
Říjen 2013/číslo 10  Ročník XI. (Králicko XXIII.)  Cena 12 Kč

Stručná historie dolnolipeckých zvonů
v kostele Panny Marie Utěšitelky nemocných

Prvním z nich byl zvon pojmeno-
vaný „Jan Křtitel“, dárcem byl Anton 
Bosse v roce 1837. První zvonění se 
uskutečnilo dne 4. 5. 1837.

V důsledku stáří a nutných oprav 
byl nákladem 120 zlatých tento zvon 
přetaven a 5. 11. 1894 podle proto-
kolu o svěcení zvonů byl brněnským 
biskupem Franzem S. Bauerem zno-
vu vysvěcen.

V roce 1917 byl zvon odebrán 
k válečným účelům.

Sbírkami mezi místními občany 
bylo v roce 1923 vybráno na druhý 
nový 126 kg těžký zvon. Jeho slav-
nostní svěcení  provedl kralický farář 
Johann Peschke dne 15. 6. 1923. 
Jméno tohoto zvonu se v kronikách 
nedochovalo. Nevíme také kde a jak 
skončil.

Třetím zvonem je po 2. světové 
válce zvon“ Svatý Václav“, který byl 
instalován na přelomu 40. a 50. let 
minulého století. 

Je na něm nápis „Svatý Václave, 
volá Tě Tvůj lid, dej své zemi požeh-
nání, vrať svým dětem klid“.

Dne 7. 6. 1998 byla panem Mi-
lanem Kacálkem z Dolní Lipky za-
hájena tradice nedělního poledního 
zvonění. Tuto službu po něm převzal 
pan Arnošt Juránek až do roku 2009. 
Nedělní poledne bylo naposledy 
zvoněno dne 28. 6. 2009 a dne 7. 11. 
2009 se pro havarijní stav věžičky 
kostela naposledy zvonilo, a to před 
mší svatou za duše zemřelých.

Zvon „Svatý Václav“ se znovu 
po letech rozezní 2. 11. 2013 v 16 
hodin na dušičkové mši, po generál-
ní opravě věže kostela Panny Marie 
Utěšitelky nemocných v Dolní Lipce.

E. Rýcová, J. Brčák

Večeře s prezidentem na Tvrzi Orlice
Ve dnech 11. - 13. 9. 2013 zavítal do 

Pardubického kraje prezident republiky 
pan Miloš Zeman. Druhý den návštěvy 
našeho kraje byl zakončen společnou 
večeří pana prezidenta a zástupců 
starostů obcí s rozšířenou působností, 
integrovaného záchranného systému 
a jeho přidružených složek, horské 
služby, hasičů, policie a armády ČR. 
„K tomuto účelu byla vybrána Tvrz 
Orlice, jako příklad dobře vynaložených 
peněz z evropských fondů. Podařilo se 
tu z chátrajícího objektu vytvořit jeden 
z nejatraktivnějších turistických cílů 
v našem kraji,“ konstatoval hejtman 
Martin Netolický.

Dostalo se mi cti za naše město zú-
častnit se této významné události, která 
se naskytne možná jednou za život. 
Velice si vážím toho, že jsem mohl 
reprezentovat naše město. Večeře se 
odehrála v uvolněné atmosféře, celou 
večeři moderoval hejtman Pardubické-
ho kraje Martin Netolický. Prostor pro 
své dotazy dostali všichni, diskuze byla 

hodně široká. Co se opravdu líbilo, že 
za celý večer nezazněl ani jednou název 
nějaké politické strany. A to byli mezi 
přítomnými zástupci celého politického 
spektra zleva doprava. Prezident uměl 
na všechno pohotově odpovědět a vtipně 
reagovat, je velmi vzdělaný a je mistrem 
slova.

S panem hejtmanem i ostatními or-
ganizátory se pan prezident osobně zná 
a to bylo samozřejmě na jeho návštěvě 
našeho kraje hodně vidět. Velmi se mu 
líbilo místo, ve kterém se večeře usku-
tečnila - Letohradská Tvrz Orlice, s jejíž 
historií byl seznámen spolumajitelem 
Tvrze Orlice Pavlem Taclem.

Během večera pan hejtman Martin 
Netolický zmínil i náš region Králicko, 
kde se pravidelně každý rok koná velmi 
navštěvovaná akce CIHELNA, která je 
pro návštěvníky takovou online učebnicí 
dějepisu z historie 2. světové války a 
současného vybavení a činnosti integro-
vaného záchranného systému a armády 

(pokračování na straně 3)
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ČR. Zmínka padla rovněž o pevnostní turistice a o krásné 
přírodě v oblasti Králického Sněžníku. Byl jsem rád, že se pan 
hejtman zmínil i o našem městě Králíky, neboť jsem v závěru 
večeře chtěl panu prezidentovi předat za naše město malý 
dárek, který právě souvisel se zmiňovanou debatou. 

Na závěr příjemného večera jsem předal panu prezidentovi 
za naše město pamětní list u příležitosti jeho návštěvy v našem 
regionu se symbolem nejvyššího vrcholu Králického Sněžníku 
sošku vyřezávaného slůněte. Pana prezidenta dárek velmi 
zaujal a po jeho dotazu, kdo je autorem, jsem mu odpověděl, 
že autorem je místní řezbář samouk pan Štefan Hrudka a že 
v minulosti se na králicku živilo řezbářstvím a betlémářstvím 
na 500 rodin. Současně jsem pana prezidenta pozval na ná-
vštěvu našeho města.

Pan prezident poděkoval za dárek a přislíbil, že příští rok 
určitě společně s panem hejtmanem a dalšími zástupci navštíví 
naše město Králíky a jeho okolí.

Bylo mi ctí zúčastnit se této významné akce.
Antonín Vyšohlíd, místostarosta

Večeře s prezidentem na Tvrzi Orlice
(pokračování ze strany 1)

Informace z odboru VTS MěÚ Králíky
Aktuální stav rekonstrukce komunikací

V úseku km 0,000 - 0,260 bylo osazeno SDZ a uvedený úsek 
stavby je připraven k uvedení do předčasného užívání.

V úseku km 0,260 - 0,488 osazení silničních obrub bylo dokon-
čeno, probíhá výstavba chodníků a dále se pokračuje na rekon-
strukci opěrné zdi v km 0,433 -0,453. Probíhají přípravné práce 
pro pokládku asfaltových vrstev komunikace v km 0,350-0,516.

SO 201 Most - hydroizolace na mostě byla kompletně dokon-
čena, dále bylo provedeno odvodnění rubu opěry + doplněny 
přechodové klíny. Dále byly zhotoveny železobetonové římsy. 
Probíhá oprava navazujících nábřežních zdí.

V úseku km 0,970 - 1,140 se provádí odtěžení stávajících 
konstrukčních vrstev komunikace a jejího podloží do úrovně 
parapláně. Důvodem odtěžení podloží do úrovně parapláně, je 
nevyhovující (nízká) únosnost podloží v úrovni pláně, kde dle 
výsledku provedených zkoušek pláň nedosahuje únosnosti pře-
depsané projektem stavby. Následně se v tomto úseku provádí 
sanace podloží do úrovně pláně.

V km 1,140 - 2,350 Byla provedena recyklace podkladních 
vrstev komunikace + pokládka asfaltových vrstev. Probíhají do-
končovací práce na čištění příkopů, práce na úpravě svahů podél 
tělesa komunikace a zřízení zemních krajnic.

V km 2,250 dále probíhá výstavba propustku.
V nejbližší době zhotovitel stavby požádá MěÚ Králíky - od-

bor výstavby a technické správy o prodloužení termínu úplné 
uzavírky silnice do 31. 10. 2013. Důvodem prodloužení uzavírky 
je nenaplnění předpokladu úplného dokončení stavby v termínu 
do 30. 9. 2013, což je způsobeno posunutím termínu dokončení 
výstavby mostu a nepříznivým vývojem počasí pro provádění 
zemních prací v úseku stavby km 0,516 - 1,140.

Bc. Pavel Šverák 

Program regenerace MPZ
Králíky pro rok 2014

Termín podávání žádostí o příspěvek: do 25. října 2013 na 
MěÚ Králíky:

Na jaké účely může být příspěvek poskytnut: Na zvýšené náklady 
spojené s obnovou nemovitých kulturních památek nacházejících se 
v městské památkové zóně v Králíkách. Příspěvky mohou být použity 
jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové 
hodnoty kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prová-
děné v zájmu jejího vlastníka ani na práce investiční povahy.

Kdo může žádat o příspěvek, tj. může být jeho příjemcem: 
Vlastník nemovité kulturní památky nacházející se na území měst-
ské památkové zóny.

Náležitosti žádosti: 1. Identifikace objektu (název, ulice, č. popisné, 
parcelní číslo). 2. Rejstříkové číslo památky v Ústředním seznamu 
kulturních památek. 3. Identifikace vlastníka nemovité kulturní 
památky (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště). 4. Závazné 
stanovisko dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 5. 
Příslušné povolení dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, a (např. 
ohlášení udržovacích prací na kult. památce dle stavebního zákona). 
6. Termín provedení obnovy nemovitosti. 7. Stručná charakteristika 
obnovy nemovitosti. 8. Vyčíslení nákladů na obnovu nemovitosti.

Finanční spoluúčast žadatele (vlastníka):
Je-li žadatelem o příspěvek: 
- právnická osoba, církevní a fyzická osoba: min. 40% z celko-

vé ceny obnovy v příslušném kalendářním roce (příspěvek z progra-
mu je max. 50% z celkové ceny a min. 10% je příspěvek města) ,

- město či obec: min. 50% z celkové ceny akce obnovy v příslušném 
kalendářním roce, (příspěvek z programu je max. 50% z celkové ceny).

