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Hřbitov v Dolní Lipce
Zdejší půvabný hřbitůvek byl založen v roce 1894, kdy tehdejší 

starosta obce Dolní Lipka (Nieder Lipka) pan Peter Prause, vě-
noval svůj pozemek pro tento účel. Zároveň požádal na farnosti 
Králíky (Grulich) o jeho vysvěcení a požehnání. 

Slavnostní vysvěcení provedl R. D. Alois John - kralický farář 
dne 1. 7. 1894 ve 14 hodin za účasti velkého množství lidu.

Na tomto hřbitově převážně odpočívají ostatky německých 
starousedlíků. V průběhu 70. let minulého století se zde přestává 
z hygienických důvodů (vysoká hladina spodní vody) pohřbívat.

Při procházce hřbitovem můžeme narazit na jména zdejších 
sedláků a řemeslníků- z rodin Schwarzerových, Prauseových, 
Kargerových, Koblischkových a dalších. Zajímavostí mimo jiné 
je, že je zde pohřben i světící farář tohoto hřbitova pan R. D. Alois 
John, který zemřel v roce 1902.

Rozloha tohoto hřbitova je 704 m2. Cesta od vstupní brány nás 
vede k nově opravenému centrálnímu mramorovému kříži z roku 
1907, který věnoval pan Ferdinand Hentschel z Dolní Lipky. Tento 
kříž byl vysvěcen dne 1. 11. 1907 na svátek Všech svatých kralic-
kým farářem Adalbertem Prixem. Tato cesta rozděluje hřbitov na 
dvě části. V levé je zachováno 20 hrobů a 17 opravených náhrobků, 
pravá část obsahuje 10 hrobů a 6 náhrobků. V levém rohu hřbitova 
se nachází márnice, pozornost si jistě zaslouží i alej 6 historických 
víc než stoletých lip, která dotváří kouzlo zdejšího místa.

Nad vchodem na hřbitov je latinský nápis: „Quae facta sunt, 
non possunt mutari“, což v překladu znamená „Co se stalo, nelze 
změnit“.

Od roku 2012 se provádí jeho rekonstrukce, do které se zapojila 
řada dobrovolníků a nadšenců za velké finanční podpory města 
Králíky.

V červenci roku 2014 si připomeneme 120. výročí založení 
hřbitova.

Budeme rádi, přispějete-li na opravu hřbitova na účet města 
Králíky č. 1324193309/0800, VS 334.

E. Rýcová, J. Brčák

PODĚKOVÁNÍ
Osadní výbor Prostřední Lipka děkuje firmě ZEOS Prostřední 

Lipka za materiální a technickou pomoc při údržbě památek a 
vhledu naší obce.

Jiří Kobza, předseda Osadního výboru Prostřední Lipka

Ilustrativní obrázek - Cesta Tajemství minulosti - příprava na 
zimu. Foto: Miroslav Beran
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Setkání „TESLÁKŮ“
V měsíci říjnu se uskutečnilo 1. setkání zaměstnanců Tesly.
I přes nadšení (později upadalo) a sliby, že přijdou, se nás sešlo 

asi 50, včetně 3 mistrů. Myslím, že komu záleží na přátelství a 
jeho udržování, ten přišel, aniž by se nechal odradit tím, že to bylo 
„jenom pro výrobu“. Není to pravda, přijít mohl každý. Nálada byla 
skvělá, humoru ažaž. Už teď se těšíme na další setkání (někteří chtějí 
dokonce už na jaře), ale přesný termín ohlásíme.

Chtěla bych poděkovat paní starostce Janě Ponocné a panu 
místostarostovi Vyšohlídovi za sponzorský dar, který nám velmi 
pomohl. Dík patří i paní Věře Habivské a paní Anně Bažantové, 
které mi pomohly s organizací; dík patří i personálu vinárny za 
skvělou obsluhu. Fotografie dodal pan Giebl, kterému taky děkuji.

Helena Morongová, fotografie k článku na straně 23

Pracovníci Muzea K-S 14 a ÚMČ Praha 8 odhalili
pamětní desku u hrobu četaře Arnošta HRADA

V den výročí po dlouhých 75 letech zásluhou 35. OS klubu Ju-
náka Praha v čele s Vladimírem Chochulou a Úřadu městské části 
Prahy 8 - Karlín byla odhalena na rodinném hrobě pamětní deska 
četaři Arnoštu Hradovi, který v osudný den 3. října 1938 spáchal 
sebevraždu na pevnosti Pěchotním srubu K-S 14 „U cihelny“. 

Komorní vzpomínkový pietní akt pořádají old skauti každý rok 
a navštěvují také 

každročně Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, pěchotní srub 
K-S 14 „U cihelny“ Králíky. 

Společné zamyšlení tento-
kráte ve spojení Králíky - Praha 
bylo završeno společným odha-
lením desky menších rozměrů 
paní místostarostkou Prahy 8 
Mgr. Vladimírou Ludkovou 
a ředitelem Muzea K-S 14 
Králíky Ing. Richardem M. 
Sichou, kteří připoměli ve svém 
krátkém vystoupení význam 
této vzpomínky a zamyšlení 
nad obranou v roce 1938 pro 
společnou paměť národa. Akci 
zdokumentoval vedoucí odboru 
kultury ÚMČ Ing. Petr Bambas. 

Za odbornou veřejnost se akce účastnila akce také Mgr. Marina 
Hužvárová z Akademie věd ČR. Stafáž u pomníku zajistili čle-
nové Klubu vojenské historie KVH Armfort Praha a společně 
se skauty uctili všichni památku A. Hrada a všech obětí nacismu 
minutou ticha.

Četař Arnošt Hrad, který spáchal sebevraždu v pevnosti v říjnu 

5 minut pro naše děti
Vážení rodiče žáků králické základní školy, obracíme 

se na vás jménem „Klubu rodičů“ a také jménem členů 
školské rady zvolené za rodiče. Po prvním setkání „Klubu 
rodičů“, které se uskutečnilo v červnu, bylo jasné, že by 
bylo dobré zmapovat názory a podněty větší skupiny 
rodičů. Umožní to zaměřit se na ta nejaktuálnější témata 
a celkově vytyčit směr prvního snažení prozatím nefor-
málního uskupení „Klubu rodičů“. 

Ke zmapování názorů a podnětů jsme se rozhodli vy-
užít dotazníku, který vznikl v rámci projektu „Cesta ke 
kvalitě“  (http://www.nuov.cz/ae) spolufinancovaného 
fondy EU a státním rozpočtem ČR v Národním ústavu 
pro vzdělávání.  Pro začátek jsme z velkého souboru 
otázek vybrali ty, jež se týkají výměny informací mezi 
školou a rodiči a materiálního vybavení školy, doplněné 
o volný prostor k vyjádření jakéhokoli názoru či podnětu. 

Dotazník bude přístupný dvěma způsoby. První mož-
ností bude vyplnit dotazník v průběhu měsíce listopadu 
on-line. Odkaz bude umístěn na stránkách školy: www.
gazskraliky.cz. Druhou možností bude vyplnit dotazník 
v papírové podobě v průběhu třídních schůzek. Děkujeme 
tímto vedení školy za vstřícnost při realizaci dotazníku.

S výsledky bude veřejnost seznámena v měsíci prosinci 
v Králickém zpravodaji a na webu školy

Chtěli bychom tedy poprosit rodiče, aby si našli 5 mi-
nut na vyplnění dotazníku a pomohli nám určit další smě-
řování aktivit v „Klubu rodičů“, ale i na jednání Školské 
rady. Mohli bychom tak najít další způsoby, jak podpořit 
naši králickou školu a rozvoj vzdělávání našich dětí.

S díky za „Klub rodičů“ a členy Školské rady
Jiří Švanda, Martin Hejkrlík a Petr Appl

1938 na protest proti Mnichovské zradě zanechal tři dopisy na 
rozloučenou, své matce, veliteli a kamarádům. Po převozu do 
Červené Vody zemřel. Vojenský pohřeb se konal později v jeho 
rodišti, Praze – Bohnicích.

V Muzeu K-S 14 se nachází busta četaře od moravského sochaře 
Ondřeje Štočka s rozsáhlou expozicí věnovanou mj. i problematice 
Mnichovské zrady. V roce 2014 uplyne 100 let od narození četaře.
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Mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi budou jezdit další vlaky
Olomouc/Pardubice (10. 

října 2013) – Shodli se na tom 
hejtmani dvou krajů Martin 
Netolický s Jiřím Rozbořilem na společném jednání v Olo-
mouci, kde debatovali o dopravní obslužnosti při společné 
hranici krajů. Obnovení provozu by se mělo týkat i dalších 
tratí. Za účasti náměstků zodpovědných za dopravu Jaromíra 
Duška a Aloise Mačáka, ale i starostů z obou krajů se také 
domluvili na vypracování analýzy, která bude řešit společnou 
přeshraniční vlakovou i autobusovou dopravu.

Víkendové spoje se osvědčily, další vlaky navíc budou 
jezdit v pátek

Olomoucký kraj souhlasil i s návrhem Pardubického kraje 
zavést páteční vlaky na trati Dolní Lipka – Hanušovice, které by 
měly zajistit dopravu studentů a žáků ze škol domů. Změna začne 
platit od nového grafikonu, který vstoupí v platnost v prosinci.

„Na zapracování nových spojů do jízdního řádu má svůj obrov-
ský podíl nové oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, které změny připravilo,“ vyjádřil spokojenost 
se změnami v tvorbě jízdních řádů Jaromír Dušek.  

Spokojený mohl být i hejtman Martin Netolický, který tehdejší 
zavedení spojů inicioval „Jsem rád, že se tento krok víkendo-
vých spojů osvědčil, a to nejenom v hlavní turistické sezóně, 
ale i v průběhu celého roku. Ukázalo se, že vlaková doprava 
je v této oblasti využívána více, než autobusové spoje,“ uvedl 

hejtman a pokračoval: „Obnovené víkendové spoje si pochvalují 
i místní starostové.“ 

Nově přidané spoje budou jezdit od nového jízdního řádu každý 
pátek v 17.00 z Dolní Lipky v Pardubickém kraji do Hanušovic 
z Olomouckého kraje a v opačném směru v 18.02. Netolický ve 
svém vystoupení před starosty z obou krajů deklaroval vzájemnou 
spolupráci a zajištění návaznosti spojů s cílem zajistit dopravu do 
školy, k lékaři a do zaměstnání, případně na úřady. 

