1 skóre 3:1 - 6 bodů
3) Sokol Těchonín 1 - 1 - 0 - 1 skóre 3:3 - 5 bodů
4) Tatran Lichkov 0 - 0 - 1 - 2 skóre 3:8 - 1 bod 
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen hráč Sokola Těchonín 

HYNEK. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen hráč FC Jiskry 2008 B 
VALČÍK ml. Nejlepšími střelci turnaje se stali - hráč FC Jiskry 2008 B 
JURENKA, hráč Sokola Těchonín HYNEK a hráč Sokola Boříkovice 
DUŠEK.

FC Jiskra 2008 tímto děkuje všem zúčastněným hráčům, realizačním 

týmům, fanouškům jednotlivých mužstev, trojici rozhodčích Janu Hejlovi, 
Václavu Kotyzovi a Patriku Ročkovi a opět za rok se budeme těšit již na 
IV.ročník, který se uskuteční v Těchoníně.

IV. ročník Poháru starostky města Králíky 4. 8. 2013
V neděli 4.srpna 2013 se uskutečnil na stadiónu v Králíkách již IV.ročník 

tradičního poháru Starostky města Králíky. Pozvání na tento turnaj přijala 
mužstva FK OEZ Letohrad B, Sokol Boříkovice a Jablonné nad Orlicí. 
Tuto trojici doplnil domácí tým FC Jiskry 2008.

Podmínky pro sehrání turnaje připravili pořadatelé skutečně skvěle, 
když zelený trávník a slunečné počasí vybízeli k sehrání zajímavých zápa-
sů. Přátelská atmosféra pak provázela celý turnaj. Turnaj se hrál tradičním 
systémem po rozlosování dvou dvojic o postup do finále a poté o sehrání 
utkání o třetí místo. Ve 13:00 hod. byl turnaj slavnostně zahájen starostkou 
města Králíky paní Janou Ponocnou a takovýto měl svůj dnešní průběh.

FC Jiskra 2008 - Sokol Boříkovice 1:1 (0:0) pk: 6:5 Branky: Stolarik 
- Skoták, FK OEZ Letohrad B - Jablonné nad Orlicí 4:0 (3:0) Branky: 
Sita 2, Dvoříček 2.

Utkání o 3.místo: Sokol Boříkovice - Jablonné nad Orlicí 1:4 (0:2) 
Branky: Skoták - Solar 2, Kaška, Krejsa. 

Finále: FC Jiskra 2008 - FK OEZ Letohrad B 0:0 (0:0) pk: 8:7 
Konečné pořadí turnaje:
1) FC Jiskra 2008 2) FK OEZ Letohrad B
3) Jablonné nad Orlicí 4) Sokol Boříkovice 
Historie turnaje:
2010 - 1) 1.FC Žamberk / 2) FC Jiskra 2008 / 3) Lanškroun. fotbalový 

oddíl B / 4) Spartak Loučná nad Desnou
2011 - 1) 1.FC Žamberk / 2) FK OEZ Letohrad B / 3) FC Jiskra 2008 

/ 4) Sokol Verměřovice
2012 - 1) FC Jiskra 2008 / 2) 1.FC Žamberk / 3) FK OEZ Letohrad B 

/ 4) Sokol Verměřovice
Vedení klubu tímto chce poděkovat všem zúčastněným týmům, roz-

hodčím utkání pánům Janu Filipovi, Jiřímu Pavlasovi a Janu Saňákovi, 
všem přítomným diváků a fanouškům, všem sponzorům a v neposlední 
řadě Městskému úřadu v Králíkách za spolupráci a finančním zajištění 
této zdařilé akce. V roce 2014 se znovu těšíme nashledanou.
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5. ročník Jeřáb 1003
V sobotu 20. července se uskutečnil 

v okolí Červené Vody již 5. ročník závodu 
horských kol Jeřáb 1003. Tentokrát pod 
záštitou radního pardubického kraje p. 
René Živného.

Po nezbytné prezentaci odstartovaly po-
stupně všechny dětské kategorie na okruhu 
za fotbalovým hřištěm. Start hlavního 
závodu společně na 35 i 70 km byl v 10.30 
hodin z parkoviště u obecního úřadu. Po vy-
vedení závodníků doprovodným vozidlem 
na Šanov se začalo opravdu závodit. Prvním 
závodníkem, který dorazil na kótu Jeřáb, byl 
pozdější absolutní vítěz kategorie 70 km 
Vagenknecht Tomáš z týmu Bakako Nová 
Paka. Již podruhé si odvezl repliku dresu 
nejlepšího vrchaře známé Tour de France.