Informace: Městský úřad Králíky, odbor školství, kultury 
a tělovýchovy, pracoviště památkové péče. Kontaktní telefo-
ny: 465 670 723, 465 670 721.
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Pracovníci Muzea K-S 14 „U cihelny“
navštívili Muzeum Gross Rosen v Rogoźnici

Dne 12. září 2013 na základě badatelských programů muzejní 
spolupráce navštívila pracovní skupina Muzea K-S 14 „ U cihelny 
“ Muzeum a Památník v Gross – Rosenu, kde byl zřízen během II. 
světové války nacistický koncentrační tábor. Důvodem návštěvy byl 
i fakt, že v říjnu 1944 byla v sousedství závodu Fahrzeug u. Moto-
renwerke v Grulichu – Králíkách založena pobočka tohoto tábora. 
Tábor neexistoval dlouho, pouhých osm měsíců, avšak v evidenci 
KT Gross - Rosen se jako pobočka nachází. Němým svědkem je 
dodnes i jméno „GRULICH“ na žulovém památníku přímo v areálu 
bývalého tábora mezi stovkou ostatních desek.

Jednání obou delegací probíhalo v budově muzea, přímo v pro-
storách bývalého KT Gross – Rosen v polské Rogoźnici. Za polskou 
stranu se jednání zúčastnili zástupce ředitele Muzea Andrzej Gwiazda 
a vedoucí osvětového oddělení paní Grazyna Choptiany. Za muzeum 
K-S 14 pak byli přítomni stálý zástupce muzea K-S 14 v Polsku pan 
Mgr. Janek Lᶏk, kurátor sbírek Jiří Panuš, průvodce pan Antonín 
Neterda a knihovnice - archivářka paní Marta Neterdová.

Delegace muzea K-S 14 předjednala v muzeu Gross-Rosen 
možnou instalaci expozice ve svých prostorách v Králíkách, což 
pracovníci polského Muzea uvítali a přislíbili pomoc, zvláště v ob-
lasti trojrozměrných artefaktů a obrazového materiálu. Delegace 
K-S 14 se zajímala mj. také o průběh Muzejní noci v Rogoźnici 
a výměnu informací v oblasti popularizace obou muzeí včetně 
Památníku obětem internace Králíky, jehož je Muzeum K-S 14 

zřizovatelem. Pracovníci polského muzea přislíbili návštěvu na 
Muzejní noci v ČR v příštím roce.

Předmětem jednání bylo také dohodnout návštěvu ředitelů 
obou muzeí, tentokrát v ČR v Králíkách v roce 2014 s výměnou 
zkušeností v oboru a prohlídkou Pěchotního srubu K-S 14 a jeho 
sbírek včetně návštěvy Památníku obětem internace Králíky na 
Hoře Matky Boží.

Při prohlídce bývalého koncentračního tábora pak králičtí za 
Muzeum čs. opevnění z let 1935 – 38, Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“ a za Památník obětem internace Králíky položili věnec 
u pomníku – mauzolea čtyřiceti tisícům objetí německého nacismu.

Jiří Panuš, Richard M. Sicha

KL Gross-Rosen – Lager
GRULICH v souvislostech

Tábor Gross-Rosen byl založen v srpnu 1940 jako pobočka 
KL Sachsenhausen. Vězňové byli předurčeni do práce v místním 
lomu na žulu. První transport do Gross-Rosenu, polské Rogoznice 
dorazil 2. srpna 1940.

Dne 1. května 1941 získal pracovní tábor Gross-Rosen statut 
samostatného koncentračního tábora. V prvních dvou letech jeho 
existence, byl táborem uzpůsobeným pro těžbu žuly v kamenolomu. 
Vražedná 12-ti hodinová práce, hladové porce jídla, nedostatečná 
lékařská péče, neustálé špatné zacházení a terorizování vězňů 
nejenom ze strany posádky SS, ale i samotných vězňů ve vyšších 
funkcích byly důvodem vysoké úmrtnosti. A tak byl KL Gross-
-Rosen znám jako jeden z nejkrutějších koncentračních táborů.

Hlavní rozšíření tábora připadá na rok 1944, kdy se mění rovněž 
i jeho charakter. Mimo centrály v Gross-Rosenu vzniká mnoho od-
boček (asi 100) umístěných především na území Dolního Slezska a v 
oblasti Sudet (Králíky). K největším odbočkám patřily KL v Jelczu, 
čtyři tábory ve Wroclavi, dále pak v Brzegu Dolnym, v Kamenné 
Hoře a v Horách Sových.

Přes KL Gross-Rosen – mateřský tábor plus jeho odbočky – pro-
šlo cca 125 000 vězňů.  V tomto množství jsou zahrnuti i vězňové 
tzv. neregistrovaní, kteří byli do tábora převezeni k popravám, např. 
2 500 zajatců Rudé armády.

K nejpočetnějším národnostním skupinám, které prošly 
Gross-Rosenem a jeho pobočkami byli Židé z různých států 
Evropy, dále Poláci a obyvatelé bývalého Sovětského svazu. 
Odhad množství obětí tábora Gross-Rosen činí na 40 000 osob. 
K nejtragičtějším obdobím v jeho dějinách patří jeho evakuace. 
Během těchto transportů, (někdy takřka několikahodinových) 
zahynuly tisíce vězňů.

Jiří Panuš
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Projekt Comenius - partnerství škol Králíky – Villmar
Naše škola se v loňském školním roce 

úspěšně ucházela o projekt Partnerství 
škol podporovaný z prostředků Programu 
celoživotního učení Evropské unie. V le-
tošním školním roce (2013/2014) tedy tento 
projekt rozbíháme. Našim partnerem jsou 
žáci ze školy Johann-Christian-Sencken-
berg-Schule v partnerském městě Villmaru 
v Německu.

Následně uvádíme základní parametry 
projektu:

• projekt je dvouletý, zahajujeme 1. 8. 
2013, končíme 31. 7. 2015,

• jazykem projektu je angličtina (na obou 
školách se vyučuje jako cizí jazyk),

• projektu se bude účastnit minimálně 10 
žáků z každé strany (podle zájmu jich bude 
více, tj. asi 15 žáků + 2 pedagogové) ve 
věku 13 – 14 let, předpoklad je, aby stejní 
žáci byli v projektu celé 2 roky,

• o projektu budou informováni samo-
zřejmě i ostatní žáci a budou na něm moct 
spolupracovat (příprava materiálů),

• projektové výstupy: společná kniha 
Králíky – Villmar (naše město, náš regi-

on, naše škola, naše společná historie), 
multimediální výkladový slovník česko 
– německy a německo- český (CD nebo 
DVD), projektová trička pro všechny 
účastníky projektu, výuka jazyka partnera 
na partnerské škole (pouze základy v roz-
sahu 20 hodin),

• vyvrcholením jsou výměnné pobyty 
účastníků projektu na partnerské škole 
v trvání minimálně 10 dnů (Králíky ve Vill-
maru se zaměřením na letní aktivity – kurz 
na lodích na řece Lahn, Villmar v Králíkách 

se zaměřením na zimní aktivity – lyžařský 
kurz), během návštěv budeme poznávat 
život na partnerské škole, absolvujeme 
poznávací výlety a budeme pracovat na 
společných projektových výstupech.

Účastníkům projektu přejeme hodně 
příjemných zážitků. Věříme, že projekt 
jim pomůže seznámit se s novými přáteli, 
poznat nové kraje a zvyky, prohloubit si ko-
munikační dovednosti v angličtině a získat 
i základy německého jazyka.

Za projektový tým Mgr. Dušan Krabec

Informace z odboru školství
organizace školního roku 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních 
školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 
2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014. 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. 

ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy 

3. 2. - 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, 
Šumperk, Opava, Jeseník 

10. 2. - 16. 2. 2014 
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, 
Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 
Ostrava-město 

17. 2. - 23. 2. 2014 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 

24. 2. - 2. 3. 2014 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

3. 3. - 9. 3. 2014 
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

10. 3. - 16. 3. 2014 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná 
Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

Předčasné volby 2013
Volební okrsky pro volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, 
které se konají ve dnech 25. a 26. října 2013, 
se v rámci volebního obvodu města Králíky 
uskuteční v 10 okrscích, jejíchž sídly jsou:

1. Gymnázium a základní škola Králíky, 
budova 5. května 412, Králíky; 2. Velké 
náměstí 367, Králíky (budova bývalého 
gymnázia); 3. Městský úřad Králíky, Karla 
Čapka 316, Králíky; 4. Mateřská škola, 
Červený Potok čp. 78; 5. Klubovna, Dolní 
Boříkovice; 6. Klášter, Kopeček čp. 1; 7. 
Klubovna, Dolní Lipka čp. 35; 8. Klubovna, 
Prostřední Lipka; 9. Klubovna, Horní Lipka; 
10. Rekreační zařízení, Heřmanice čp. 102.
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Hledám dlouhodobý proná-
jem bytu 2+1.

Prodám byt 3+1 v Králíkách 
(Nádražní ul.) po rekonstrukci 
střechy a balkonu, plastová 
okna. Tel.: 721583965.

Poznáte muže na fotografii?
ŽAMBERK – Patrně má na svědomí 

okradení ženy. Policisté z žamberského 
obvodního oddělení žádají sdělovací 
prostředky a širokou veřejnost o spo-
lupráci při ustanovení totožnosti muže, 
jehož fotografii se jim podařilo zajistit. 
Podle jejich poznatků by právě tento muž 
mohl mít na svědomí krádež peněženky 
s uloženými platebními kartami z kabelky 
zavěšené na nákupním vozíku v jednom 
z obchodních domů v Žamberku. Poško-
zená žena následnou blokací karet u ban-
kovních společností zjistila, že jí zloděj 
z jedné z nich vybral částku 8 tisíc korun.

Prosíme proto každého, kdo by muže na 
fotografii poznal, aby tuto skutečnost sdělil 

policistům na bezplatnou linku 158 nebo 
přímo žamberkým policistům na telefonní 
číslo 974 580 751. Za případnou pomoc 
předem děkujeme.

V případě dopadení hrozí dosud nezná-
mému pachateli za přečiny neoprávněné 
opatření, padělání a pozměnění platebního 
prostředku a krádež trest odnětí svobody 
v délce trvání až dvou let.

nprap. Bc. Lenka Vilímková
tisková mluvčí

Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října
Krajští zastupitelé na svém jednání 10. 

září 2013 zahájili novou tradici, kterou bude 
každoroční udílení cen Pardubického kraje a 
medailí hejtmana Pardubického kraje. Schvá-
lením zásad pro udělování těchto ocenění se 
připojili k dalším krajům v naší republice, 
které podobné ceny udělují už několik let.