K obnově vlaků by mělo dojít i na dalších tratích
Podobně byla diskutována dopravní obslužnost na železničních 

tratích, kde byl pozastaven pravidelný provoz. „Před dohodou 
je obnovení provozu na železniční trati z Moravského Karlova 
do Štítů. Zvažujeme také společné řešení na tratích 017, 262 a 
271 v oblasti obce Chornice na Moravskotřebovsku,“ seznámil 
s dalšími záměry hejtman Netolický. 

Analýzu zaplatí oba kraje
Pro zlepšení dopravní obsluhy a návaznosti mezikrajských 

spojů bude zpracována analýza, která by měla vytvořit podklady 
pro efektivní fungující železniční a autobusovou dopravu. „Od od-
borné analýzy očekáváme, že nám dá jasný návod k organizování 
dopravní obslužnosti v příhraniční oblasti obou krajů. Mimo jiné 
by měla definovat také nutné zásahy do dopravní infrastruktury,“ 
vysvětloval náměstek Dušek.

Finančně se oba kraje budou podílet nejen na zavedení nových 
vlakových spojů, ale i na vypracování této analýzy.

Tvrz Bouda by si zasloužila elektrickou přípojku
Králicko (2. října 

2013) – Přesvědčil 
se o tom osobně 
hejtman Pardubic-
kého kraje Martin Netolický, který si na své inspekční 
odpolední cestě po kraji prohlédl tvrz Hůrka, ale i další 
skvosty Králické pevnostní oblasti. Hejtmana po objektech 
provedl ředitel Společnosti přátel československého opev-
nění (SPČSO) Martin Ráboň. Seznámil ho také se záměry 
rozvoje pevnostní oblasti, včetně Dělostřelecké tvrze Bou-
da, kterou vlastní právě kraj. Netolický Ráboňovi přislíbil 
pomoc s hledáním finančních prostředků na rozvoj tohoto 
objektu. V případě naučného turistického značení může 
podle něj pomoci i grant Pardubického kraje.

Martin Ráboň považuje za investiční prioritu na tvrzi Bouda 
přívod elektrické energie do objektu, doposud SPČSO využívá 
při návštěvnickém provozu velmi nákladného dieselového 
agregátu. „Mám jednu osobní vzpomínku. V roce 1990 jsem 
se skautským oddílem navštívil tvrz Bouda. Vzpomínám si na 
atmosféru tehdy nově zpřístupněné pevnosti, kdy nás provázel 
průvodce s baterkou a každý z nás měl petrolejovou lampu. Byl 
to nepopsatelný zážitek, nicméně dnešní návštěvník vyžaduje 
něco jiného. Elektrická přípojka navíc zjevně sníží náklady 
na provoz a přitom zvýší komfort pro návštěvníky,“ řekl 
hejtman Martin Netolický, kterého rozvojové plány objektu 
Bouda zaujaly.  

Vedle elektrické přípojky je podle Martina Ráboně nutná 
úprava izolace vchodového objektu, jako důležitou vidí také 
přípravu projektu na výstavbu provozní budovy, která vytvoří 
sociální zázemí pro veřejnost i průvodce. „Na setkání jsem 
přislíbil podporu kraje v přípravě rozvojových záměrů v ob-
jektu pevnosti Bouda. Budeme hledat zdroje na jejich realizaci, 
protože se jedná o zcela mimořádnou turistickou atrakci, která 
v jiné části kraje nemá obdoby. Máme zájem o rozvoj pevnost-
ní turistiky. Vážíme si všech dobrovolníků, kteří se podílí na 
správě pevností a především jsou fundovanými průvodci,“ 
objasnil Netolický konkrétněji záměry pomoci. Jenom tvrz 

Bouda v letošním roce navštívilo 12 tisíc turistů, Králickou 
pevnostní oblast 60 tisíc návštěvníků.

SPČSO chce pro příští sezonu instalovat také informační 
tabule, které by propojily tvrz Boudu s Těchonínem a městem 
Králíky, ale také směrem na Suchý vrch a Červenovodské sed-
lo. „Zde by mohlo sdružení čerpat peníze z jednoho z grantů 
Pardubického kraje,“ seznámil hejtman Ráboně s jednou 
z možností finanční podpory.
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Vážení přátelé,
srdečně vás zdravíme z Dolní Moravy. 
Jmenujeme se Čermákovi, bydlíme v horské vesnici Dolní 

Morava pod Králickým Sněžníkem a máme tři děti. 
Bohužel se nám díky lékaři dobře nezvládnutým porodem naro-

dil náš nejmladší syn, dnes už třináctiletý Michal, jako hodně po-
stižený – má dětskou mozkovou obrnu a nikdy nebude chodit ani 
mluvit. Je plně odkázán na pomoc druhých a na invalidní vozík.

Přes toto těžké postižení ho od roku 2006 vozíme denně do 
Základní školy praktické v Králíkách. Jezdí tam velice rád, těší se 
a je nešťastný, když do školy nemůže. Ve škole pracuje nejraději 
se speciálním počítačem, který ovládá očima – získal ho díky 
sbírce v projektu Čtení pomáhá.

Říkáte si, proč vám tohle všechno vyprávíme? 
V roce 2008 jsme našemu synovi koupili mechanický invalidní 

vozík. Mohli jsme ho pořídit jenom díky tomu, že nám přispěli 
sponzoři -  Český červený kříž, Obec Dolní Morava, místní hasiči 
a také Konto Bariéry.

Hledali jsme všechny možnosti, jakým způsobem pořídit nový 
vozík. Z rodinného rozpočtu nejsme schopni na něj v dohledné 
době ušetřit. Máme ještě dvě starší děti - dvojčata, letos nastoupila 
do středních škol a jsou přes týden v Odolené Vodě a Jeseníku, 
takže výdaje na cestování a ubytování jsou značné. Já jsem 
v domácnosti, plně vytížená péči o Míšu, manžel pracuje jako 
technik v místním lyžařském středisku.

Založili jsme díky vstřícnosti Konta Bariéry sbírkové konto, 
z jehož výtěžku chceme koupit nový mechanický invalidní vo-
zík (číslo účtu 77777722/0800, VS: 0008176157), na kterém je 
v současné době asi 38600,- Kč. Přispěli nám mj. Obec Dolní 
Morava, firma Isolit Bravo Jablonné nad Orlicí, králická farnost 
poslala výtěžek charitativního koncertu kytaristy Štěpána Raka 

v králickém kostele apod. 
Určitě vás při čtení tohoto dopisu napadlo, proč nepožádáme 

o nový vozík zdravotní pojišťovnu. Míša od pojišťovny už jeden 
vozík má, ale ten má trvale ve škole, kam denně dojíždí. Tento 
vozík se velice komplikovaně skládá a co je nejhorší – je tak 
široký, že se nevejde do dveří autobusů, kterými Míša do školy 
dojíždí. Na lince bohužel ve většině případů jezdí právě takové 
autobusy, které šířkou dveří nevyhovují. Druhý vozík zdravotní 
pojišťovna podle předpisů nehradí.

Samozřejmě, že se nevzdáváme a stále oslovujeme případné dárce 
a sponzory. Dovolujeme si proto poprosit i vás, zda by bylo možné 
nám poskytnout finanční příspěvek, abychom mohli co nejdříve nový 
vozík našemu Míšovi koupit, protože zima se blíží a Michal vozík 
nutně potřebuje – zkrátka už je to velký kluk a vozík je mu malý.

Firma MEYRA ČR, s.r.o, Hrusická 2538/5, Praha 4 nám 
sdělila, že vozík bude i s daní stát 68000,- Kč, takže nám schází 
necelých 30000,- Kč.

Za jakoukoliv pomoc vám ze srdce děkujeme.
V Dolní Moravě 17. 10. 2013, Emílie a Petr, Čermákovi,

Dolní Morava 33, pošta Králíky, 561 69

Nevejdeme se již do bytu, proto hledá-
me rodinný domek s vlastní zahradou. 
Tel: 734 313 232.

Koupím pozemek nejlépe se stav-
bou k demolici na pěkném místě. 
Tel: 730 518 587.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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
Označení bytu: č. 4/3  Bytový dům čp.: 4

Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky

Stavební parcela: č. 234 Katastrální území: Králíky

Další údaje: velikost bytu 120,49 m2, byt je ve III. 
n.p., byt je obsazen nájemníkem

Nejnižší kupní cena: 442.022 Kč

Výše spoluvlastnického podílu: 1107/10000

Způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby 
města Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení do 30 dnů 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. 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. 41  Bytový dům čp.: 662/3
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 1+1, byt je ve 4. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 36,64 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 1.105 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 1.345 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 4.900 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: 15. 11. 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. 12. 2013 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.
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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

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 následují-
cího měsíce po přihlášení prvního zájemce
Konečný termín přijímání žádostí: do doby přihlášení 
prvního zájemce
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 následují-
cího měsíce po přihlášení prvního zájemce
Konečný termín přijímání žádostí: do doby přihlášení 
prvního zájemce
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.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného 18. září 2013

Přítomní členové zastupitelstva města:
Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšo-

hlíd, místostarosta; Mgr. Vlastimil Kubíček, 
člen RM; Mgr. Jan Mlynář, člen RM; Ing. 
Ladislav Tóth, člen RM; Vladimír Hejt-
manský; Mgr. Dušan Krabec; Ladislav 
Křivohlávek; Pavel Morong; Mgr. Zdeněk 
Nesvadba; Ing. Pavel Strnad.

Z části jednání omluveni: Mgr. Vlasti-
mil 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 přítomných 
zastupitelů a občanů a konstatovala, že ZM 

bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítom-
no 9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 2. 9. 2013 p. Hejtman-
ský 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. Ku-
bíček 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 vědomí 
zprávu hodnotící komise týkající 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

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 7 konaného 14. října 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta;  Mgr. Vlastimil Kubíček, člen 
RM; Mgr. Jan Mlynář, člen RM; Ing. Ladi-
slav Tóth, člen RM;  Vladimír Hejtmanský; 
JUDr. Milan Ježek; Ing. Roman Kosuk; 
Mgr. Dušan Krabec; Iva Musilová; Ladislav 
Křivohlávek; Ing. Pavel Strnad.

Z části jednání omluvena: Iva Musi-
lová.

Z jednání omluveni: Mgr. Zdeněk 
Nesvadba, Arnošt Juránek, Pavel Morong.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 
Kubíčková, Bc. Strnad.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
5. Informace z městského úřadu

6. Vstupy občanů
6.1. Kulatý stůl na téma „Proč vést

dialog s mladými lidmi?“
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 11 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 18. 9. 2013 Mgr. Nesvadba a Ing. 
Strnad nevznesli připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni pan 
Ladislav Křivohlávek a Ing. Ladislav Tóth.