Je potěšující, že letošní ročník na jedné 

straně přivedl na start více závodníků než 
ten loňský a na straně druhé, že pořadatelé 
ani asistující Horská služba neřešila žádné 
vážné zranění. 

Kompletní výsledky závodu, který je 
zařazen do Šumperského poháru horských 
kol, jsou k nahlédnutí na www stránkách. 
Za zmínku stojí časy absolutních vítězů na 
trati 35 km Vágner Michal RCR Bike Team 
Česká Třebová (ročník 1977) 1:33:09 a 70 
km Vagenknecht Tomáš Bakako Nová 
Paka (ročník1984) 2:42:28.

Pořadatelé tímto chtějí poděkovat velmi 
početné skupině sponzorů, kteří byli ochotni 
věnovat finanční nebo věcné prostředky na 
podporu tohoto závodu. Dále chceme pozvat 
všechny na další již 6. ročník, který se bude 
konat v červenci 2014.

Mistrovská utkání ve fotbale
Muži A
FC Jiskra 2008 - Sokol Staré Hradiště 0:1 (0:1)   11. 8. 

2013
Branka: 23. z PK Götz. Rozhodčí: Řehák Tomáš (Lanš-

kroun) - Šejna Jiří (Libchavy), Valenta Jan (Letohrad). ŽK: 
1:3. Diváků: 200. Stadión: Králíky.

Sestava FC Jiskry: Jakub Pasker - Radek Halanič, Michal 
Hinkelmann, Josef Ježek, Milan Loufek - Stanislav Stolarik, 
Jaroslav Makar, Dominik Dostál (59. Tomáš Vyšohlíd), Jan 
Koreň (62. Jiří Pohanka), Martin Matoulek - Jaroslav Pařízek.

FC Jiskra 2008 – FK Česká Třebová B 1:4 (0:2)  18. 8. 
2013 

Branky: 72. Šmolík - 25. Šafář, 30. Morkes, 55. Pešina, 65. 
Macko. Rozhodčí: Heger Michal (Moravská Třebová) - Kunc 

František (Moravská Třebová), Brychta Ondřej (Kunčina). ŽK: 
1:2. Diváků: 200. Stadión: Králíky.

Sestava FC Jiskry: Pavel Kalianko - Jiří Pohanka (46. Radek 
Halanič), Michal Hinkelmann, Jaroslav Makar, Milan Loufek 
(60. Jakub Pasker) - Stanislav Stolarik (46. Karel Jireš), Jan 
Koreň (58. Miloš Krejčí), Jiří Šmolík, Josef Ježek, Dominik 
Dostál - Martin Matoulek.

Muži B
Sokol České Heřmanice - FC Jiskra 2008 B 1:1 (0:0) pk: 

5:4 11. 8. 2013
Branky: 78. Šrut - 71. Jurenka. Rozhodčí: Sita Jaroslav 

(Lanškroun) - Böhm Miroslav (Ústí nad Orlicí), Šejna Jiří st. 
(Libchavy). ŽK: 3:3. Diváků: 100. Stadión: České Heřmanice.

Sestava FC Jiskry B: Valčík Roman ml. - Stašák Pavel, 
Šoka Emil, Babic Roman, Kos Ladislav, Kolbe Zdeněk, Du-
šek Lubomír, Jurenka Petr, Kupec Marek (74. Roček Patrik), 
Bednář Miroslav (60. Chaloupecký David), Hnátnický Petr 
(88. Petráněk Denis).

Albrechtice u Lanškrouna - FC Jiskra 2008 B 1:2 (1:1)   
17. 8. 2013

Branky: xxx - 42. a 56. Šmolík. Rozhodčí: Brychta Josef 
(Kunčina) - Šenkýř Jiří (Moravská Třebová), Jakubec Josef 
(Moravská Třebová). ŽK: 2:1. Diváků: 70. Stadión: Albrech-
tice u Lanškrouna.  

Sestava FC Jiskry B: Valčík Roman st. - Stašák Pavel, Kos 
Ladislav, Šoka Emil, Babic Roman, Uhlíř Karel (75. Kostúr 
Jaroslav), Dušek Lubomír, Šmolík Jiří, Kolbe Zdeněk, Hnát-
nický Petr (46. Koreň Jan), Jurenka Petr.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

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

Výsledky mládežnického fotbalu
Mezinárodní turnaj mladších žáků - Červená Voda 29. 6. 13
Za příjemného počasí se v sobotu odpoledne odehrál mezinárod-

ní turnaj mladších žáků. Za účasti dvou mužstev ze spřátelených 
Włoszakowic, Rudy nad Moravou a domácí FC Jiskra byl k vidění 
zajímavý mládežnický turnaj, který se  odehrál na náhradním hřišti, 
protože na hlavním probíhá nutná letní údržba.