„Díky tomu budeme mít prostor pro 
důstojné poděkování výjimečným osobnos-
tem, kolektivům, ale i právnickým osobám, 
které svou prací a činy přispívají k rozvoji 
a budování dobrého jména Pardubického 
kraje,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Udílet se bude:
• Cena Zastupitelstva Pardubického kraje 

za zásluhy o Pardubický kraj 
• Cena Michala Rabase za záchranu 

života a zdraví

• Medaile hejtmana
Navrhovateli prvních dvou cen mo-

hou být občané, představitelé správního 
či jiného orgánu nebo právnické osoby 
spadající do území Pardubického kraje. 
Návrhy mohou na vyplněném formuláři 
(k dispozici v příloze) posílat na adresu 

Pardubického kraje s poznámkou: Ceny 
Pardubického kraje.

Návrhy bude posuzovat poradní sbor 
složený ze zástupců všech zastupitelských 
klubů.  Slavnostní předávání se uskuteční 
na začátku roku 2014 za účasti široké 
veřejnosti.



Králický zpravodaj 10/2013 - 7

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 45,125 m2

Minimální výše nájemného: 960,- Kč/m2/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: není omezeno
Účel pronájmu: 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. 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.

Prodám šestiměsíční kozu. Tel. 605 425 662
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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 ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného 2. září 2013

Přítomní členové zastupitelstva 
města: 

Jana Ponocná, starostka; Antonín 
Vyšohlíd, místostarosta; Ing. Ladislav 
Tóth, člen RM; Mgr. Jan Mlynář, člen 
RM; Mgr. Vlastimil Kubíček, člen RM; 
Vladimír Hejtmanský; JUDr. Milan Je-
žek; Arnošt Juránek; Mgr. Dušan Krabec; 
Ladislav Křivohlávek; Pavel Morong; Iva 
Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. 
Pavel Strnad.

Z části jednání omluven: Mgr. Vlas-
timil Kubíček, Ladislav Křivohlávek, 
Arnošt Juránek.

Z jednání omluven: Ing. Roman 
Kosuk.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, 
pí Pecháčková, Ing. Kubíčková, Ing. 
Macháček, Bc. Mlynář.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Veřejná zakázka – digitalizace

kina – schválení vítězné nabídky
4.3. Schválení ručitelského závazku

pro úvěr Služeb
města Králíky s.r.o.

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

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo 
je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé 
zápisu z jednání ZM ze dne 08.07.2013 
pí Musilová a p. Morong nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni pan Vladimír 
Hejtmanský a Mgr. Dušan Krabec.

ZM/2013/05/072: ZM schvaluje 
ověřovateli dnešního zápisu jednání 
pana Vladimíra Hejtmanského a Mgr. 
Dušana Krabce. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/05/073: ZM schvaluje pro-

gram jednání ZM č. 05. 
Hlasování: 10:0:1 (schváleno, pánové 

Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

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

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 640/2 

v k.ú. Králíky
ZM/2013/05/074: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 640/2 – orné půdy o výměře 100 
m2 v k.ú. Králíky manželům M., Krá-
líky za kupní cenu 9.088 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.2. Prodej pozemku p.p.č. 62/2 
v k.ú. Králíky

ZM/2013/05/075: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 62/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 45 m2 v k.ú. Králíky paní Š., 
Králíky za kupní cenu 4.970 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.3. Prodej části pozemku p.p.č. 
2072/1 v k.ú. Králíky – části nově ozna-
čeny jako p.p.č. 2072/62, p.p.č. 2072/63 
a p.p.č. 2072/64 v k.ú. Králíky

ZM/2013/05/076: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prodej po-
zemků p.p.č. 2072/62 – ostatní plochy 
o výměře 67 m2, p.p.č. 2072/63 – ostatní 
plochy o výměře 5 m2 a p.p.č. 2072/64 
– ostatní plochy o výměře 9 m2 v k.ú. 
Králíky panu M., Králíky za kupní 
cenu 14.514 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.4. Majetkoprávní vypořádání stav-
by na pozemku st.p.č. 678/2 v k.ú. Králíky

ZM/2013/05/077: ZM schvaluje ma-
jetkoprávní vypořádání stavby – jiné 
stavby na pozemku st.p.č. 678/2 v k.ú. 
Králíky, tj. schvaluje prodej stavby – 
jiné stavby na pozemku st.p.č. 678/2 
v k.ú. Králíky manželům N., Králíky 
za symbolickou kupní cenu ve výši 
1.001 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.5. Směna pozemku p.p.č. 3255 
v k.ú. Králíky za pozemky p.p.č. 1295/28, 
1306/29, 1306/30, 1306/31, 1306/32, 
2249/14, 1290/28, 1131/21, 1131/20, 
1131/19, 3169/2, 3168/5 vše v k.ú. 
Králíky

ZM/2013/05/078: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje směnu po-
zemku p.p.č. 3255 – t.t. porostu v k.ú. 
Králíky o výměře 76511 m2 ve vlastnic-
tví města Králíky v hodnotě 315.396 
Kč za pozemky p.p.č. 1295/28, p.p.č. 
1306/29, p.p.č. 1306/30, p.p.č. 1306/31, 
p.p.č. 1306/32, p.p.č. 2249/14, p.p.č. 
1290/28, p.p.č. 1131/21, p.p.č. 1131/20, 
p.p.č. 1131/19, p.p.č. 3169/2 a p.p.č. 
3168/5 o celkové výměře 8497 m2 ve 
vlastnictví pana M Králíky v hodnotě 
50.000 Kč vše v k.ú. Králíky s tím, že 
rozdíl kupních cen ve výši 265.396 Kč 
uhradí pan M. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.6. Prodej pozemku p.p.č. 557/1 
v k.ú. Dolní Hedeč formou tzv. obálkové 
metody

ZM/2013/05/079: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje při prodeji po-
zemku p.p.č. 557/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč uplatnit tzv. obálkovou metodu 
s tím, že minimální kupní cena je ve 
výši 95.772 Kč. 

Hlasování: 8:3:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.7. Změna katastrální hranice mezi 
k.ú. Dolní Lipka a k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2013/05/080: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje změnu ka-
tastrální hranice mezi katastrálním 
územím Dolní Lipka a katastrálním 
územím Prostřední Lipka, a to zruše-
ním pozemkových parcel č. 253/1 a 1134 
v k.ú. Prostřední Lipka a vznik nových 
pozemkových parcel č. 569 a 570 v k.ú. 
Dolní Lipka. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.8. Změna katastrální hranice mezi 
k.ú. Heřmanice u Králík a k.ú. Prostřední 
Lipka 

ZM/2013/05/081: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje změnu ka-
tastrální hranice mezi katastrálním 
územím Heřmanice u Králík a kata-
strálním územím Prostřední Lipka, 
a to zrušením pozemkové parcely č. 
1284 v k.ú. Heřmanice u Králík a vznik 
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nové pozemkové parcely č. 1166 v k.ú. 
Prostřední Lipka. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.9. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
1100/2 v k.ú. Prostřední Lipka 

ZM/2013/05/082: Zastupitelstvo 
města Králíky neschvaluje záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 1100/2 – ostatní 
plochy o výměře 232 m2 v k.ú. Pro-
střední Lipka. 

Hlasování: 10:1:0 (schváleno, pánové 
Juránek, Kubíček a Křivohlávek se neú-
častnili jednání)

4.1.10. Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 4/5 v čp. 4 v Králíkách  

ZM/2013/05/083: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje nový záměr 
prodeje bytové jednotky č. 4/5 v ne-
movitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a spolu-
vlastnického podílu ve výši 1107/10000 
na pozemku st.p.č. 234 a společných 
částech domu vše v k.ú. Králíky za 
minimální nabídkovou kupní cenu ve 
výši 250.000 Kč a ukládá záměr pro-

deje zveřejnit. 
Hlasování: 8:3:1 (schváleno, páno-

vé Juránek a Kubíček se neúčastnili 
jednání)

JUDr. Ježek navrhl usnesení:
ZM/2013/05/084: ZM ruší usnesení 

č. ZM/2012/01/014 ze dne 16. 1. 2012. 
Hlasování: 1:5:6 (neschváleno, pá-

nové Juránek a Kubíček se neúčastnili 
jednání)

4.2. Veřejná zakázka – digitalizace 
kina – schválení vítězné nabídky

Navržené usnesení:
ZM/2013/05/085: ZM schvaluje 

Zprávu hodnotící komise nabídek 
veřejné zakázky „Digitalizace kina 
Klubu Na Střelnici v Králíkách dle 
standardu DCI“ a uzavření smlouvy 
s firmou AV MEDIA, a.s. ,  Praž-
ská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 
48108375. 

Hlasování: 6:4:4 (neschváleno)

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

ZM/2013/05/086: ZM schvaluje ruči-
telský závazek za provozní krátkodobý 
úvěr do výše 1.040.000 Kč poskytnutý 
Českou spořitelnou, a.s. společnosti 
Služby města Králíky, s.r.o., sídlo: Rů-
žová 462, 561 69 Králíky, IČ26007959 a 
Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů 
mezi ručitelem a bankou. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
 
5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Krabec navrhl usnesení:
ZM/2013/05/087: ZM schvaluje vy-

plácení finančních náhrad předsedovi 
finančního a kontrolního výboru pouze 
v měsících, kdy výbor prokazatelně 
zasedal, což doloží zápisem. 

Hlasování: 9:5:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 21:50 
hodin.

Přítomní členové zastupitelstva 
města: 

Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšo-
hlíd, místostarosta; Mgr. Vlastimil Kubí-
ček, člen RM; Mgr. Jan Mlynář, člen RM;  
Ing. Ladislav Tóth, člen RM; Vladimír 
Hejtmanský; Mgr. Dušan Krabec; Pavel 
Morong; Ladislav Křivohlávek; Mgr. 
Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad.

Z části jednání omluveni: Mgr. Vlas-
timil Kubíček, Ladislav Křivohlávek.

Z jednání omluveni: Iva Musilová, 
JUDr. Milan Ježek, Ing. Roman Kosuk, 
Arnošt Juránek.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, 
pí Pecháčková, Ing. Kubíčková, Mgr. 
Mlynářová.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Veřejná zakázka – digitalizace
kina – schválení vítězné nabídky

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

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
mimořádné zasedání přivítáním přítom-
ných zastupitelů a občanů a konstatovala, 

Výpis z mimořádného zasedání Zastupitelstva
města č. 6 konaného 18. září 2013

že ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno 
a je přítomno 9 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 
02.09.2013 p. Hejtmanský a Mgr. Krabec 
nevznesli připomínky. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. 
Nesvadba a Ing. Strnad.