ZM/2013/07/092: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Ladislava Křivohlávka a Ing. Ladislava 
Tótha.

Hlasování: 11:0:0 - schváleno (paní 
Musilová se neúčastnila jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

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

ZM/2013/07/093: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 07. 

Hlasování: 11:0:0 - schváleno (paní 
Musilová se neúčastnila 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 dostavila paní 
Musilová.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 557/1 v k.ú. 

Dolní Hedeč
ZM/2013/07/094: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
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557/1 – trvalého travního porostu o vý-
měře 690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč panu B., 
Králíky za kupní cenu 101.000 Kč.

Hlasování: 9:1:2 - schváleno

4.1.2. Záměr prodeje bytové jednotky 
č. 4/3 v čp. 4 v Králíkách

ZM/2013/07/095: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje bytové 
jednotky č. 4/3 (jednotka je obsazena 
nájemcem) v nemovitosti čp. 4 na st.p.č. 
234 a spoluvlastnického podílu ve výši 
1470/10000 na pozemku st.p.č. 234 a 
společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky za minimální nabídkovou kupní 
cenu 442.022 Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:1 - schváleno

4.1.3. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
2072/34 v k.ú. Králíky

ZM/2013/07/096: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 2072/34 – zahrady o výměře 74 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 - schváleno

4.1.4. Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 
2222/8 v k.ú. Králíky

ZM/2013/07/097: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 2222/8 – ostatní plochy 
o výměře 262 m2 v k.ú. Králíky od ČR – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ 69797111, Praha na 
město Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 - schváleno

4.1.5. Úplatný převod části pozemku 
p.p.č. 2236/2 v k.ú. Králíky

JUDr. Ježek navrhl usnesení:
ZM/2013/07/098: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje zájem o úplatný 
převod části pozemku p.p.č. 2236/2 – 
ostatní plochy o výměře cca 281 m2 v 
k.ú. Králíky od ČR – Správy železniční 
dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, Praha 
na město Králíky za kupní cenu v místě 
a čase obvyklou. 

Hlasování: 9:2:1 - schváleno

4.1.6. Zrušení usnesení ZM/2012/05/148 
a schválení bezúplatného převodu pozem-
ků p.p.č. 2103, p.p.č. 2197, p.p.č. 2198, 
p.p.č. 2315, p.p.č. 2323 a části pozemků 
p.p.č. 2238, p.p.č. 2261, p.p.č. 2269, p.p.č. 
2314, p.p.č. 2321, p.p.č. 2199 vše v k.ú. 
Červený Potok 

ZM/2013/07/099: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení ZM/2012/05/148 
ze dne 16. 7. 2012 a schvaluje bezúplat-
ný 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 
- části p.p.č. 2238 – t. t. porost o výměře 
2207 m2 - části p.p.č. 2261 – t. t. porost 
o výměře 1185 m2 - části p.p.č. 2269 – t. 
t. porost o výměře 1069 m2 - části p.p.č. 
2314 – t. t. porost o výměře 575 m2 - části 
p.p.č. 2321 – t. t. porost o výměře 4706 
m2 - části p.p.č. 2199 – t. t. porost o vý-
měře 1817 m2 vše v k.ú. Červený Potok 
od ČR – Státního pozemkového úřadu, 
IČ 01312774, Praha 3 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.

Hlasování: 12:0:0 - schváleno

4.1.7. Zrušení usnesení ZM/2012/01/033 
a schválení bezúplatného převodu pozem-
ků p.p.č. 2247, p.p.č. 2249, p.p.č. 2332, 
p.p.č. 2343, p.p.č. 2454, p.p.č. 2526, p.p.č. 
2533, p.p.č. 2541 a p.p.č. 2543 vše v k.ú. 
Horní Lipka

ZM/2013/07/100: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení ZM/2012/01/033 ze 
dne 16. 1. 2012 a schvaluje bezúplatný 
převod pozemků - p.p.č. 2247 – t. t. po-
rost 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 vý-
měře 354 m2 - p.p.č. 2541 – ostatní plocha 
o výměře 3645 m2 - p.p.č. 2543 – ostatní 
plocha o výměře 1102 m2 vše v k.ú. Horní 
Lipka od ČR – Státního pozemkového 
úřadu, IČ 01312774, Praha 3 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. 

Hlasování: 12:0:0 - schváleno
  
4.1.8. Zrušení usnesení ZM/2013/01/005 

- prodej pozemku p.p.č. 40/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2013/07/101: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení ZM/2013/01/005 ze 

dne 11. 2. 2013. 
Hlasování: 12:0:0 - schváleno

4.1.9. Zrušení usnesení ZM/2012/07/191 
- prodej pozemku p.p.č. 628/44 v k.ú. 
Králíky

ZM/2013/07/102: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení ZM/2012/07/191 ze 
dne 8. 10. 2012.

Hlasování: 12:0:0 - schváleno

4.1.10. Prodej volné bytové jednotky 
č. 4/5 v čp. 4 v Králíkách formou tzv. 
obálkové metody

ZM/2013/07/103: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje při prodeji bytové 
jednotky č. 4/5 v nemovitosti č.p. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve 
výši 1107/10000 na pozemku st.p.č. 234 
a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky uplatnit tzv. obálkovou metodu 
s tím, že minimální kupní cena je ve výši 
250.000 Kč.  

Hlasování: 10:0:2 - schváleno

5. Informace z MěÚ
Ing. Bouška seznámil přítomné s návr-

hem odměn:
ZM/2013/07/104: ZM schvaluje odmě-

nu Ing. Tóthovi za vykonávanou funkci 
předsedy kontrolního výboru ve výši 
1.482 Kč od 14. 10. 2013.

Hlasování: 10:0:2 - schváleno

6. Vstupy občanů
6.1. Kulatý stůl na téma „Proč vést 

dialog s mladými lidmi?“
Bc. Petr Appl a p. Tibor Škrabský se-

známili přítomné s pokračováním projektu 
Mládež pro Králíky a předložili návrh 
osnovy Strategického plánu města Králíky 
v práci s mladou generací do roku 2020. 
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání v 19:30 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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25. 9.
RM doporučuje schválit prodej po-

zemku p.p.č. 557/1 – trvalý travní porost 
o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
M. B., Králíky.

RM bere na vědomí závěry zpracova-
tele posudku dle § 9 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na ŽP, o vlivech 
záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ 
na životní prostředí a souhlasí se závěrem 
zpracovatele posudku.

RM doporučuje schválit záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 2072/34 – zahrada 
o výměře 74 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM doporučuje schválit bezúplatný 
převod pozemku p.p.č. 2222/8 – ostatní 
plocha o výměře 262 m2 od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových, Praha na město Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň 
RM ukládá MO požádat ÚZSVM o bez-
úplatný převod uvedeného pozemku.

RM schvaluje nový záměr pronájmu 
nebytových prostor - kavárny, 2 skladů, 
spojovací chodby, kuchyně, soc. zařízení 
a příslušné spojovací prostory a společné 
prostory v 1. patře nemovitosti čp. 374 
na st.p.p.č. 351/1 a 351/3 v k.ú. Králíky 
– kulturní dům Střelnice za účelem provo-
zování hostinské činnosti za nájemné ve 
výši 5.500 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 – Ev-
ropský dům za účelem zřízení kanceláře 
za roční nájemné ve výši 800 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, účelem pronájmu – nespe-
cifikován, pouze 1 den v týdnu, nájemné 
ve výši 7.018 Kč/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit, a to na dobu do podání 
žádosti o pronájem prvním zájemcem.

RM schvaluje nový záměr pronájmu 
nebytových prostorů o výměře 29,82 m2 
ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu ob-
čanské 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, a to na 
dobu do podání žádosti o pronájem prvním 
zájemcem.

RM schvaluje výpůjčku 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 „Pro-

tierozních opatření v k.ú. Horní Lipka“ má 
být dle projektu Realizace IP 2 vystavěno 
na p.p.č. 2555 – ostatní ploše, jež je ve 
vlastnictví Českého rybářského svazu, 
MO Králíky, a to Českému rybářskému 
svazu, MO Králíky. 

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2140 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí s provedením 
stavebních úprav – „Zastřešení vstupu 
do prodejny potravin v Králíkách“ pana 
Z. F., Králíky, tj. souhlasí s přesahem po-
žárně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství.

RM souhlasí s podnájmem nebytových 
prostorů v objektu občanské vybavenosti 
čp. 364 na st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, jež 
užívá paní R. W., Králíky na základě 
uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 6. 
2004, a to pro:

I. A., Červená Voda a to za účelem 
provozování kosmetického poradenství 
a prodeje kosmetiky

K. M., Výprachtice a to za účelem pro-
vozování kosmetických služeb a prodeje 
kosmetiky

A. Č., Králíky a to za účelem provozo-
vání masáží.

Současně RM stanovuje podmínku, 
že podnájemné bude uzavřeno na dobu 
určitou po dobu trvání nájemního vztahu 
a celková výše vybíraného podnájemného 
nesmí převýšit částku nájemného, jež 
dle nájemní smlouvy ze dne 30. 6. 2004 
přísluší za tento nebytový prostor městu 
Králíky.

RM schvaluje uzavření dohody s Ústa-
vem pro hospodářskou úpravu lesů Bran-
dýs nad Labem o přípravě podkladů pro 
zadání zpracování LHO Králíky a LHO 
Králíky, ZO Dolní Morava.

RM souhlasí se skácením lípy zasažené 
bleskem na p.p.č 2127/1 v k.ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písem-
né dohody o zpracování dřevní hmoty 
z tohoto stromu s panem R. M., Králíky 
s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele pouze náhradou za vzniklé pa-
livové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce v souvislosti 
s pořádáním 7. Setkání celníků na horní 
lipce v objektu Celní správy Horní Lipka, 
konané ve dnech od 27. 9. 2013 do 28. 9. 
2013, do 2:00 hodin dne 28. 9. 2013 a do 
2:00 hodin dne 29. 9. 2013, 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 
dostatečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 

č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení 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 opat-
řeními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce 
tak, aby nebyla překročena zákonem 
stanovená mez.

RM schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o poskytnutí účelové státní neinvestiční 
dotace v požární ochraně na výdaje jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce pro 
rok 2013 – akceschopnost jednotek“, a to 
na částku 21.000 Kč. Smlouva je uzaví-
rána mezi poskytovatelem - Pardubickým 
krajem a příjemcem - Městem Králíky. 