Jednotlivá utkání se hrála systémem každý s každým a hrací doba 
byla stanovena na 2 x 15 minut.

Jednotlivé výsledky:
1) FC Jiskra - Sokól B 1 : 2 2) Ruda - Sokól A 3 : 0
3) Sokól A - Sokól B 2 : 7 4) Sokól B - Ruda 9 : 0
5) Sokól A - FC Jiskra 0 : 2 6) Ruda - FC Jiskra 0 : 5
Celkové pořadí turnaje:
1) Sokól Wloszakowice B
2) FC Jiskra 2008
3) TJ FK Ruda nad Moravou
3) Sokól Wloszakowice A
Pořadatelé doufají, že se všem účastníkům turnaj líbil, a že se 

dále budeme potkávat při dalších podobných akcích.

Přátelské utkání dorostu 
FK OEZ Letohrad - FC Jiskra 10:0 (4:0)   21. 7. 2013
První přátelské utkání dorostu FC Jiskry 2008 se odehrálo v Li-

chkově proti celku FK OEZ Letohrad, který nastupuje již několik 
sezón v celostátních soutěžích. Dorostenecký tým FC Jiskry 2008 
odcestoval ke svému prvnímu přípravnému utkání do Lichkova, 
kde se utkali naši hráči s týmem FK OEZ Letohrad. Letohradští 
v utkání jednoznačně dominovali a našim fotbalistům uštědřili 
vysokou porážku 10:0. Přesto i takováto utkání je nutné v přípravě 
sehrát, aby si hráči uvědomovali chyby a těchto se pak v budoucnu 
vyvarovali. Branky: Slodičák 6, Macháček 2, Zach, Kočí. ŽK: 0:0. 
Diváků: 20. Stadión: Lichkov.

Přátelské utkání starších žáků 
FK OEZ Letohrad - FC Jiskra 4:2 (2:0)   21. 7. 2013
Starší žáci FC Jiskry 2008 odcestovali k prvnímu přípravnému 

utkání před nadcházejícím mistrovským ročníkem 2013/2014 

na stadión do nedalekého Těchonína. Přípravný zápas s týmem 
FK OEZ Letohrad byl pro mužstvo starších žáků zkouškou, jak 
bude možné hrát v podzimní části sezóny. Díky prázdninovému a 
dovolenkovému období jsme improvizovali v sestavě. V bráně si 
vyzkoušeli po jednom poločase T.Šnevajs i M. Dostál. Chybějící 
hráče v poli jsme doplňovali střídajícími mladšími žáky – Martinem 
Ďurišem, Martinem Malým a Kristiánem Vernerem, kteří budou 
doplňovat starší žáky v následující sezóně. Zápas byl z počátku 
vyrovnaný, kdy se hrálo střídavě na obou stranách hřiště. Útočníci 
Adam Macek a Erik Borovička měli na svých kopačkách několik 
šancí, které ale nedokázali zakončit mezi tyče soupeřovi branky. 
Soupeři se musí nechat sehranost týmu, kde se hráči znají a dodržují 
své hrací posty. V prvním poločase jsme dostali dva góly – oba 
z přímých kopů, kopnutých, jak jinak, než precizně přesně. Začátek 
druhého poločasu byl pro nás chaosem, který byl odměněn další 
brankou, tentokrát ze hry. Góly našeho mužstva padly v druhé půli, 
kdy dal gól po samostatné akci Erik Borovička a stejně tak druhou 
branku náš druhý útočník Adam Macek. Soupeř přidal ještě jeden 
gól z přímého kopu v závěru zápasu. Konečný výsledek 4:2 však je 
přínosem do nadcházejících bojů v podzimní části sezóny. Branky: 
Borovička, Macek. ŽK: 0:0. Stadión: Těchonín.

Přátelské utkání dorostu 
Sokól Miedzylesie - FC Jiskra 0:7 (0:6)   24. 7. 2013
Dorost FC Jiskry 2008 zavítal v přípravě nad nadcházející 

podzimní částí sezóny 2013/2014 do Polska, kde sehráli přátelské 
utkání s tamním Sokólem Miedzylesie. Naši dorostenci si po prvním 
nevydařeném zápase s Letohradem doslova pohráli s domácími 
hráči a v přípravném zápase je porazili vysoko 7:0, a to přesto, že 
naše sestava byla znovu velmi kombinovaná a chybělo několik 
stálých hráčů základní sestavy.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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