ZM/2013/06/088: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Mgr. Zdeňka Nesvadbu a pana Ing. 
Pavla Strnada.

Hlasování: 8:0:1 (schváleno, pánové 
Kubíček a Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/06/089: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 06. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno, pánové 
Kubíček a Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

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

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

Do jednacího sálu se dostavil Mgr. 
Kubíček a p. Křivohlávek.

4. Hlavní jednání

4.1. Veřejná zakázka – digitalizace 
kina – schválení vítězné nabídky

ZM/2013/06/090: ZM si v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 4 zákona o ob-
cích vyhrazuje pravomoc rozhodnout 
ve věci veřejné zakázky „Digitalizace 
kina Klubu Na Střelnici v Králíkách 
dle standardu DCI“.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

ZM/2013/06/091: ZM bere na vě-
domí zprávu hodnotící komise týka-
jící se posouzení a hodnocení nabídek 
veřejné zakázky „Digitalizace kina 
Klubu Na Střelnici v Králíkách dle 
standardu DCI“ a schvaluje uzavření 
smlouvy s firmou AV MEDIA, a.s., 
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 
48108375.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila mimořádné jednání 
v 16:43 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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4. 9.
RM bere na vědomí oznámení koncepce 

„Návrh změn Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Severovýchod 
pro období 2007-2013“ a že bude podrobena 
zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí.

RM schvaluje dodatek č. 8 Smlouvy 
o nájmu části podniku ze dne 30. 6. 2004 
mezi městem Králíky a společností Služby 
města Králíky, s.r.o., Králíky, upravující 
výslovný souhlas s odepisováním majetku 
nájemcem od okamžiku převzetí majetku 
od pronajímatele.

RM ukládá jednateli společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., Králíky předložit RM 
vyúčtování služeb (el. energie, topení, vodné 
a stočné) se všemi uživateli nebytových 
prostor v nemovitosti čp. 264 v ul. Hluboká 
v Králíkách za rok 2010 až 2012 a dále za-
jistit, aby vyúčtování služeb bylo prováděno 
v souladu s uzavřenými smlouvami.

Město Králíky jako vlastník pozemků 
st.p.č. 153/1 – zastavěné plochy, st.p.č. 154/1 
- zastavěné plochy, p.p.č. 284/3 – ostatní 
plochy a p.p.č. 2075 - ostatní plochy v k.ú. 
Králíky nesouhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba dřevníku na pozemku st.p.č. 153/1 
– zastavěné ploše v k.ú. Králíky, rozměry 5,5 
x 5,5 x 2,2 m, sedlová střecha, barva zelená, 
montovaný“ manželů J. a I. S., Králíky. 

RM schvaluje pronájem 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 údrž-
by pozemku, tj. pouze sekání trávy z důvodu 
ochrany vodního zdroje, za roční nájemné 
ve výši 2.029 Kč a to panu M. B., Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 162/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 492 m2 za účelem 
údržby pozemku a sekání trávy za roční 
nájemné ve výši 246 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje nový záměr 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 
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.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k částem pozemků p.p.č. 492/1 – trvalému 
travnímu porostu o výměře cca 100 m2 a 
p.p.č. 2092/3 – ostatní ploše o výměře cca 
80 m2 v k.ú. Králíky s Ing. V. D., Králíky a 

to dohodou ke dni 31. 12. 2013.
Město Králíky jako vlastník pozemku 

p.p.č. 527 – trvalého travního porostu v k.ú. 
Králíky souhlasí s umístěním výusti ryb-
níčku (vybudován na pozemku p.p.č. 526/2 
v k.ú. Králíky jako součást Rybochovného 
zařízení Králíky) na pozemku p.p.č. 527 v k. 
ú. Králíky. Souhlas se vydává pro Český 
rybářský svaz, MO Králíky, 561 69 Králíky. 

RM schvaluje krátkodobý pronájem části 
pozemku p.p.č. 651/41 – zahrady o výměře 
cca 50 m2 za účelem krátkodobého umístění 
zeminy v období od 14. 9. 2013 do 12. 10. 
2013 za nájemné ve výši 100 Kč paní J. P., 
Králíky.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 3792/1 – ostatní ploše 
o výměře 2270 m2 v k.ú. Králíky s panem J. 
M., Králíky, a to dohodou ke dni 5. 9. 2013. 
Současně RM ukládá změnu v předmětu ná-
jmu ošetřit uzavřením dodatku č. 2 původní 
nájemní smlouvy.

RM doporučuje  zruš i t  usnesení 
ZM/2012/01/033 ze dne 16. 1. 2012 a dopo-
ručuje schválit bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 2247 – t. t. porost o výměře 1838 m2, 
p.p.č. 2249 – t. t. porost o výměře 1775 m2, 
p.p.č. 2332 – ostatní plocha o výměře 804 
m2, p.p.č. 2343 – ostatní plocha o výměře 
121 m2, p.p.č. 2454 – t. t. porost o výměře 
1609 m2, p.p.č. 2526 – t. t. porost o výměře 
1397 m2, p.p.č. 2533 – t. t. porost o výměře 
354 m2, p.p.č. 2541 – ostatní plocha o vý-
měře 3645 m2 a p.p.č. 2543 - ostatní plocha 
o výměře 1102 m2 v k.ú. Horní Lipka od 
ČR – Státního pozemkového úřadu na měs-
to Králíky, a to dle § 7 odst. 1/3 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

RM doporučuje  zruš i t  usnesení 
ZM/2012/05/148 ze dne 16. 7. 2012 a dopo-
ručuje schválit bezúplatný převod pozemků 
p.p.č. 2103 – t. t. porost o výměře 589 m2, 
p.p.č. 2197 – t. t. porost o výměře 1729 m2, 
p.p.č. 2198 – ostatní plocha o výměře 347 
m2, p.p.č. 2315 – t. t. porost o výměře 617 
m2, p.p.č. 2323 – t. t. porost o výměře 318 
m2 a části p.p.č. 2238 – t. t. porost o výměře 
2207 m2, p.p.č. 2261 – t. t. porost o výměře 
1185 m2, p.p.č. 2269 – t. t. porost o výměře 
1069 m2, p.p.č. 2314 – t. t. porost o výměře 
575 m2, p.p.č. 2321 – t. t. porost o výměře 
47006 m2 a p.p.č. 2199 – t. t. porost o vý-
měře 1817 m2 v k.ú. Červený Potok od ČR 
– Státního pozemkového úřadu na město 
Králíky, a to dle § 7 odst. 1/3 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
v platném znění, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo 
obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 

majetku státu – nákladní přívěs PV 16.12 A 
a vozidlo Tatra 815 VVN 26 265 8x8.1R, 
a to ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

RM schvaluje investiční akci: rekonstruk-
ce bytu č. 16 v nemovitosti čp. 658/2, ulice 
V Bytovkách, Králíky. 

RM schvaluje investiční akci: rekonstruk-
ce bytu v nemovitosti čp. 274, ulice Velké 
náměstí, Králíky. 

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 
2013/2014 z počtu 24 dětí o 3 děti (celkem 
27 dětí).

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Prostřední Lipka) pro školní rok 
2013/2014 z počtu 24 dětí o 3 děti (celkem 
27 dětí).

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
37573, 13-36 a 15296 přidělená městu Krá-
líky rozhodnutím resortních ministerstev a 
Krajského úřadu Pardubického kraje, který-
mi se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 970.440,00 Kč 

RM ruší usnesení RM/2013/28/433 ze dne 
17. 7. 2013 a ukládá jednateli společnosti 
Služby města Králíky s.r.o., uzavřít smlouvu 
s odborným lesním hospodářem jménem 
společnosti.

11. 9.
RM schvaluje program mimořádného 

jednání ZM dne 18. 9. 2013. 

18. 9.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

obsazené bytové jednotky č. 4/3 v čp. 4 
na st.p.č. 234 na Velkém náměstí a spolu-
vlastnického podílu ve výši 1470/10000 na 
společných částech domu a pozemku st.p.č. 
234 v k.ú. Králíky za nabídkovou kupní 
cenu 442.022 Kč a ukládá předložit bod na 
jednání ZM.

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2012/07/191 ze dne 8. 10. 2012 a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň 
RM ukládá MO vyzvat vlastníka přilehlé 
nemovitosti čp. 786 na st.p.č. 1144 v k.ú. 
Králíky k úpravě vztahu k pozemku p.p.č. 
628/44 v k.ú. Králíky. 

RM doporučuje zrušení usnesení 
ZM/2013/01/005 ze dne 11. 2. 2013 a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň 
RM ukládá MO vyzvat vlastníka přilehlé 
nemovitosti čp. 2 na st.p.č. 7/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice k úpravě vztahu k pozemku p.p.č. 
40/2 v k.ú. Králíky. 

RM schvaluje ukončení nájemního vzta-
hu k části pozemku p.p.č. 3625 – trvalému 
travnímu porostu o výměře cca 210 m2 v k.ú. 
Králíky s paní A. Š., Králíky, a to dohodou 
ke dni 31. 12. 2013.
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RM schvaluje dohody o poskytnutí ne-

bytových prostor na dobu nezbytně nutnou 
pro přípravu a konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 23. 10. 
2013 až 27. 10. 2013 s těmito subjekty:

Leona a Josef Kopeckých, Prostřední 
Lipka 74, 561 69 Králíky - místo konání - 
rekreační zařízení Heřmanice čp. 102

RM schvaluje úhradu za poskytnutí neby-
tových prostor ve výši 3.600 Kč.