RM schvaluje žádost obce Dolní 
Morava o souhlas s vyznačením nových 
cyklotras na území města Králíky a dále 
schvaluje spolupodílení se na nákladech 
na jejich vyznačení v celkové výši podílu 
37.288 Kč a ukládá odboru ŠKT zařadit 
částku do rozpočtu města na rok 2013.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 15/2013 
o provedení díla: „Rekonstrukce ústřední-
ho topení na tvrzi Hůrka – II. etapa“ mezi 
městem Králíky a firmou DUPA systém, 
s.r.o. Hrušová.

RM schvaluje smlouvu o dílo na 
zpracování žádosti o dotaci z programu 
OPŽP a projektové dokumentace ve stupni 
DSP na akci: „Zateplení tělocvičny ul. 5. 
května, Králíky“ s firmou MIX MAX-
-ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 
612 00 Brno. 

RM schvaluje úplnou uzavírku MK 
na Velkém náměstí z důvodu zajištění 
bezpečnosti při pořádání kulturní akce 
„Svatomichalská pouť 2013 v Králíkách“ 
v  termínu: od 27. 9. 2013 19:00 do 29. 9. 
2013 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor 
VTS k zajištění uzavírky.

RM schvaluje smlouvu o spolupráci 
mezi Seznam.cz, a.s. a Městem Králíky 
zaměřenou na propagaci smluvních 
partnerů formou neplaceného umístění 
propagace na portále Seznam.cz.

RM schvaluje užití městského znaku 
v souvislosti s umístěním propagace města 
Králíky na portále Seznam.cz.

RM schvaluje účetní závěrku městem 
zřízených příspěvkových organizací 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky; 
mateřská škola Moravská, Králíky; 
Mateřská škola Červený Potok, Králíky; 
Gymnázium a základní škola Králíky; 
Školní jídelna Králíky; Základní umě-
lecká škola Králíky; Městská knihovna 
Králíky; Městské muzeum Králíky a Klub 
Na Střelnici Králíky sestavenou k 31. 
12. 2012. 

RM neschvaluje inzerci v katalogu 
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EUROBEDS pro rok 2014.

RM neschvaluje osvobození od poplat-
ku za vysílací relaci 1. setkání bývalých 
zaměstnanců podniku Tesla Králíky.

2. 10.
RM schvaluje výzvu a zadávací doku-

mentaci k podání nabídky na výběr ucha-
zeče na akci „Zřízení zastávky a točny 
Králíky – železniční stanice“ a zároveň 
schvaluje oslovení těchto pěti dodavatelů: 
STRABAG a.s., Praha 5; MADOS MT, 
s.r.o., Kostelec nad Orlicí a AGILE, spol. 
s r.o., Vysoké Mýto, EUROVIA CS, a.s., 
Pardubice, M-SILNICE a.s., Pardubice. 

RM bere na vědomí zprávu ředitele 
příspěvkové organizace Gymnázium 
a základní škola Králíky a ukládá odboru 
VTS zařadit nezbytné opravy do návrhu 
rozpočtu pro rok 2014.

RM schvaluje smlouvu o běžném účtu 
mezi Českou národní bankou, Na Příkopě 
28, 115 03 Praha 1, a městem Králíky.

RM doporučuje schválit návrh odměny 
Ing. Tóthovi za vykonávanou funkci před-
sedy kontrolního výboru ve výši 1.482 Kč. 
Zároveň ukládá tajemníkovi předložit bod 
na jednání ZM.

RM bere na vědomí zprávu o dostup-
nosti služeb klinického logopeda pro 
občany Králík. Město Králíky má zájem 
o zřízení ambulance klinického logopeda 
v bližším okolí města.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
14. 10. 2013. 

9. 10.
RM schvaluje zadat vypracování zna-

leckého posudku na stanovení minimální 
kupní ceny nemovitostí garáže na st.p.č. 
1157/1 a pozemku st.p.č. 1157/1 v k.ú. 
Králíky a ukládá MO poté předložit RM 
k navržení podmínek prodeje.

Město Králíky schvaluje přijetí daru 
– nerezového dvoudřezu – mycího stolu 
bez police MSD14060 v hodnotě 14.600 
Kč od sdružení K.O.T.V.A., o.s., 561 69 
Králíky, a to na základě přiložené daro-
vací smlouvy. RM ukládá majetkovému 
a finančnímu odboru majetek zavést do 
evidence města Králíky. 

RM schvaluje darovací smlouvu č. MV-
97375-1/KAP-2013 mezi městem Králíky 
a Českou republikou – Ministerstvem vni-
tra, Praha na převod drobného dlouhodo-
bého hmotného majetku v účetní hodnotě 
265.918,08 Kč v předloženém znění.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem „oplocení rodinného domu čp. 
237 na st.p.č. 78 v k.ú. Králíky, oplocení 
drátěné o výšce 180 cm, kovové sloupky“ 
pana R. B., Štíty, a to za podmínky, že 

oplocení bude minimálně 1 m od hranice 
komunikace a nesmí bránit výhledu při 
výjezdu na silnici I/43 ul. Hradecká (bu-
dou zachovány rozhledové trojúhelníky).

RM schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p.p.č. 3490 – orné půdy o výměře 
47 966 m2 v k.ú. Králíky za účelem ze-
mědělského hospodaření za nájemné ve 
výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM neschvaluje záměr výpůjčky části 
pozemku p.p.č. 527 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky, a to z důvodu, 
že pozemek je pronajat. Současně RM 
schvaluje dodatek č. 1 k původní nájem-
ní smlouvě v předloženém znění – tj. 
stanovení povinnosti nájemce pozemku 
umístění výusti rybníčku na pozemku 
p.p.č. 526/2 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
Českého rybářského svazu, Místní orga-
nizace Králíky a její údržbu strpět.

RM bere na vědomí závěr zjišťovacího 
řízení koncepce „Návrh změn Regio-
nálního operačního programu regionu 
soudržnosti Severovýchod pro období 
2007-2013“ zpracovatele závěru dle § 
10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo-
vání vlivů na ŽP a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.

RM bere na vědomí informace o projed-
nání reklamace stočného a žádosti o po-
měrnou spoluúčast na úhradě vodného ža-
datelky paní Hany Černohousové – praní 
a mandlování prádla, Králíky a schvaluje 
vyřešení věci smírnou cestou, a to úhra-
dou 1/2 nákladů stočného z finančních 
prostředků bytového hospodářství. 

RM schvaluje záměr pronájmu nástav-
bového bytu č. 41 o velikosti 1+1 v čp. 
662/3 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnic-
tví města Králíky. 

RM schvaluje v souladu s usnesením 
RM/2011/11/123 ze dne 2. 3. 2011 uzavře-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
oprávněné Sdružení obcí Orlicko, Žam-
berk s tím, že se rozšiřuje předmět zatížení 
o pozemkovou parcelu č. 2232/9 v k.ú. 
Králíky, která byla taktéž dotčena akcí 
„Cyklostezka Králíky – Červená Voda“. 

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 162/1 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 492 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem údržby pozemku a sekání trávy 
paní Terezii Jílkové, bytem Na Příkopě 
246, 561 69 Králíky za roční nájemné ve 
výši 246 Kč. Dále RM ukládá MO zakotvit 
do nájemní smlouvy zákaz umísťování 
staveb na předmětném pozemku a umož-
nit přístup do budovy bez čp/če – způsob 
využití jiná stavba (kolna) na st.p.č. 534/4 
a 534/5 všem jejím uživatelům.

RM doporučuje prodloužení termínu 
k podpisu směnné smlouvy č.j. 4932/2011 

na směnu pozemku p.p.č. 1180 v k.ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví města 
Králíky za pozemek p.p.č. 403/7 v k.ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana P. 
K., Králíky a to nejpozději do 31. 12. 
2013. Zároveň ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM nedoporučuje prodej pozemku st.
p.č. 788 – zastavěné plochy o výměře 18 
m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí informaci odboru 
VTS ve věci oprav nebytových prostorů 
v čp. 366 v Králíkách a schvaluje cenové 
vyrovnání s p. P. V. ve výši 9.000 Kč za 
podlahovou krytinu z PVS včetně olišto-
vání z finančních prostředků SMK.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo 04/2013 mezi městem Králíky 
a firmou Kalousek Karel, Červená Voda 
365 na stavbu: „MŠ Pivovarská, Králíky 
– rekonstrukce ústředního topení“.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu 
varhan mezi městem Králíky a panem 
Ivanem Červenkou, Jakubovice 2, 563 
01 Lanškroun.

RM schvaluje záměr vyřezat náletové 
dřeviny na p.p.č. 548/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka a souhlasí s uzavřením dohody na 
výřez náletových dřevin s firmou ZEOS 
s.r.o., Prostřední Lipka. 

RM schvaluje záměr vyřezat náletové 
dřeviny v melioračním příkopu v lokalitě 
nad fotbalovým hřištěm v Králíkách na 
p.p.č. 661/1 v k.ú. Králíky. 

16. 10.
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č 

221 – zastavěná plocha o výměře 25 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a schvaluje zadat vypracování zna-
leckého posudku na stanovení minimální 
kupní ceny nemovitostí garáže na st.p.č. 
1157/1 a pozemku st.p.č. 1157/1 v k.ú. 
Králíky a ukládá MO poté předložit RM 
k navržení podmínek prodeje.

RM bere na vědomí vyúčtování služeb 
se všemi uživateli nebytových prostor 
v nemovitosti čp. 264 v ul. Hluboká 
v Králíkách za rok 2010 až 2012 a počká 
na výsledky objednaného auditu na den 
24. 10. 2013. 

Město Králíky schvaluje poskytnutí 
daru – 10 ks židlí čalouněných a 11 ks 
žákovských stolů v celkové pořizovací 
ceně 12.759 Kč občanskému sdružení 
Klub seniorů Králíky, a to na základě 
přiložené darovací smlouvy. 

Město Králíky schvaluje přijetí daru 
– 3D nápisu Quae facta sunt, non po-
ssunt mutari (Co se stalo, nelze změnit) 
v hodnotě 10.721 Kč na hřbitovní zdi nad 
vstupní bránou na hřbitov na pozemkové 
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KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

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

s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 13. 11. 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.

Výpis z jednání Rady města Králíky
parcele č. 43/2 – ostatní ploše v k.ú. Dolní Lipka od MUDr. 
Evy Rýcové s.r.o., Králíky, a to na základě přiložené darovací 
smlouvy. RM ukládá MO a FO majetek zavést do evidence 
města Králíky. 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 3707 – orné 
půdy o výměře 5 057 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH a ukládá 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje plán inventur na rok 2013 v předloženém znění, 
a to za účelem zajištění inventarizace majetku a závazků města 
Králíky. 