Duchovní správa poutního kostela v Králí-
kách II, Králíky – Kopeček 1 - místo konání 
- Klášter čp. 1, Dolní Hedeč 

RM schvaluje úhradu za poskytnutí neby-
tových prostor ve výši 3.600 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ve dnech 23. 10. 2013 až 27. 10. 2013 
s těmito subjekty:

Gymnázium a základní škola Králíky, Mo-
ravská 647, Králíky - místo konání - budova 
ZŠ, ulice 5. května čp. 412

RM schvaluje úhradu za účelně vynalo-
žené náklady ve výši 3.600 Kč

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí - místo konání - budova 
MŠ Červený Potok čp. 78 

RM schvaluje úhradu za účelně vynalo-
žené náklady ve výši 3.600 Kč

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 3792/1 – ostatní plochy o výměře cca 
140 m2 v k.ú. Králíky za roční nájemné ve 
výši 140 Kč za účelem údržby pozemku, 
manipulační plocha a užívání zahrady panu 
V. P., Králíky.

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytové-
ho prostoru – tělocvičny v suterénu budovy 
čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Krá-
líky za účelem využití pro drobné sportovní 
akce a hry v rámci družinových schůzek 
především v případě špatného počasí, a to 
na dobu neurčitou, paušální částka na úhradu 
nákladů na služby spojené s užíváním neby-
tových prostor ve výši 500 Kč/rok. 

RM k podané žádosti o pronájem části 
pozemků p.p.č. 162/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 84 m2 a st.p.č. 534/1 – 
zastavěné plochy o výměře cca 16 m2 v k.ú. 
Králíky nepřihlíží a to z důvodu, že žadatelka 
je vedena v seznamu dlužníků města Králíky 
a dluh ke dni podání žádosti není uhrazen – 
viz čl. 2 bodu (5) Pravidel pro pronajímání 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM k podané žádosti o pronájem pozem-
ků st.p.č. 534/2 – zastavěné plochy o výměře 
17 m2, st.p.č. 534/3 – zastavěné plochy o 
výměře 3 m2 a části st.p.č. 534/1 – zastavěné 
plochy o výměře cca 330 m2 v k.ú. Králíky 
nepřihlíží, a to z důvodu, že žadatel je veden 
v seznamu dlužníků města Králíky a dluh ke 
dni podání žádosti není uhrazen – viz čl. 2 
bodu (5) Pravidel pro pronajímání pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o zajištění orga-
nizace Svatomichalské pouti na pozemcích 

vyhrazených k jejímu pořádání, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sokolem 
Dolní Boříkovice, a která se koná ve dnech 
28. a 29. 9. 2013.

RM schvaluje smlouvu o zajištění orga-
nizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a FC Jiskrou 
2008, o.s., a která se koná ve dnech 28. a 
29. 9. 2013. 

RM schvaluje smlouvu o zajištění orga-
nizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádán, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a TJ Jiskrou 
Králíky, o.s., a která se koná ve dnech 28. a 
29. 9. 2013.

RM souhlasí se skácením 62 ks dřevin 
v druhové skladbě 40 ks olše, 5 ks jasan, 3 
ks bříza, 5 ks javor, 6 ks smrk a 3 ks modřín 
na p.p.č. 2554 a 2549 v k.ú. Horní Lipka.

RM souhlasí se skácením javoru na 
p.p.č 93/2 a jasanu na st.p.č. 42, vše v k.ú. 
Prostřední Lipka a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem J. K., Králíky 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením suchého javoru 
na p.p.č 3547 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem J. M., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením suchého javoru 
na p.p.č 651/17 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem V. K., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením lípy na p.p.č 
1296/2 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z tohoto stromu s panem R. M., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce bu-
dou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 25 bříz, 9 
osik, 48 jív, 27 javorů, 13 olší a 6 jeřábů 
na pozemcích 1087/10, 1069/15, 1087/9 a 
1087/8 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem J. V., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce bu-
dou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 26 bříz, 11 lip, 

50 osik a 26 jív na pozemcích 1087/10, 
1069/15, 1087/11 a 3018 v k.ú. Králíky a 
současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem R. F., Králíky s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením smrku na p.p.č. 
1046/1 v k.ú. Králíky a s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem J. K., Králíky s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlou-
vy o dílo na akci „Regenerace památné aleje 
ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ 
s firmou Petr Zvědělík, Jihlava.

RM schvaluje Dohodu o přistoupení Slu-
žeb města Králíky s.r.o. k Rámcové smlouvě 
č. 009333 o poskytování veřejně dostupných 
služeb el. komunikací Vodafone OneNet.

RM vyhodnotila předložené cenové 
nabídky na rekonstrukci ústředního topení 
v původní části budovy tvrze Hůrka – kance-
láře – II. Etapa a jako vítěze vybrala a smlou-
vu o dílo bude uzavřena s firmou DUPA 
system s.r.o., Hrušová 67, 565 55 Hrušová.

RM schvaluje použití přidělených finanč-
ních prostředků OV Heřmanice na montáž 
elektronického zabezpečení kostela v Heř-
manicích ve výši 6.000 Kč.

RM souhlasí pro školní rok 2013/2014 
s přijetím dítěte do MŠ Červený Potok, okres 
Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje Smlouvu o kontrolní a 
poradenské činnosti č. 180/KČ/2013 AV – 
AUDITING, spol. s r. o. Pardubice, Tolarova 
317, PSČ 533 51, IČ 49285220.

RM schvaluje podání žádosti o dotaci 
na částečné krytí nákladů digitalizace kina 
Klubu Na Střelnici dle standardu DCI ze 
Státního fondu kinematografie a ukládá 
odboru VTS a řediteli Klubu Na Střelnici 
vypracovat žádost.
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MC Emma program říjen 2013 odpolední aktivity
VÝTVARNÁ CHVILKA s Terkou Coufalovou
PÁTEK 11. 10. 2013 od 15 hod
- odpolední výtvarné tvoření pro děti 3-6let
CENA: 35,-Kč za dítě.
Hlaste se prosím předem na tel. 607 933 752 (Terka Coufalová)

Cvičení maminek/tatínků s dětmi od 2-4 let s lektorkou Katkou Snášilovou
ČTVRTEK 17. 10. 2013 od 15 hod
- jednoduché pohybové aktivity doplněné básničkami, písničkami a říkankami, 

cvičení v kolektivu, postupné osamostatňování dětí, cvičení s pomůckami, cvičení 
s padákem, opičí dráha a další.

CENA: 50,-Kč za dítě.
Hlaste se prosím předem a ptejte se na více informací na tel. č. 724 764 922 

(Katka Snášilová).
Změna programu vyhrazena. Aktuální program naleznete na stránkách MC Emma: 

www.mcemma.estranky.cz
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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

Řidič a alkohol
Co způsobuje alkohol?
• poruchy zrakového vnímání,
• tzv. tunelové vidění,
• zhoršené vnímání barev,
• tendence nebezpečně riskovat,
• horší odhad vzdálenosti,
• prodloužení reakčního času,
• nebezpečí spánku během řízení.
Pravděpodobnost nehody je při hladině alkoholu
• od 0,3 do 0,9 promile sedmkrát větší než u střízlivého 

řidiče,
• při hladině od 1,0 do 1,4 promile jedenatřicetkrát vyšší,
• při hladině alkoholu nad 1,5 promile stodvacetosmkrát 

větší.
Jak rychle se odbourává 

alkohol v těle?
Rychlost odbourávání al-

koholu v těle uvádějí odborné 
prameny v rozmezí 0,085 g 
(ženy) až 0,1 gramu (muži) 
alkoholu na 1 kg tělesné hmot-
nosti za 1 hodinu.

Obsah alkoholu v jednotlivých nápojích se značně liší. Na-
příklad v 1 litru 12° piva je cca 30,8 g alkoholu, v litru vína 
může být od 79,5 g až do 111 g alkoholu. Lihoviny mívají nad 
300 g alkoholu v jednom litru.

půl litru 12° piva cca 15,4 g alkoholu
dvě deci lehkého bílého vína cca 15,9 g alkoholu
0,5 dcl, tzv. velký panák 40 % lihoviny cca 15,8 g alkoholu
Příklady:
• po vypití jednoho piva (0,5 l) můžeme za volant za 2,5 

hodiny,
• totéž platí pro dvě deci bílého vína nebo sklenku lihoviny,
• u červeného vína počítáme raději 3 hodiny na dvě deci,
• po 5 pivech (2,5 litru) bychom mohli řídit za cca 12 hodin,
• kombinace např. 5 piv a 5 „panáků “ představuje, že za 

volant nemůžeme zhruba 24 hodin,
• po vypití 1 litru bílého vína je odpočinkový čas rovněž 

24 hodin,
• po vypití 1 litru červeného vína bychom neměli řídit téměř 

30 hodin.
Výše uvedené platí pro zdravého muže středního věku 

o hmotnosti cca 80 kg. Muži o nižší hmotnosti, ženy, děti, 
mládež, lidé vyššího věku, ti, kdo trpí některými nemocemi 
nebo jsou léčeni určitými léky, odbourávají alkohol pomaleji.

Zdroj: Automotoklub ČR

Sedět v hospodě u piva nestačí
Celá řada našich občanů je nespokojená se současnou polic-

kou situací, ale jen někteří jsou ochotni na sebe převzít potřebnou 
zodpovědnost. Každý z nás může přispět k potřebné změně. 

Nepochybuji o tom, že se podaří levicovým stranám uspět, ale 
je nezbytné, abychom přišli k volbám a dali svůj hlas kvalitním 
kandidátům.

Svůj preferenční hlas dám Ing. Janě Pernicové, JUDr. Mirosla-
vu Stejskalovi a JUDr. Janu Chvojkovi. Osobně jsem přesvědčen 
o tom, že se jedná o velmi kvalitní kandidáty, kteří budou zodpo-
vědně hájit zájmy občanů České republiky. Každý hlas rozhoduje.

Jan Králík

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Hledáme poradce do Občanské poradny. Místo výko-

nu práce – Ústí nad Orlicí.
Nabízíme: 
• práci v příjemném kolektivu • další vzdělávání
• zaměstnanecké výhody (stravenky, týden dovolené navíc)
Požadujeme:
• vzdělání VOŠ nebo VŠ v oborech stanovených zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo splnění odborné 
způsobilosti dle uvedeného zákona

• řidičský průkaz skupiny B • uživatelskou práci na počítači
• schopnost týmové spolupráce
• vstřícný a empatický přístup k lidem
Výhodou je: praxe v sociální oblasti
Životopis společně s motivačním dopisem můžete zaslat 

nejpozději do 30. 10. 2013 na adresu Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí, Občanská poradna, 17. listopadu 69, 562 
01 Ústí nad Orlicí nebo na e-mail:

poradna@orlicko.cz. 
Pro v íce  informací  vo le j te 

465 520 520, 734 281 415 nebo pište 
poradna@orlicko.cz.
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Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Pardubicích
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání - IPS

Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout?
Váháte jaké učiliště vybrat?