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo obrany, Sekci správy 
majetku, Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem, nám. 
Svobody 471, 160 01 Praha 6 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 rozpočtové opatření číslo 13-46 a 13-47 přidě-
lená městu Králíky rozhodnutím resortních ministerstev a Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje, a interní rozpočtové opatření 
číslo 131205, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 290.510,00 Kč.

RM souhlasí se skácením suchého javoru na p.p.č 660 v k.ú. 
Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem P. H., Krá-
líky 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 vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci: „Zřízení zastávky a točny Králíky – železniční 
stanice“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou 
VAKSTAV spol. s r.o., Jablonné nad Orlicí.

RM schvaluje účast města v projektu mezi obecní spolupráce 
realizovaného Svazem města a obcí ČR.

RM doporučuje poskytnutí návratné bezúročné půjčky Sboru 
Jednoty bratrské v Králíkách ve výši 149.220 Kč na předfinan-
cování projektu „Vybavení Centra pro všechny generace“ dopo-
ručeného k financování z programu LEADER prostřednictvím 
MAS Orlicko a ukládá starostce zařadit půjčku do rozpočtu pro 
rok 2014.

Mladý pár koupí byt 2+1 nejlépe v OV. 
Tel: 734 753 333.
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AUTOSERVIS JABLONNÉ s.r.o.
U Koupaliště 180, Jablonné n. O., tel. 724 330 800, servis@zamberk.info
• Servisní prohlídky a opravy z orig. a neorig. dílů
• Laser geometrie vozidel, diagnostika
• Přípravy a provedení STK + ME

• Pneuservis
• Karosářské práce
• Po dohodě možnost bezplatného odvezení a přistavení

vozidla z Červené Vody a Králík
• Větší opravy a nákup pneu možný na splátky!!!

SENSEN vyhlašuje soutěž o cenu „Senior roku 2013“
Cílem je morální podpora seniorů jako 

významné části naší společnosti a zdůraz-
nění jejich výjimečných výkonů, počinů 
a prací.

Soutěžní kategorie jsou dvě: Nejlepší 
senior/seniorka a Nejlepší klub senzačních 
seniorů. Kluby SENSEN jsou aktivitou 
Nadace Charty 77, seniorských a nezis-
kových organizací, knihoven, jednotlivců 
a místní samosprávy. Tyto subjekty pojí 
společný zájem o programové cíle projektu 
Senzační senioři.

Nominovat do obou kategorií může 
fyzická nebo právnická osoba s výjimkou 
nominace sebe sama. Návrh na udělení 
ocenění musí být podán písemně, a to za-
sláním přihlášky společně se zdůvodněním 
návrhu a 2 referencemi v období od 1. 10. 
do 11. 11. 2013.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá 
porota. Cena bude slavnostně vyhlášena 
a předána 7. 12. 2013 v Pražské křižovatce. 
Ocenění má inspirovat seniory v jejich 
vlastním životě a posilovat jejich sebe-
vědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných 
a prezentace jejich práce široké veřejnosti 
je šancí pro postupné rozbití stereotypů 
v nazírání na život seniorů.

Soutěžní kategorie a nominace:
1. Nejlepší senior, seniorka
Cena je určena pro širokou veřejnost
Do této kategorie je možné nominovat 

seniory, kteří:
• se podílejí na konkrétních projektech 

nebo přímo sami působí či pomáhají dal-
ším seniorům v oblasti sociální, zdravotní, 
vzdělávací, sportovní, kulturní, anebo vy-
nikají v podnikání a v dalších relevantních 
aktivitách

• svojí inspirační činností působí na dru-
hé, jsou jim motivačním příkladem, vlastní 
aktivitou a pozitivním přístupem pomáhají 
měnit životy seniorů

• návrh může podat fyzická nebo práv-
nická osoba s výjimkou vlastní nominace 
sebe sama

• návrh na udělení ocenění musí být 
podán písemně, a to zasláním přihlášky 
společně se zdůvodněním návrhu a 2 
referencemi.

2. Nejlepší klub senzačních seniorů
Cena je určena pro Kluby SENSEN i pro 

ostatní seniorské kluby a sdružení
• Kluby SENSEN jsou aktivitou Nadace 

Charty 77, seniorských a neziskových orga-
nizací, knihoven, jednotlivců a místní samo-
správy. Tyto subjekty pojí společný zájem 
o programové cíle projektu Senzační senioři.

• návrh může podat fyzická, nebo práv-
nická osoba s výjimkou vlastní nominace 
sebe sama

• návrh na udělení ocenění musí být 
podán písemně, a to zasláním přihlášky 
společně se zdůvodněním návrhu a se 
2 referencemi.

Pravidla a časový harmonogram:
• do soutěže mohou být nominováni 

jednotlivci a organizace působící na úze-
mí České republiky, kteří prokazatelně 
svou činnost vyvíjeli v průběhu celého 
hodnoceného období, tj. předchozího ka-
lendářního roku

• přihlášky do soutěže jsou přijímány 
od 1. října do 11. listopadu 2013. Pro do-
držení stanoveného termínu je rozhodné 
datum poštovního razítka nebo doručení 
elektronicky

• přihláška musí být úplně a pravdivě 
vyplněna a podepsána navrhovatelem 
i nominovaným. Odesláním takto vyplněné 
a podepsané přihlášky navrhovatel i nomi-
novaný potvrzují, že se seznámili s pravidly 
soutěže, že s nimi 
souhlasí a zavazují se 
je dodržovat.

• přihlášku včetně 
zdůvodnění návrhu 
a s referencemi zašle 

navrhovatel:
a) poštou v obálce s označením v horním 

levém rohu heslem Senior roku na adresu: 
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 
00 Praha 1

b) prostřednictvím e-mailu na adresu: 
romana.junkova@bariery.cz

• vyhlašovatel a odborná porota si 
vyhrazují možnost kontaktovat nominova-
ného nebo navrhovatele k doplnění údajů 
či informací potřebných k objektivnímu 
hodnocení nominovaného.

• slavnostní vyhlášení cen proběhne 
formou reprezentativního ceremoniálu 
dne 7. prosince 2013 v prostorách Pražské 
křižovatky.
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Finanční prostředky vynakládané
městem Králíky v letech 2008 - 2012

Město Králíky ročně vynakládá v průměru 2,9 mil. Kč na zajištění provozu Vojenského muzea Králíky, Pěchotního srubu  K-S 14 „U 
cihelny“ a Tvrze Hůrka privátními subjekty. Akce „Cihelna“ stojí ročně v průměru 1,3 mil. Kč, z této částky jde v průměru 0,5 mil. Kč na 
propagaci (reklamu). Poradenství a služby město Králíky nakupuje v průměru za 1,6 mil. Kč ročně. V porovnání s příjmy se dostáváme 
do ztráty v ročním průměru 3,4 mil. Kč (viz. podrobněji tabulka č. 1).

Tabulka č. 1

Přehled příjmů a výdajů v letech 2008 - 2012

Text Příjmy v součtu 
2008 - 2012

Výdaje v součtu
2008 - 2012

Výsledek v součtu
2008 - 2012

Průměrný roční výsledek
za sledované období

VMK 3 547 369 Kč 8 483 986 Kč -4 936 617 Kč -987 323 Kč
K-S 14 747 272 Kč 1 098 941 Kč -351 670 Kč -70 334 Kč
Hůrka 3 047 233 Kč 4 666 017 Kč -1 618 784 Kč -323 757 Kč
Cihelna 4 644 752 Kč 6 601 382 Kč -1 956 630 Kč -391 326 Kč
Poradenské služby 7 945 039 Kč -7 945 039 Kč -1 589 008 Kč
Celkem 11 986 625 Kč 28 795 366 Kč -16 808 741 Kč -3 361 748 Kč
*zdroj – závěrečné účty města Králíky 2008 – 2012
O účelnosti a hospodárnost takto vynaložených finančních prostředků rada města, do jejíž pravomoci spadá uzavírání smluvních vztahů 

k těmto činnostem, odmítá vést jakoukoli věcnou diskusi.  Z výše uvedeného je zjevný i důvod – rada města není schopna důvěryhodně 
obhájit účelnost a hospodárnost každoročně takto vynakládaných prostředků.

Na otázku proč v Králíkách není možné:
• finančním darem podpořit narozené děti, 
• podporovat smysluplné volnočasové aktivity dětí a mládeže, spolkovou a klubovou činnost občanů a seniorů bezúplatným

zpřístupněním nevyužívaných objektů města,
• poskytnout úlevu z poplatku za odpady, 
• podpořit výstavbu rodinného bydlení cenovou dostupností zainvestovaných pozemků, provést nezbytné opravy městských komunikací 

či vybudování potřebných chodníků s osvětlením, dokončit opravu základní umělecké školy a rekonstrukci sokolovny, atd.
si každý z Vás jistě najde odpověď sám.
Přestože se objevuje kritika vynaložených prostředků v rozpočtu města např. na kulturu, na účelnost a nezbytnost výše uvedených 

částek každoročně vydaných, se ze strany kritiků zapomíná.
JUDr. Milan Ježek a Ing. Roman Kosuk, zastupitelé města Králíky 
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Do knihovny za knížkou, hračkou, písničkou
Podle nejrůznějších statistik se počet 

dětí, které rády a pravidelně čtou, ve světě 
stále snižuje.

Odpověď na otázku, jak tuto situaci 
změnit, hledají lidé nejrůznějších profesí, 
ale samozřejmě i mnozí rodiče.

Hledáme ji i my v městské knihovně.
Pro letošní školní rok jsme ve spolupráci 

s ředitelkami mateřských škol zahájily pro-
jekt, který je zaměřen na děti předškolního 
věku, tj. pěti a šestileté.

Toto věkové zaměření má své opodstat-
nění, protože návyky, které si děti v tomto 
věku vytvoří, jsou dlouhodobého nebo 
dokonce trvalého charakteru.

Učitelky v mateřských školách si do 
svých vzdělávacích plánů naplánovaly 
pravidelné návštěvy knihovny a v praxi to 
znamená, že jednou za měsíc přijdou před-
školáci v menších skupinách s učitelkami 
k nám do knihovny.

Náplň každé návštěvy s nimi předem 
konzultujeme tak, aby rozvíjela téma, 
kterému se právě věnují s dětmi v mateř-
ské škole.

Postupně chceme docílit i toho, aby se 
děti se souhlasem rodičů staly čtenáři naší 
knihovny a při společných návštěvách si 
půjčovaly knížky, které si potom budou 
moci odnést i domů, tam si je s rodiči 
prohlížet, číst, vyprávět si o nich. Tyto 
knížky potom v domluveném termínu děti 

přinesou do mateřské školy a společně je 
půjdou vrátit do knihovny a půjčí si další.