Jaké uplatnění bude na trhu práce?
Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ
Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím řízení, 

uplatnění oborů na trhu práce.
Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních kurzech a celoživotním vzdělávání.

Kdy:  středa    9. října  12:00 - 17:00
  čtvrtek  10. října    8:00 - 17:00

Kde:  VOŠ a SŠ technická v České Třebové, Skalka 1692

Přehlídky se zúčastní zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter a.s. Ústí n/O; Bühler CZ s.r.o. 
Žamberk; OMB composites EU a.s.Králíky; CZ LOKO a.s. Č.Třebová; Elektrizace železnic a.s.; ŠKODA 
AUTO a.s.; IVECO a.s. V.Mýto; INA s.r.o. Lanškroun, Forez s.r.o. Lanškroun, kteří Vám poskytnou informace 
o možnostech pracovního uplatnění

Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka v Pardubicích, Informační a poradenské středisko 
pro volbu povolání v Ústí nad Orlicí.

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání nabízí žákům individuální konzultace k volbě povolání, 
program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit vaše rozhodování.

Kontakt na IPS: 950 172 445/449



Králický zpravodaj 10/2013 - 16

Nová čtenářská soutěž v oddělení pro mládež městské knihovny
V novém školním roce se s dětmi podíváme na vědní 

obory jako jsou matematika, fyzika, chemie, abychom se 
pokusili trošku nabourat názor, že to jsou jen nezáživné 
školní předměty.

Naše soutěž pro žáky všech ročníků základní školy se 
jmenuje:

DĚSIVÁ VĚDA aneb NIC NENÍ TAK DĚSIVÉ, JAK SE 
NA PRVNÍ POHLED ZDÁ

Děti, které se budou chtít soutěže zúčastnit, se jednoduše 
zaregistrují v půjčovně pro mládež, a od října do února 
každý měsíc odpoví během návštěvy knihovny na několik 
soutěžních otázek.

Inspiraci pro soutěžní otázky jsme našli mimo jiné např. 
v knihách: Plundrovaná planeta, Potrhlí vědátoři, Nebezpeč-
ný let, Závratná architektura, Hučící řeky, Bouřlivé počasí.

Zkuste najít správnou odpověď na následující otázku 
z knihy NEBEZPEČNÝ LET (z kapitoly Nafouklé balóny):

„Bratři Montgolfierové žili v 18. století a jejich povoláním 
byla výroba papíru. Večer místo televize pozorovali Joseph a 
Jacques jiskry, které stoupaly komínem vzhůru, a všimli si, 
že horký vzduch jiskry nadnáší. Rozhodli se naplnit papírový 
pytlík horkým vzduchem a vyzkoušet, jestli se vznese. Později 
vzali i hedvábný pytlík, který tak rychle neshoří, Postupně 

vymýšleli další modely balónů, které byly stále větší a létaly 
výš, Jednou rozhodli obsadit balón první živou posádkou.

Byla to tři domácí zvířata. - Která zvířata to byla?
Pro ty, kteří každý měsíc odpoví správně na všechny 

otázky, čeká jako odměna nocování v knihovně v rámci 
mezinárodní Noci s Andersenem, která bude 4. 4. 2014.

Soutěž začíná už v úterý 1. října.
Děvčata a chlapci, neváhejte a přijďte si vyzkoušet, že 

to opravdu nemusí být tak děsné, jak by se mohlo na první 
pohled zdát.

Na úterý 1. října také chystáme v oddělení pro mládež 
ČTENÁŘSKÝ 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. 

Každý bude číst 3 minuty.
V maratónském čtení se seznámíte s vtipnými, moudrými 

a originálními knihami z nakladatelství Baobab a Meander.
Na všechny maratonce čeká malá odměna!

Ivana Marečková

Bleší trh se kvapem blíží
Organizátorky blešího trhu z Městské knihovny v Krá-

líkách všem příznivcům „blešáků“ připomínají, že 3. 
bleší trh bude v sobotu 5. října 2013 v „bílé škole“ na 
Moravské ulici.

Pokud bude ještě hezky, můžeme obchodovat i na pro-
stranství před školou.

Pro ty z vás, kdo nečetli článek v zářijovém čísle zpra-
vodaje, opakujeme raději základní informace:

Od 7:30 hodin budou přicházet ti, kteří budou věci nabí-
zet, 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 obča-
nům, kteří by chtěli na bleším trhu své věci prodávat, ale z 
nejrůznějších důvodů se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci 
zájemci mohou donést do knihovny, zaplatit účastnický po-
platek 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. 
Pořídíme za ně malé odměny pro účastníky čtenářských 
soutěží, Noci s Andersenem v roce 2014, a pod.

Těšíme se s vámi na shledanou.
Ivana Marečková
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
05. 10. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
06. 10. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
12. 10. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
13. 10. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
19. 10. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
20. 10. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
26. 10. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
27. 10. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
28. 10. Po MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
02. 11. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
03. 11. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
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.“

Ondřej Chládek - Marta Svobodová
Jiří Rozehnal - Eva Purová

Ladislav Fiala - Pavlína Barnová
Štěpán Kalous - Kateřina Páchová

Klub seniorů o.s.
pro měsíc říjen připravuje
1. 10. SVÁTEK SENIORŮ

4. 10. Zájezd  na Zahradu Východních Čech v Častolovicích 
pod názvem Radost - Krása - Užitek. Možná účast i pro nečleny 
klubu, zahrádkáře a zájemce o tuto zábavu. Přihlášky o akci je nutné 
se přihlásit v klubu a to v pondělí, středa a pátek od 14.00 do 17.00 
hodin nebo na telefonu 774 059 589 pí. Bednářová. Přihláška je 
nutná z důvodu obsazení autobusu. Odjezd od klubu v 7.00 hodin. 
Úhrada za autobus členové 100,- Kč, nečlenové 150,- Kč splatných 
při nahlášení účasti.

8. 10. Výbor klubu seniorů od 17.00 hodin - klubovna Gymnázia. 
Možná účast členů s podnětnými návrhy pro další činnost.

15. 10. Zájezd na koupání do krytého bazénu v Zábřehu. Odjezd 
ve 13.00 hodin z autobusového nádraží. Poplatek za autobus 100,- Kč.

25. 10. Společenské posezení v Klubu seniorů k oslavě svátku 
seniorů s hudbou. Začátek v 15.00 hodin. Možná účast i pro nečleny 
klubu.

předseda J. Dobrohruška
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Kino Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2013

Kino nepromítá, nebylo dosud digitalizováno.

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2013

pátek   4.   VE STÁTNÍM ZÁJMU   zač. v 19:30 hod
Derniéra divadelní komedie o lásce a politicích, kteří svoji 

bezcharakternost vysvětlují státními zájmy. Lehce potrhlý 
vynálezce, vdova po majiteli ropovodu Družba, záletný politik 
napříč politickým spektrem, sportovní komentátorka, která 
zjistila, že už ani ve sportu se nehraje fair play, a mladý doku-
mentarista toužící po čisté lásce (nebo aspoň po sponzorech) 
jsou protagonisty současné komedie oblíbeného autora Antonína 
Procházky. Na rozdíl od svých předchozích komedií se autor ten-
tokrát nezabývá jen partnerskými krizemi, ale přivádí na jeviště 
i antihrdiny dneška: bezskrupulózního politika zaklínajícího se 
státním zájmem a zástupce novodobého a morálně minimálně 
problematického povolání – lobbyistu. Dokazuje tak, že, ač je 
to k nevíře, může současná politická situace i dobře pobavit. 
Ovšem jen na divadle, kde je možné se - na rozdíl od reality - 
dočkat happy endu. 

V režii Zdeňka Němečka hrají Iva Musilová, Kamila Uhlířová, 
Alena Pinkasová, Hanka Stará, Kateřina Michaličková, Líba 
Opravilová, Martin Hejkrlík, Vladimír Hejtmanský, Miroslav 
Černohous a Martin Kos. Prodej vstupenek (50,- Kč) v pokladně 
před představením. Divadelní soubor TYL bude v rámci 
představení gratulovat paní Jarmile Hejtmanské k význam-
nému životnímu jubileu. 

2x VÁCLAV UHLÍŘ – otec a syn – varhany a virginal
neděle   6.   zač. v 17:00 hod
Již sedmnáctý ročník varhanního festivalu přináší letos 

koncerty do osmnácti českých a polských měst. V Králíkách 
se ve varhanním salonku Městského muzea představí profesor 
Václav Uhlíř (varhany) se synem Václavem Uhlířem mladším 
(virginal – klávesový nástroj z rodiny cembal). Vstupné 60,- Kč, 
vstupenky k dispozici na místě koncertu.

pátek   11.   KAREL PLÍHAL   zač. ve 20:00 hod
Internetová encyklopedie Wikipedie o umělci píše: “Karel 

Plíhal je český kytarista, zpěvák, skladatel, textař, hudební 
režisér a aranžér. Vystudoval Střední průmyslovou školu 
strojnickou v Olomouci, poté pracoval jako konstruktér, topič 
v olomouckém divadle a nakonec se stal písničkářem.” Diváci a 
posluchači o Plíhalovi již třicet let vědí, že jeho koncerty patří ve 
svém žánru k tomu nejlepšímu, co lze v Čechách slyšet. Vtipné, 
poetické, muzikální, jemně ironické a naprosto skvěle zahrané 
– Plíhal je totiž výborný kytarista! S vydáváním nových alb 
poměrně šetří, na aktuální Vzduchoprázdniny čekali příznivci 
několik let zrovna tak, jako na předchozí kainarovskou nahrávku 

Nebe počká. Koncert obsahuje bezmála všechny písničky z no-
vého alba, dále písničky starší v nových kytarových aranžích a 
mnoho nových básniček. Po koncertě následuje autogramiáda. 
POZOR: koncert je nevhodný pro děti do 12 let! Vstupné 150,- 
Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, 
paní Kubešová, tel. 732 202 193.