Věříme, že postupem času děti přivedou 
i své rodiče, aby jim ukázaly, kam se škol-
kou chodí.

Domníváme se, že tímto malým projek-
tem bychom mohli společně s rodiči docílit 
velkých výsledků., za které lze považovat 

získávání a upevňování vztahu ke knihám 
a čtenářství, upevňování rodinných vazeb 
při společném čtení, rozvoj zodpovědnosti 
u dětí, zlepšování slovní zásoby, výslovnosti 
a další. 

Ráda vás někdy příště seznámím s tím, 
jak se nám daří získávat malé čtenáře.

Ivana Marečková

Jaký bude rok
2014 v Králíkách?

Možná se někomu bude 
zdát divné, že si tuto otázku 
pokládám právě já, protože 
v našem městě se touto my-
šlenkou třeba v souvislosti 
s očekávanými komunálními 
volbami jistě zaobírají jiní…

Pokud ovšem souhlasíte se 
rčením JAK NA NOVÝ ROK, 
TAK PO CELÝ ROK!, tak já 
můžu zodpovědně už teď pro-
hlásit, že to bude rok krásný.

Na Nový rok se totiž chystá 
svým charitativním vystou-
pením v kostele sv. Michaela 
v Králíkách potěšit všechny 

Králické i přespolní světoznámý kytarista ŠTĚPÁN RAK.
Při jedné z letošních návštěv na Hedeči, kterou si velmi 

oblíbil (věnoval ji i svou skladbu), nabídl, že by rád znovu 
zahrál v králickém kostele. Samozřejmě, že tato velkorysá 
nabídka byla místním panem farářem s radostí přijata.

Podrobnosti o času konání přineseme v prosincovém čísle 
Králického zpravodaje, ale už nyní si můžete na první řádek 
kalendáře na rok 2014 napsat ODPOLEDNE KONCERT 
ŠTĚPÁNA RAKA!

Ivana Marečková

Péče o duševní zdraví
Dne 7. 10. 2013 se v Evropském domě uskutečnila beseda 

s psychologem o. s. Péče o duševní zdraví – Mgr. Martinem 
Halířem na téma duševních onemocnění. Pan psycholog pří-
tomným popsal nejčastější duševní onemocnění v populaci, 
jejich příznaky, možnosti léčby, představil připravovanou 
reformu psychiatrické péče a v průběhu besedy odpovídal 
na dotazy besedujících. Besedou se prolínalo téma náhledu 
„zdravé“ populace na duševně nemocné, a s tím spojenými 
předsudky. PowerPointová prezentace z besedy je k dispozici 
na stránkách města Králíky (www.kraliky.eu – Uřední deska - 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Obecné informace …).

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky
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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
02. 11. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
03. 11. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
09. 11. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
10. 11. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
16. 11. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
17. 11. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
23. 11. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
24. 11. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
30. 11. So MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
01. 12. Ne MUDr. Vojtová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
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.“

Jiří Klohna - Silvie Veselá

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

Klub seniorů o.s.
pro měsíc listopad připravuje
5. 11. v 17.00 hodin - Výbor klubu -projednání a zabezpečení akcí v listo-

padu. Účast možná i pro členy s podnětnými návrhy do další činnosti.
12. 11. v 13.00 hodin- Koupání v Zábřehu. Cena 100 kč autobus - 50 kč 

vstup do bazénu.
23. 11. v 16.00 hodin - Společenský večer seniorů Králík, Červené Vody  

a seniorů z Polska.
29. 11. v 8.00 hodin - Zájezd za Vánočními nákupy do Kudovy Zdroje. 

Cena pro nečleny klubu 200 kč. Zájezd bude uskutečněn při účasti 24 osob. 
Přihlášky v klubu  pondělí, středa, pátek do 20. 11. vždy od 14.00 do 17.00 hodin.

Josef Dobrohruška - předseda

Posezení seniorů
Sociální komise při Městském úřadu Králíky, Klub Na Střelnici a Klub seniorů 

o.s. vás zvou na posezení starší generace, které se koná dne 21. 11. 2013 v 16.00 
hod. ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

Hudba - tanec – občerstvení 
Svoz na akci:
Prostřední Lipka (odbočka k želez. zastávce) 15.24 hod.
Horní Lipka (hasičská zbrojnice) 15.31 hod.
Heřmanice (konečná) 15.26 hod.
Dolní Lipka (železniční stanice) 15.46 hod.
Dolní Boříkovice (knihovna) 15.52 hod.
Dolní Boříkovice (u mostu) 15.50 hod.
Červený Potok (u kostela) 15.10 hod.
Dolní Hedeč (konečná) 15.50 hod.
Odvoz z akce dle domluvy.

Srdečně zvou pořadatelé
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Digitální 3D kino
Střelnice Králíky
LISTOPAD 2013

pátek   22.   7  DNÍ  HŘÍCHŮ   zač. ve 20:00 hod
Slavnostní zahájení provozu digitálního kina – zahajujeme sním-

kem natočeným v okolí Králík a s účastí králických spoluobčanů 
ve filmovém komparsu i v technickém štábu. Film je inspirován 
skutečnými událostmi, které se udály v sedmi poválečných dnech 
na Šumpersku roku 1945. Je konec války a domů se vracejí nejen 
lidé z vnitrozemí, ale i němečtí vojáci. Osud štvanců spojil do-
hromady Jana a Jürgena, který se právě vrátil z fronty. Oba muži 
hledají Agnes, Janovu manželku a Jürgenovu sestru. Ta zatím prchá 
divokými lesy, pronásledována nejmocnějším mužem okresu pro 
své svědectví.

Vstupné zdarma; přístupný od 12 let; 105 min.

sobota   23.   GRAVITACE      3D   zač. ve 20:00 hod
Podle recenzí a očitých svědků je Gravitace jeden z nejlepších 

snímků, který kdy využil technologii 3D. Sandra Bullock jako 
doktorka Ryan na první kosmické misi, George Clooney jako ves-
mírný veterán Matt velí svému poslednímu letu před odchodem na 
odpočinek. Během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu ale dojde ke 
katastrofě a Ryan s Mattem zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni 
jeden na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru. Hluboké ticho 
dává oběma jasně najevo, že ztratili spojení se Zemí a tím i šanci 
na záchranu. Jediný možný způsob návratu je pokračování v cestě 
do hlubokého vesmíru.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 90 min.

pondělí   25.   LÍBÁNKY   zač. ve 20:00 hod
Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) si již prošli 

manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy a následky. Tereza 
zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však odhodláni 

zkusit to znovu a jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. Ovšem 
některá tajemství by prostě měla zůstat ukryta… Nový film Jana 
Hřebejka završuje jeho volnou trilogii (Kawasakiho růže, Nevin-
nost) s ústřední myšlenkou „božích mlýnů“, meloucích možná 
pomalu, ale jistě.

Vstupné 70,-; přístupný od 12 let; 95 min.

úterý   26.   LETADLA   zač. v 17:00 hod
Prášek je práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými 

křídly, jenž sní o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého 
závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen několik nepatrných 
problémů - Prášek není stavěný pro závody a navíc má tak trochu 
strach z výšek. Navzdory fóbiím se Práškovi za podpory svého 
učitele z námořního letectva Skippera podaří s odřenou vrtulí 
kvalifikovat do hlavního závodu. To je však teprve začátek… 
Animovaná rodinná komedie o tom, že svět v oblacích skutečně 
nezná žádných hranic.

Vstupné 70,-; přístupný; česká verze; 90 min.

úterý   26.   REVIVAL   zač. ve 20:00 hod
Smoke - to byli čeští Rolling Stones. Za nejasných okolností se 

ale v roce 1972 rozpadli a muzikanti se s údělem rockera ve vý-
službě vyrovnali po svém. Po čtyřiceti letech jsou jejich pohnutky 
k oživení kapely různé - peníze, touha po ztracené slávě, touha 
pomoci kamarádovi, případně se ještě jednou pořádně odvázat. 
Snad se také podaří rozluštit jedno velké tajemství – proč se vlastně 
skupina rozpadla. Hudební komedie režisérky Alice Nellis s Bolkem 
Polívkou, Miroslavem Krobotem, Zuzanou Bydžovskou a Vojtou 
Dykem v hlavních rolích.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; 115 min.
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HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA      3D
čtvrtek   28.   zač. v 17:00 hod
První díl filmové ságy natočené podle populární knižní před-

lohy J. R. R. Tolkiena měl premiéru téměř před rokem, v našem 
tehdy nedigitálním kině ovšem nemohl být promítán. Dva týdny 
před premiérou druhého dílu si můžeme za bezkonkurenční 
vstupné (a ve 3D) připomenout počátky osudů hlavní postavy 
Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě, kde potká 
někoho, kdo mu navždy změní život - Gluma. Bilbo získá  Glu-
mův prsten „miláška“, který má nečekané a užitečné možnosti... 
Jednoduchý zlatý prsten je spojen s osudem celé Středozemě 
takovým způsobem, jaký Bilbo nemůže zatím ani tušit.

Vstupné 50,-; přístupný; česká verze; 165 min.

čtvrtek   28.   ELYSIUM   zač. ve 20:00 hod
V roce 2154 existují dva druhy lidí: velmi bohatí žijí na ne-

dotčené umělé kosmické stanici s názvem Elysium, ti ostatní 
živoří na přelidněné zničené Zemi. Tajemnice Delacourt (Jodie 
Fosterová) dělá všechno pro to, aby obyvatelům Elysia zůstal 
zachován jejich luxusní životní styl. Lidé na Zemi jsou ochotni 
udělat cokoli, aby se jim povedlo získat své místo na Elysiu. Max 
(Matt Damon) se zapojí do nebezpečné operace, která by mohla 
přinést rovnost dvou polarizovaných světů. Akční sci-fi thriller 
Neilla Blomkampa, režiséra snímku District 9.

Vstupné 70,-; přístupný od 12 let; titulky; 105 min.

pátek   29.   ŠMOULOVÉ 2      3D   zač. v 17:00 hod
Podruhé se oblíbené modré postavičky Šmoulů podívají na 

plátna kin v celovečerním snímku. Zlý čaroděj Gargamel vy-
kouzlí pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům a doufá, že 
s jejich pomocí získá všemocnou zázračnou šmoulí esenci. Jenže 
brzy zjistí, že Šmoulinka zná tajné kouzlo, a tak se ji Gargamel 

rozhodne unést do Paříže, kde 
si získal obdiv široké veřejnosti 
jako nejmocnější čaroděj světa. 
Nejvyšší čas, aby zasáhl taťka 
Šmoula a člověčí přátelé Patrik 
a Grace!

Vstupné 130,-; přístupný; 
česká verze; 100 min.

pátek   29.   DONŠAJNI
zač. ve 20:00 hod
Oscarový režisér Jiří Menzel se po 

sedmi letech vrací s prostopášnou ko-
medií o vášni k životu, hudbě a ženám. 
Komedie Donšajni odhalí divákům 
svět opery zbavený pozlátka a přinese 
příběh o lásce a zklamání, o hudbě a 
milování a o celoživotní slabosti pro 
operní pěvkyně, to vše s humorem 
typickým pro Menzelovy filmy.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; 
100 min.

Pozn.: Cena vstupenky nezahrnuje cenu brýlí. Pokud je u fil-
mového titulu piktogram 3D, projekce je ve 3D a ke sledování je 
nutné použít polarizační brýle. Tyto brýle zakoupíte v pokladně 
kina, cena 30,- Kč/ks. Další pokyny ke sledování filmů ve 3D – viz 
Desatero 3D projekce.

DESATERO 3D PROJEKCE
1. Kino Střelnice Králíky je vybaveno 3D systémem kruhové 

polarizace.
2. 3D systém je určen pro diváky všech věkových skupin.
3. Pro pozorování 3D projekce potřebujete 3D brýle.
4. 3D brýle v originálním, neporušeném obalu zakoupíte v po-

kladně kina Střelnice za 30,- Kč.
5. 3D brýle jsou vaše, odnášíte si je z kina domů a můžete je v 

kině znovu použít. Starejte se o své 3D brýle dle vašeho uvá-
žení. Doporučujeme věnovat jim stejnou péči jako slunečním 
nebo dioptrickým brýlím.

6. V případě, že nosíte dioptrické brýle, nasazujete si 3D brýle 
na brýle dioptrické.

7. V případě jakékoli fyzické či duševní nesnáze nebo nevolnosti 
doporučujeme 3D brýle sundat z očí         a dle uvážení si 
odpočinout.

8. V případě sundání 3D brýlí během projekce 3D filmu není 
možné film sledovat ve 2D rozměru.

9. Cenu vstupenky neurčuje kino, ale distributor filmu. V ceně 
vstupenky není zahrnuta cena brýlí.

10. 3D film doporučujeme sledovat spíše z předních řad.
Přejeme Vám intenzivní zážitky ve třetím rozměru.

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2013

NA KŘÍDLECH HUDBY A POEZIE
středa   13.   zač. v 19:00 hod
Soubor MUSICA DOLCE 

VITA působí na české hudební 
scéně od roku 2005 a má na 
svém kontě stovky koncertů 
ve všech koutech naší vlasti. 
Trio vystupovalo v posledních 
letech na řadě mezinárodních 
i tuzemských festivalů a bylo 
hostem koncertních cyklů např. 
Moravské filharmonie Olomouc, 
Jihočeské komorní filharmonie 
či Teplické komorní filharmonie. 
Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylo-
vých období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a 
skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové. Ve spojení s písněmi a áriemi 
pro mezzosoprán Daniely Demuthové prezentuje širokou škálu 
tématických koncertů. K nejúspěšnějším programům tria patří 
Klenoty české hudby (v Králíkách v březnu 2010), Hudba královen 
a Adventní kalendář. Aktuální projekt Na křídlech hudby a poezie 
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spojuje hudbu inspirovanou ptačí tematikou (ptačí zpěv byl vždy 
velkou inspirací hudebních skladatelů) s něžnou poezií protago-
nistky koncertu Zbyňky Šolcové. V pestrém programu soubor 
představuje skladby světových mistrů od baroka až po současnost. 
Posluchači mohou srovnávat různé přístupy k hudebnímu vyjádření 
zvoleného tématu. V dílech Vivaldiho, Telemanna, Mozarta nebo 
Saint-Saënse se melodické pojetí často prolíná do dynamického 
dialogu flétny a harfy, vyjadřující jarní ráno v přírodě. Naproti tomu 
Čajkovského Kanárek nebo Slavík a růže od Rimského-Korsakova 
přecházejí v zádumčivé melodie s orientálními motivy naznačují-
cími touhu po volnosti a svobodě. 

Jubilejní 100. koncert Kruhu přátel hudby se koná v obřadní síni 
králické Radnice (Velké nám. 5). Vstupenky v prodeji na místě před 
koncertem, vstupné 70,- Kč.

čtvrtek   21.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občer-

stvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

středa   27.   MATYÁŠ NOVÁK, 15 let   zač. v 19:00 hod
Koncert výjimečně nada-

ného mladého (*20.6.1998) 
klavíristy. Matyáš Novák začal 
hrát na klavír v pěti letech. 
V současné době je žákem 
pražské ZUŠ Jižní Město, kde 
pracuje pod pedagogickým 
vedením předního českého 
klavíristy Ivo Kahánka. Ma-
tyáš je vítězem řady národních 
i mezinárodních soutěží. Jako 
sólista vystoupil s Filharmonií 
Brno, Komorní fi lharmo-
nií Pardubice a opakovaně 
s Filharmonií Hradec Králové. 

Kromě klavíru hraje také na housle, od r. 2010 pod vedením 
Dany Vlachové, profesorky Pražské konzervatoře. Zároveň 

navštěvuje hodiny klavírní improvizace a skladby u Jiřího 
Pazoura, rovněž pedagoga Pražské konzervatoře. Matyáš 
koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, 
Lucembursko), má ale také mnoho mimohudebních koníčků - 
je velkým znalcem a milovníkem železniční dopravy, členem 
Českého svazu chovatelů i sběratelem porcelánových hrnečků. 
Od pěti let chce být dirigentem a ve volném čase(?!) rád peče!! 
Vstupné 50,- Kč, prodej vstupenek před koncertem na místě 
konání (sál ZUŠ).

sobota   30.   VĚNEČEK   zač. v 19:00 hod
Závěr Kurzu taneční a společenské výchovy je samozřejmě 

otevřen i pro širokou veřejnost. K tanci hraje skupina MONITOR, 
společenský oděv nutný. Vstupné 30,- 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

ÚSTÍ NAD ORLICÍ - 6. 11. (St)
v 15.00 a 19.00 hod.

Kulturní dům, Smetanova 510
Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel.: 465 514 111

Servisní prohlídka kola po sezóně bude do konce 
roku za 50,- Kč. Prohlídka obsahuje kontrolu 
pneumatik, brzd, ložisek, převodů a změření řetězu.

Ke každé prohlídce bude vyhotoven protokol.

Zveme vás k návštěvě
nově otevřených prostor.

Alena Jirásková, Malé náměstí 337,
Králíky, tel. 602 137 867
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DIGITÁLNÍ KINO ZAČÍNÁ PROMÍTAT
Během procesu digitalizace kina 

Střelnice jsem se setkal s řadou otázek, 
na které se pokusím odpovědět v násle-
dujícím textu:

1) Jaké výhody má digitální kino pro 
diváka?

Digitalizace přináší zásadní zlepšení ve 
dvou oblastech – technické a distribuční. 
Technické zlepšení znamená kvalitní ob-
raz bez škrábanců, rýh a slepek, což byly 
hlavní druhy poškození filmů na starých 
kopiích (kotoučích). Snímek je promítám 
v nezměněné standardní kvalitě po celou 
dobu trvání filmu. Fyzickým nosičem 
filmu je speciální harddisk, který kino 
dostává poštou, mailem pak přichází 
kód neboli klíč, který teprve dokáže film 
odkódovat a spustit. V budoucnu bude 
kino přijímat film jako datový soubor přes 
internet, odpadne tedy nutnost posílat 
fyzický nosič. Velmi výrazně se zlepšuje 
kvalita ozvučení sálu –  původní systém 
mono je nahrazen Dolby 7.1. V oblasti 
distribuční je hlavní změnou dostupnost 
filmových novinek. V minulosti musel 
králický divák čekat 2-4 měsíce, než 
kopie doputovala do místního kina, po 
digitalizaci lze promítat většinu filmů 
bezprostředně po české, resp. světové 
premiéře.

2) Co to vlastně znamená 2D a 3D?
Větší část filmů je natočena a promítá 

se v běžném dvojrozměrném zobraze-
ní, jaké známe ze starého kina. Obraz 
má dva rozměry, dvě dimenze – výšku 
a šířku, mluvíme o 2D. Část filmové 
produkce je ovšem vyrobena a prezen-
tována s třetím rozměrem, tj. hloubkou. 
Ke sledování 3D snímku jsou potřeba 
speciální brýle, v případě Střelnice jsou 
to brýle s kruhovou polarizací pro pasivní 
systém 3D. Existuje také aktivní systém 
3D, kdy brýle mají v sobě malou baterku, 
jsou těžší a drahé. Zastánci obou systémů 
mohou dlouze diskutovat o výhodách 
toho svého podobně, jako se příznivci 
Sparty a Slavie na věky můžou přít, kdo 
hraje kopanou lépe (pohled do tabulky 
ovšem hovoří za vše…). Na Střelnici je 
tedy pasivní systém 3D a to znamená, 
že divák si zakoupí 3D brýle za 30,- Kč, 
které si odnese domů, jsou jeho vlastní 
a vydrží mu tak dlouho, jak dobře se o ně 
bude starat. V případě ztráty či poškození 
si divák zakoupí brýle nové. Další infor-
mace k tomuto tématu viz „Desatero 3D 
projekce“ na straně 18.

3) Jak je to s cenou vstupenky?
Cenu vstupenky určuje distributor, 

tedy firma, která se zabývá nákupem práv 
k šíření filmového díla a jeho následným 
půjčováním do kin. Distributor stanoví 
vstupné a kino mu odvede polovinu 
z každé prodané vstupenky. Hovoříme 

o procentním půjčovném a v tomto pří-
padě nemůže kino s cenou vstupenky 
hýbat. Některé filmy (starší tituly, artové 
či klubové filmy, některé dokumenty 
apod.) půjčuje distributor kinům za fixní 
poplatek, pak si může vstupné stanovit 
sám provozovatel kina a cena vstupenky 
může být nižší. To je však minimum pří-
padů (v listopadovém programu Střelnice 
je to první díl Hobita – vstupenka na tento 
3D snímek stojí padesát korun).

4) Plánuje Střelnice nějaké akční slevy 
apod.?