pátek  18.  VODNICKÁ POHÁDKA   zač. v 8:15 a v 10:00 hod
Pohádkové divadelní představení pro MŠ a ZŠ, vstupné 30,- 

Kč. Pohádku je možné navštívit také individuálně po předchozí 
domluvě na tel. 603 849 460.

sobota   19.   SVĚTÁCI   zač. v 19:30 hod
Pražské měšťanské domy potřebují nutně nový kabát, což 

je úkol pro partu venkovských fasádníků. Ti si při této příle-
žitosti chtějí užít radostí velkoměstského nočního života, ale 
naleštěný světácký bar není hospoda někde v Kotěhůlkách. 
Sláma jim čouhá z bot a s tím je potřeba něco dělat. Začnou 
trošku nešťastně, ale všechno zlé je k něčemu dobré: získají 
učitele společenského chování a cesta k vyšším kruhům se 
otevírá... Tato zápletka je většině diváků velmi dobře známá 
z vynika jícího filmu Zdeňka Podskalského a Vratislava Blažka 
s hvězd ným hereckým. - Převést tak známý film na divadelní 
jeviště není jednoduché, a to ze jména pro amatérské soubory. 
Lanškrounské Divadlo Ve středu se s obtížným úkolem vyrov-
nalo pod režijním vedením Růženy Šteflové více než se ctí, 
o čemž svědčí mnoho vyprodaných repríz nejen na domácím 
jevišti. Vstupné 70,- Kč.

sobota   26.   OPERETA LETÍ SVĚTEM   zač. v 16:00 hod
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

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

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
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Orfilmfest 2013
Na podzim roku 2012 proběhl v sále kina v Jablonném nad 

Orlicí první ročník soutěžní přehlídky regionálních filmů s ná-
zvem Orfilmfest 2012 aneb „Náš kraj … vaší kamerou“. 

Na vědomí všem filmařům, příznivcům filmu i našeho regionu 
se dává, že další ročník Orfilmfest 2013 proběhne v sobotu 2. 
11. 2013 od 15.00 hodin. Podmínky pro účast v soutěži zůstávají 
stejné, to znamená:

• region – Orlické hory, česko-polské pomezí, přibližně okresy 
Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Šumperk, Svi-
tavy; dílo by mělo mít vztah k tomuto regionu – autor, téma …

• film – film tvůrce (týmu), jehož filmování neživí, dopo-
ručená délka maximálně cca 20 minut, dokument, hraný film, 
reportáž, ...

• téma – kultura, sport, osobnost, historie, příroda, společnost, 
zájmová činnost, spolková činnost, ...

• formát obrazu – libovolný (4 : 3, 16 : 9, ...)
• film na nosiči DVD v obalu, obojí viditelně označené ná-

zvem festivalu „ORFILM FEST 2012“, názvem filmu a celou 
adresou autora, je možné do 25. 10. 2013:

- předat osobně v Informačním centru, náměstí 5. května 
č.p. 30, Jablonné nad Orlicí, 561 64, 

- zaslat na adresu Mgr. Miloš Štěpán, Na Vyhlídce 588, 
Jablonné nad Orlicí, 561 64

Bližší informace, ukázka z naší tvorby a podmínky účasti 
v soutěži jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách 
našeho občanského sdružení Filmová společnost Orfilm – 
www.orfilm.eu

Těšíme se na hojnou účast filmů i diváků. 
Za Orfilm Mgr. Miloš Štěpán

o.s. Péče o duševní zdraví a město Králíky

Vás zvou na diskusní setkání s psychologem
Mgr. Martinem Halířem ze sdružení

„Péče o duševní zdraví“ na téma

JAK POZNÁM, ŽE JSEM
SE UŽ „ZBLÁZNIL“?

Jaké jsou příznaky nejčastějších duševních onemocně-
ní? Chcete se dozvědět něco o specifikách jednotlivých 
duševních onemocnění? Zajímá Vás, jak komunikovat 
s duševně nemocnými? Co dělat, abychom se „nezbláz-
nili“? Na tyto a další dotazy se můžete zeptat odborníka
v pondělí 7. 10. 2013 v 17:00 hod. v Evropském 
domě, ul. Dlouhá 353, Králíky, vstup zdarma

Péče o duševní zdraví je nezisková organizace s 16ti letou 
tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich ro-
dinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhra-
decku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. 
Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky 
v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce 
na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním 
onemocněním. Samostatná organizační jednotka Výměník 
podporuje lidi se zdravotním handicapem k návratu na běžný 
trh práce. Pracovní uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně 
a obchodu Výměník.

Více na http://www.pdz.cz/
nebo https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

Poradenské středisko Českého klubu nedoslý-
chavých HELP v Ústí nad Orlicí ve spolupráci 

s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 9. 10. 2013 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a 
příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předve-
deny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, 
včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Krá-
líky, ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – říjen 2013
Poslední výlov v sobotu 5. 10. 2013 od 11:00 

hodin v prostorách rybárny je pro vás připra-
veno bohaté občerstvení, smažené a grilované 
ryby a pití dle libosti. Je zajištěn prodej kapra 
i pstruha „do tašky“.

Odbor kultury vás zve na baletní představení 
Pražský komorní balet ve středu 16. října v 19 
hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí 

V choreografii Pavla Šmoka a Hany Polan-
ské – Turečkové se vám tento moderní balet 
představí ve třech částech. První část nazvaná 
MUSICA SLOVACA je inspirovaná sloven-
ským folklórem.

Ve druhé části ZJASNĚNÁ NOC se před 
námi odvíjí příběh židovské dívky, která přežila 
hrůzy nacistického gheta. Teď vypráví svému 
milému o své minulé lásce ke spoluvězni, 
jeho odsouzení ke smrti a o tom, že čeká jeho 
dítě. Její nový partner přitom prožívá krutý 
duševní boj mezi žárlivostí a láskou, která 
nakonec vítězí.

Třetí část MONO NO AWARE nachází svou 
inspiraci v japonské kultuře. Je to povzdech nad 
pomíjivostí krásy, úžas nad křehkostí nádher-
ných lidských snů, ale i nad bolestí a zánikem.

Výstava „Staré fotografie vyprávějí“ 
Výstavu si můžete prohlédnout do 16. 

listopadu během otevírací doby na IC čp. 30.
Dýně ve sklepě
U příležitosti otevření sklepních prostor 

Informačního centra bude uspořádána soutěžní 
výstava dlabaných dýní. Každý, kdo přinese do 
středy 30. října dýni na informační centrum, 
se zúčastní soutěže o zajímavé ceny (lístky do 
kina, divadla, drobné věcné ceny). O umístění 
rozhodnou svými hlasy samotní návštěvníci vý-
stavy. Zahájení výstavy bude ve čtvrtek 31. října 
za pomocí světýlek našich nejmenších. Výstava 
bude otevřena do 10. listopadu. Každý, kdo při-
nese soutěžní dýni, dostane malou upomínku. 

Otevírací doba: Pondělí – Pátek – 15,00 – 17,00 
Sobota 9,00 – 12,00, Neděle – 14,00 – 17,00.

Program digitálního kina
Oggy a škodíci - 80 min – Francie – přístup-

ný-animovaný. Snad už od stvoření světa jsou 
kocour Oggy a švábi zamotaní do věčné bitvy. 
Hlavním hrdinou snímku je dobrosrdečný mod-
rý kocourek, kterého neustále trýzní trio švábů 
jménem Joey, DeeDee a Marky, jež jsou po-
jmenováni po členech slavné punkové kapely.

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.

Obchodníci - 85 min – ČR – od 12 let - ko-
medie. 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 uvědomují, že se jim situa-
ce vymyká z rukou a že je potřeba něco udělat. 
Kdo nakonec vystoupí z bludného kruhu?

Rivalové - 123 min – USA, Něm. – spor-
tovní, akční. Sedmdesátá léta minulého století 
byla zlatou érou Formule 1. Právě do tohoto 
období je zasazen snímek Rivalové. Jedná se 
o skutečný příběh dvou brilantních řidičů a od-
věkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta, a 
to jak v jejich profesním, tak v osobním životě.

Donšajni - 102 min – ČR – 12 let - drama. 
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech 
vrací na plátna kin s prostopášnou komedií o 
vášni k životu, hudbě a k ženám. Odhalí di-
vákům svět opery zbavený pozlátka a přinese 
příběh o lásce a zklamání, o hudbě a milování 
a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. 

Gravitace - 91 min – USA – přístupný - 

sci-fi, thriller. Sandra Bullock jako lékařka 
Ryan Stone, na její první vesmírné misi a 
George Clooney jako vesmírný veterán Matt 
Kowalsky, který velí svému poslednímu letu 
před odchodem do důchodu, se po katastrofě 
v kosmu ocitnou sami ve vesmíru, odkázáni 
jeden na druhého.

Tohle není Kalifornie - 90 min – Německo 
– od 12 let – dokumentární. Režisér ve filmu 
pracuje s archivním materiálem, konkrétně se 
skutečnými videozáznamy, které si nahrála 
parta tří kamarádů, fascinovaných skateboar-
dingem, na 8 mm kameru. Divákům se tak 
odkrývá překvapivý, ale skutečný obraz života 
komunity skejťáků v NDR.

Jako nikdy - 93 min – ČR,SR – přístup-
ný –psycholog. drama. Konec léta ve filmu 
znamená zároveň konec života malíře Holase.  
Nablízku jsou mu dvě ženy. Karla, malířka 
a bohémka a Jaruna, vdaná žena, bývalá 
milenka pana malíře. Tato trojice vede marný 
boj se smrtí, bojují sami se sebou a současně 
mezi sebou.

Turbo - 96 min – USA – přístupný – ani-
movaný, rodinný. Animovaná komedie Turbo 
vypráví příběh obyčejného šneka, který sní svůj 
velký (a rychlý) sen – závodit proti slavnému 
jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se 
tak všem dokázat, že žádný sen není příliš velký 
a žádný snílek příliš malý.

Příběh kmotra - 99 min – ČR – od 12 let – 
drama, krimi. Příběh je inspirován bestsellerem 
Jaroslava  Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje 
vzestup a pád člověka, který se posunul až na 
pozici šedé eminence české politiky. Ve filmu 
se střetnou dva světy - víra v právo silnějšího 
a chytřejšího a víra ve spravedlnost

Zataženo, občas trakaře 2 - 96 min - USA 
– přístupný – animovaný. Po katastrofální po-
travinové bouři v prvním filmu byl vynálezce 
Flint a jeho přátelé nuceni opustit město. Ten-
tokrát Flint zjistí, že jeho zařízení stále pracuje 
a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí 
jídlo. Pojďte se seznámit s čipernými okurkami 
nebo krevetími opičkami.

Kameňák 4 - 88 min – ČR – od 15 let – 
komedie. Po deseti letech se vracejí hrdinové 
z městečka Kameňákov. Pepan (V. Vydra) 
se stal starostou. Žena Vilma mu odjela do 
Austrálie, tak se synem Pepíkem vedou ryze 
mužskou domácnost, kde vybuchují vajíčka 
v mikrovlnce a krouží kolem něj učitelka Vlasta 
(D. Morávková).

Tanec mezi střepinami - 79 min – SR – od 
12 let – hudební drama. Dramatický příběh 
o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech v str-
hujícím a fascinujícím tanci života mezi střepi-
nami. Režisér Marek Ťapák svým filmem volně 
navazuje na silné tradice hudebně-tanečních 
filmů, které v minulosti vytvářeli legendární 
slovenští filmaři.

METALLICA:THROUGH THE NE-
VER - 92 min – USA – od 15 let – hudební, 
akční. Legendární americké kapela přináší na 
plátna kin zcela nový filmový zážitek.Film 
s názvem odkazujícím na stejnojmennou 
píseň z Black Album sleduje mladíka, který 
na koncertě skupina musí splnit nebezpečnou 
tajnou misi.

datum, hod název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Út 1. v 19.30 Donšajni 110,- Kč - komedie - české znění
St 2. v 19.30 Obchodníci 90,- Kč - komedie
Čt 3. v 17.30 Oggy a škodíci (2D) 90,- Kč - animovaný
Pá 4. v 19.30 Elysium 100,- Kč - akční - titulky
Ne 6. v 17.30 Oggy a škodíci (2D) 90,- Kč - animovaný
Ne 6. v 19.30 Rivalové 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Po 7. v 19.30 Donšajni 110,- Kč - komedie - české znění
Út 8. v 19.30 Metallica: Through the Never (3D) ???,- Kč - hudební  - titulky
St 9. v 19.30 Rivalové 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Čt 10. v 19.30 Gravitace  100,- Kč - sci-fi - titulky
Ne 13. v 19.30 Metallica: Through the Never (3D) ???,- Kč - hudební - titulky
Po 14. v 19.30 Rivalové 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Út 15. v 19.30 Gravitace  100.- Kč - sci-fi - titulky
St 16. v 19.00 Pražský komorní balet  divadelní představení  220,- / 200,- / 120,-
Čt 17. 19.30 Jako nikdy  80,- Kč - drama - české znění
Pá 18. v 17.30 Turbo  125/100,- Kč - animovaný - dabing
Pá 18. v 19.30 Tohle není Kalifornie 85.- Kč - dokumentární - titulky
So 19. v 19.30 Tanec mezi střepinami 85,- Kč - taneční - slovenské znění
Ne 20. v 17.30 Turbo (3D) 150/130,- Kč - animovaný - dabing
Ne 20. v 19.30 Jako nikdy  80,- Kč - drama - české znění  
Po 21. v 19.30 Kameňák 4 110,- Kč - komedie - české znění
Út 22. v 19.30 Tohle není Kalifornie 85,- Kč - dokumentární - titulky
St 23. v 17.30 Turbo (3D) 150/130,- Kč - animovaný - dabing
St 23. v 19.30 Jako nikdy  80,- Kč - drama - české znění
Čt 24. v 19.30 Příběh kmotra  120,- Kč - krimi - české znění
Pá 25. v 17.30 Turbo  125/100.- Kč - animovaný - dabing
Pá 25. v 19.30 Kameňák 4 110.- Kč - komedie - české znění
Ne 27. v 19.30 Příběh kmotra  120.- Kč - krimi - české znění
Po 28. v 19.30 Tanec mezi střepinami 85,- Kč - taneční - slovenské znění
Út 29. v 17.30 Zataženo, občas trakaře 2 (3D) 155/135- Kč - animovaný - dabing
St 30. v 19.30  Kameňák 4 110.- Kč - komedie - české znění



Králický zpravodaj 10/2013 - 21

Chlapci z Boříkovic byli hosty FK Mladá Boleslav
Na atraktivní exkurzi v boleslavském 

fotbalovém klubu byli hráči i trenéři žákov-
ského družstva Sokol Boříkovice. Podobnou 
můžou zažít chlapci kteréhokoliv jiného 
klubu z blízkého i vzdáleného okolí Mladé 
Boleslavi. Stačí se mailem přihlásit u pana 
Korose na sekretariátu FK Mladá Boleslav.

Boříkovičtí přijeli do Mladé Boleslavi 
hodinu po poledni v sobotu 1. září, čili v den 
mistrovského utkání 7. kola Gambrinus ligy 
FK Mladá Boleslav - FK Teplice.

Sokol Boříkovice je fotbalový oddíl zalo-
žený v roce 1968 a od roku 1969 pravidelně 
nastupující v orlickoústeckých okresních 
soutěžích, čili v nejvýchodnějším cípu par-
dubického kraje. V aktuální sezóně mužské 
áčko hraje okresní přebor II. třídy. V sezóně 
1999/2000 byl u jednoho z největších klu-
bových úspěchů, postupu do vyšší soutěže, 
i Jiří Saňák, současný trenér mladobole-
slavského staršího dorostu a asistent trenéra 
reprezentačního dorosteneckého družstva 
Česko U19.

Fotbalovou výpravu z Boříkovic tvo-
řili žáci ročníků 2002-04 Herbert Holly, 
Bohuslav Trlica, David Štogrýn, David 
Látal, Martin Štelbaský, Michal Borovič-
ka, Richard Podolský, Lukáš Háva, Jakub 
Čermák, Martin Šesták, Filip Dušek a žá-
kyně Andrea Tomková s trenérským duem 

Herbert Holly a Jiří Pospíšil.
Než od 17. hodin začal ligový zápas, stihli 

si prohlédnout celý areál mladoboleslavské-
ho městského stadionu. Prošli presscentrum, 
VIP prostory, posilovnu, hráčskou kabinu 
včetně regenerace prvoligového mužstva 
i hlavní hrací plochu. Od 15 hodin sehráli 
přátelské utkání se svými vrstevníky z FK 
Mladá Boleslav. Při nástupu mužstev FK 
Mladá Boleslav a FK Teplice do utkání Gam-
brinus ligy doprovodili mladoboleslavské 
hráče. Zákulisní dohady, kdo se s kým pove-
de za ruku, museli rázně vyřešit trenéři. Mezi 
boříkovskými fotbalovými nadějemi byli 
nejvíce v kursu Jarolím, Štajner a Chramosta.

„Všichni si návštěvu stadionu i ligového 
utkání v Mladé Boleslavi, to znamená bo-
říkovští žáčci, trenéři i rodiče, kteří malé 
fotbalisty na výletě doprovázeli, pochvalo-
vali,“ pravil manažer komunikace FK Mla-
dá Boleslav Jiří Koros a dodal, že podobné 
zážitky, jaké měli malí fotbalisté Sokola 
Boříkovice, si můžou užít i chlapci z dalších 
klubů, jejichž šéfové se s představiteli FK 
Mladá Boleslav domluví na exkurzi do zá-
zemí prvoligového klubu včetně doprovodu 
nastupujících ligových týmů před zahájením 
zápasu Gambrinus ligy.

Mladoboleslavská nabídka se týká 
klubů, které mají registrováno družstvo 
starších, případně mladších přípravek (hráči 
ročníků narození 2002 až 2005). Přihlášky 
zájemců na sekretariátu FK Mladá Bole-
slav a.s. přijímá Jiří Koros na e-mailové 
adrese jiri.koros@fkmb.cz.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. 

zajišťují odchyt toulavých 
psů na území města. V sou-
časné době jsou v objektu 
králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení 
psi, které je možno si přisvo-
jit. S nalezenými psy je mož-
no se seznámit a prohlédnout 
si je každý pracovní den od 
8:00 do 13:00 hod.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

JEZDECKÝ KLUB LIPKA o.s.
zaměření na výcvik koní a jezdců

Přijímáme nové členy
do jezdeckého kroužku!

www.jklipka.estranky.cz, tel.: 606170450

KINO MÍR HANUŠOVICE
ŘÍJEN 2013

Pátek 4. 10. v 16:00 a 18:00 hod. - I. 35,- Kč, II. 40,- Kč.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalují neobyčejný, pod povrchem 

skrytý svět lesních strážců. Příběh věčného boje dobra se silami 
zla, kde dobro ochraňuje přírodu a zlo naopak chce přírodu 
nemilosrdně zničit.

USA, 102 min, animovaná komedie, české znění.

Pátek 25. 10. v 17:30 a 19:45 hod. - I. 35,- Kč, II. 40,- Kč.
RIVALOVÉ
Skutečný příběh Nikiho Laudy. Niki Lauda a James Hunt 

- dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. Jedno 
však mají společné - nezkrotnou touhu po vítězství v závodech 
plných zvratů, nebezpečí a blízkosti smrti. Hrají: Daniel Brühl, 
Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde, Natalie 
Dormer.

USA, 120min, životopisné drama, titulky.
Objednávky vstupenek ÚT - ČT v Městském informačním centru 

Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstupen-
ky 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: Hanušo-
vická obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 232 182.

V prodejnách Konzumu
můžete podpořit

Oblastní charitu Ústí n. O.
Tisková zpráva ze dne 19. 8. 2013
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 cha-
rita se tohoto programu účastní s projektem na pořízení 
koncentrátoru kyslíku pro domácí hospicovou péči. 

Projekty těchto veřejně prospěšných neziskových orga-
nizací může veřejnost podpořit do 31. 10. 2013 v kterékoli 
prodejně Konzumu, a to prostřednictvím 30Kč kuponu. 
Tyto kupony jsou k dispozici v  prodejnách, na propagač-
ních 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 
organizací je možno sledovat na www.konzumuo.cz/szu.  

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

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, www.uo.charita.cz
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