Jak plyne z předchozí odpovědi, mani-
pulační prostor kina je značně omezený. 
Přesto bude králické kino nabízet svým 
divákům systém poukázek, které jsme 
nazvali FILMENKY (podle vzoru stra-
venky). Filmenky se budou vydávat ke 
každé vstupence, jsou přenosné, lze je 
darovat atd. Za osm filmenek dostane 
divák jednu vstupenku zdarma. Příklad: 
Čtyřčlenná rodina navštíví v listopadu 
rodinný animovaný film a v prosinci vá-
noční snímek. Ke každé vstupence všich-
ni obdrží filmenku, celkem tedy osm. 
V lednu pak může hlava rodiny zhlédnout 
erotický thriller zcela zdarma, přičemž 
manžel zůstává doma s dětmi (příklad je 
samozřejmě pouze ilustrativní).

5) Bude na Střelnici filmový klub?
Filmovým klubem se rozumí stálá, 

koncepční a soustředěná činnost za-
měřená na uvádění divácky náročných 
kinematografických děl, tématických 
celků, retrospektiv apod. Filmový klub 
by měl v optimální případě vydávat tiš-
těné periodikum, pracovat se členskou 
základnou a před každým představením 
zajistit lektorský úvod. To vše pocho-
pitelně vyžaduje věci znalého člověka, 
který filmový klub povede. Tímto tedy 
hledáme filmového nadšence, který by 
byl ochoten a schopen alespoň část z výše 
uvedených aktivit vykonávat, to vše za 

proplacení doložených nákladů a za pocit 
z dobře odvedené práce na poli kvalitní 
kinematografie. Další informace na tel. 
603 849 460 nebo mailem strelnice@
strelnice.cz.

6) Je v plánu výměna sedaček v hle-
dišti?

Jedna věc je plán, druhá peníze a třetí 
nutnost. Stav hlediště je kritický a spadá 
pod třetí položku. Bylo by jistě divné 
vyměnit za nemalé peníze promítací 
technologii a následně odrazovat diváky 
nepohodlným sezením. Je však třeba říct, 
že hluboké „ušáky“, bohatě polstrovaná 
křesla, nebudeme mít na Střelnici nikdy, 
alespoň v tom případě, kdy budeme trvat 
na zachování mobilního zatahovacího 
hlediště. Nikdo asi nemá tolik odvahy, 
aby navrhoval zrušení mobility, tj. vytvo-
ření pevného pohodlného hlediště a tím 
pádem nemožnost pořádat na Střelnici 
plesy, zábavy a další společenské akce 
se stolovou úpravou. To znamená, že 
sedadla na mobilním hledišti zůstanou 
krátká a opěradla tenká. I tak je ovšem 
rekonstrukce hlediště neoddiskutovatelně 
nutná. Je třeba si uvědomit, že králické 
digitální kino bude svou kapacitu nabízet 
jak místním obyvatelům, tak turistům, 
především návštěvníkům okolních lyžař-
ských středisek. Tyto diváky zcela jistě 
nezajímají žabomyší války králických 
zastupitelů a za své peníze budou chtít 
technicky kvalitní promítání filmových 
novinek a pohodlné sezení.

Autor textu doufá, že těchto několik 
odstavců přispěje k lepší informovanosti 
o digitálním kině na Střelnici a nevyvolá – 
tak jako před časem – petiční podpisovou 
akci stran opravy záchodků v tělocvič-
ných zařízeních. Stavět v malém městě 
proti sobě kulturu a sport je holý nesmysl. 
Potřebujeme oboje, chceme-li zůstat 
městem atraktivním pro místní i příchozí.

Pavel Strnad
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – listopad 2013
Orfilm fest 2013
II. ročník přehlídky regionálních filmů, 

odborná porota, zajímavé ceny, živá hudba 
Docenti. Akci pořádá Občanské sdružení 
Filmová společnost Orfilm, 

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

listopadu během otevírací doby na IC čp. 30.

Dýně ve sklepě 
Do 10. listopadu probíhá soutěžní vý-

stava dlabaných dýní. O konečném pořadí 
rozhodnou svými hlasy samotní návštěvníci 
výstavy. Otevírací doba: Pondělí – Pátek – 
15,00 – 17,00 Sobota 9,00 – 12,00, Neděle 
– 14,00 – 17,00 

Svatomartinská vína ve sklepních 
prostorách IC

Dovolujeme si Vás pozvat na ochutnáv-
ku svatomartinských vín do nevšedního 
prostředí sklepa pod Informačním centrem. 
Jste vítáni dne 11. 11. 2013 od 15 hodin. 

Na Vaši návštěvu se těší Odbor kultury ve 
spolupráci s Kavárnou Pod Kopečkem. 
Vchod do sklepa dvorem od Kavárny 
Pod Kopečkem, podrobnější informace 
na plakátech. 

Odbor kultury vás zve na 
Dětský filmový festival
Pondělí 11. 11. – pátek 15. 11., vždy v 17 

hod, sál kina 
Opět bude mnoho pohádek a spousta cen. 
Pondělí - Kovář z Podlesí
Úterý - Tři loupežníci (pásmo pohádek)
Středa - Čtyřlístek
Čtvrtek - Pohádky pro kočku (pásmo 

pohádek)
Pátek - Croodsovi

Provaz o jednom konci – sobota 16. 
listopadu v 19 hodin, sál kina Jablonné 
nad Orlicí. Benefiční divadelní představení 
ochotníků z Jablonného a okolí pro školu 
z Dolních Beřkovic, okres Mělník. V době 
červnových povodní školní družinu a první 

stupeň doslova vzala voda. Tímto se ochot-
níci přidávají ke sbírce a rozhodli se zahrát 
pro školu benefiční představení.

Odbor kultury vás zve na divadelní 
představení

Blaník v pátek 22. listopadu v 19 hodin, 
sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Divadlo Járy Cimrmana jistě není potřeba 
dalece představovat. V této hře se vlastně 
vydáme do bájné hory za blanickými rytíři. 
Součástí divadelního představení je i beseda 
o Cimrmanově životě a díle. 

Odbor kultury vás zve na vernisáž vý-
stavy

Půjdem spolu do betléma v neděli 24. 
listopadu v 16 hodin, IC čp. 30 

Vernisáž výstavy betlémů nám zpříjemní 
svým programem dětí z Mateřské školy 
Jablonské nábřeží. Výstavu si můžete pro-
hlédnout během otevírací doby na IC do 4. 
ledna 2014.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Úterý 1. října v 19.30 Donšajni 102 min. - 110,- Kč - komedie - české znění
Středa 2. října v 19.30 Obchodníci 85 min. - 90,- Kč - komedie 
Čtvrtek 3. října v 17.30 Oggy a škodíci     2D 80 min. - 90,- Kč - animovaný
Pátek 4. října v 19.30 Elysium 109 min. - 100,- Kč - akční - titulky
Neděle 6. října v 17.30 Oggy a škodíci     2D 80 min. - 90,- Kč - animovaný
Neděle 6. října v 19.30 Rivalové 123 min. - 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Pondělí 7. října v 19.30 Donšajni 102 min. - 110,- Kč - komedie - české znění
Úterý 8. října v 19.30 Metallica: Through the Never     3D 92 min. - ???,- Kč - hudební  - titulky
Středa 9. října v 19.30 Rivalové 123 min. - 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Čtvrtek 10. října v 19.30 Gravitace  91 min. - 100,- Kč - sci-fi - titulky 
Neděle 13. října v 19.30 Metallica: Through the Never     3D 92 min. - ???,- Kč - hudební - titulky
Pondělí 14. října v 19.30 Rivalové 123 min. - 110,- Kč - sportovní, akční - titulky
Úterý 15. října v 19.30 Gravitace  91 min. - 100.- Kč - sci-f i-  titulky
Středa 16. října v 19.00 Pražský komorní balet  divadelní představení  220,- / 200,- / 120,-
Čtvrtek 17. října v 19.30 Jako nikdy  93 min. - 80,- Kč - drama - české znění
Pátek 18. října v 17.30 Turbo  96 min. - 125/100,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 18. října v 19.30 Tohle není Kalifornie 90 min. - 85.- Kč - dokumentární - titulky
Sobota 19. října v 19.30 Tanec mezi střepinami 79 min. - 85,- Kč - taneční - slovenské znění
Neděle 20. října v 17.30 Turbo     3D 96 min. - 150/130,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 20. října v 19.30 Jako nikdy  93 min. - 80,- Kč - drama - české znění 
Pondělí 21. října v 19.30 Kameňák 4 88 min. - 110,- Kč - komedie - české znění
Úterý 22. října v 19.30 Tohle není Kalifornie 90 min. - 85,- Kč - dokumentární - titulky
Středa 23. října v 17.30 Turbo     3D 96 min. - 150/130,- Kč - animovaný - dabing
Středa 23. října v 19.30 Jako nikdy  93 min. - 80,- Kč - drama - české znění
Čtvrtek 24. října v 19.30 Příběh kmotra  99 min. - 120,- Kč - krimi - české znění
Pátek 25. října v 17.30 Turbo  96 min. - 125/100.- Kč - animovaný - dabing
Pátek 25. října v 19.30 Kameňák 4 88 min. - 110.- Kč - komedie - české znění
Neděle 27. října v 19.30 Příběh kmotra  99 min. - 120.- Kč - krimi - české znění
Pondělí 28. října v 19.30 Tanec mezi střepinami 79 min. - 85,- Kč - taneční - slovenské znění
Úterý 29. října v 17.30 Zataženo, občas trakaře 2     3D 96 min. - 155/135- Kč - animovaný - dabing
Středa 30. října v 19.30  Kameňák 4 88 min. - 110.- Kč - komedie - české znění

Digitální kino Jablonné nad Orlicí - listopad
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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.

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

Kino MÍR Hanušovice listopad
RIDDICK - pátek 1. 11. v 17:30 a 19:45, I. 35,- Kč; II. 40,- Kč
Vin Diesel se k nadšení všech fanoušků vrací ve své slavné roli 

antihrdiny. Riddick se ocitá na nehostinné planetě zrazený svými 
druhy. Aby přežil útoky nelítostných predátorů, aktivuje záchranný 
signál, který k němu přivede i jeho nepřátele. USA/Velká Británie, 
119 min, akční, sci-fi, thriller, české titulky, nevhodný do 12 let.

REVIVAL - Pátek 15. 11. v 17:30 a 19:45; 80,- Kč
Ještě jednou si pořádně… “Smoke“, to byli čeští Rolling Stones. Za 

nejasných okolností se ale v roce 1972 rozpadli a každý ze čtyř býva-
lých muzikantů se s údělem rockera ve výslužbě vyrovnal po svém. 
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián Geišberg, Vojtěch 
Dyk. ČR, 116min, hudební komedie, doporučená přístupnost od 12let.
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