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Vzpomínka na pana Leo Koska
V pondělí, 14. dubna, nás navždy opustil spoluzakladatel, dlou-

holetý ředitel a bývalý kolega ze Základní umělecké školy Králíky, 
pan Leo Kosek.
Z osobního vyprávění pana Koska znám problémy, které vzniku 

školy v padesátých  letech předcházely. Slavnostní otevření prvé 
hudební školy v tehdejším žambereckém okresu se uskutečnilo po 
dlouhých peripetiích dne 15. září 1953 a jejím ředitelem se stal pan 
Leo Kosek, který ve funkci působil až do 30. září 1980.
V dalším období zasloužilého důchodového odpočinku na škole 

nadále zůstává a v pozici učitele pracuje v plné síle až do  roku 
2004. To je mu již 77 let a z toho důvodu se rozhoduje své aktivní 

působení na škole ukončit.
Na školu však nezapomínal, o dění v ní 

se nadále zajímal a byl zpočátku i častým 
návštěvníkem školních koncertů.
Řada  žáků  všech  věkových kategorií, 

které  zasvětil  do  prvých  krůčků  hudby, 
byla za ta léta hodně dlouhá.
I  při  našem posledním  setkání  se  vy-

ptával, co je ve škole nového a já jsem si 
pak cestou domů říkala, jak je úžasné, že 
si tu svoji houževnatost, paměť a celkový 
přehled udržel vlastně po celý život.
S hlubokou úctou budeme vzpomínat.

Za ZUŠ Králíky Olga Zajacová

Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu a i život ve městě se rychle probudil ze zimní 

ospalosti. Na záhonech se objevily první jarní květy a v korunách 
rozkvetlých stromů jsou slyšet pracovité včelky.    I my  lidé máme 
najednou velkou chuť do práce. Na zahradách i městských pozemcích 
pomalu končí  jarní úklid a naším společným přičiněním  je město 
připraveno přivítat návštěvníky v plné kráse. 
Samozřejmě vždy je co zlepšovat, také pro letošní rok plánujeme 

akce, které ke zlepšení vzhledu města určitě přispějí. Přímo na náměstí 
proběhne v rámci regenerace městské památkové zóny oprava fasády 
budovy spořitelny. Na dodavatele stavby byla vypsána veřejná zakáz-
ka. Konečná cena je ve výši 1013 tis. Kč, z toho 485 tis. Kč pokryje 
dotace z ministerstva kultury. Jen o kousek dál, v ulici Příční čp. 352 
(Úřad práce a kadeřnictví), budou v měsíci červnu vyměněna okna za 
876 tis. Kč. Výběrové řízení na dodavatele bylo dokončeno i v případě 
rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v tělocvičně u nádraží. Akce 
bude zahájena před koncem školního roku a bude stát 1711 tis. Městu 
byla také přiznána dotace z programu Zelená úsporám na výměnu oken 
a zateplení fasády na tělocvičně za „žlutou“ školou. V ulici 5. května 
byla dokončena chybějící část chodníku, která bezprostředně navazuje 
na nově vybudované schody a chodník do ulice Na Příkopě.
V letošním roce dojde také ke třem změnám na postech ředitelů 

příspěvkových organizací z důvodu odchodu jejich ředitelů do dů-
chodu. Výběrová řízení na obsazení funkce v muzeu a knihovně byla 
ukončena, rada města schválila do funkce ředitele muzea Mgr. Michala 

Kose a do funkce ředitelky knihovny Mgr. Kateřinu Brandejsovou. 
Přeji  oběma nově  jmenovaným  ředitelům hodně úspěchů  radosti 
z nové práce. Výběrové řízení na obsazení vedoucí funkce v ZUŠ ještě 
probíhá a mělo by být dokončeno v průběhu měsíce května. Přestože 
je  ještě brzy,  chtěla bych už nyní odcházejícím  ředitelkám  Ivaně 
Marečkové, Mgr. Olze Zajacové a řediteli Ivo Pecháčkovi poděkovat 
za  jejich dlouholetou práci ve prospěch příspěvkových organizací 
a  tím i ve prospěch města Králíky. Ve všech třech případech budou 
mít jejich nástupci při své práci na co navazovat.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala organizátorům první letošní 

akce pro  širokou veřejnost Sněžnický motoráček. Krom hlavních 
organizátorek Mgr. Denisy Hejtmanské a Mgr. Kristiny Brůnové patří 
náš dík všem, kteří se aktivně do organizace akce zapojili a i všem, 
kteří se přišli podívat a dali tak najevo, že práce organizátorů nebyla 
zbytečná. Věřím, že jste si užili krásné sobotní odpoledne.
Přeji Vám krásné slunečné jaro. A když náhodou bude pršet, ne-

zlobte se. Voda je důležitá pro život rostlin, zvířat i lidí.
Jana Ponocná, starostka

Sněžnický motoráček 2014
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Děti v Králíkách strávily Noc s Andersenem
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Sportovně branný dětský den v Králické pevnostní oblasti
Muzeum opevnění - dělostřelecká tvrz Hůrka a Vojenské muzeum 

Králíky ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění - pěchotním srubem 
K  - S  14  „U  cihelny“,  za  podpory města Králíky,  pořádají  dne 
31. května 2014 tradiční Sportovně branný dětský den v Králické 
pevnostní oblasti.
Začátek programu pro aktivní děti, jejich rodiče a prarodiče je ve 

vstupním areálu tvrze Hůrka (vlevo od silnice Králíky – Červený 
Potok, cca 15 minut pěší chůze z Velkého náměstí v Králíkách) 
v době od 9.00 do 11.30 hodin. Děti (včetně doprovodu) se budou 
pod vedením organizátorů a dle jejich pokynů přesouvat ze vstup-
ního areálu podzemím tvrze Hůrka až na její povrch, odtud sestoupí 
směrem k Vojenskému muzeu a k pěchotnímu srubu K – S 14.
Na  uvedené  trase  děti  čeká  celá  řada  soutěžních  i  naučných 

disciplín  na  několika  stanovištích. Některé  disciplíny  si mohou 
vyzkoušet  i  rodiče a prarodiče. Těšit se můžete na střelbu z vo-
jenských vzduchovek, hod cvičným granátem, hod na cíl, střelbu 
s  paintballové  zbraně,  na  laserovou  střelnici,  cestu  podzemním 
tunelem odvahy, na schody vytrvalosti a řadu dalších.
Odhadovaná časová náročnost cca 180–220 minut. Zakončení 

je situováno do prostoru Vojenského muzea Králíky, kde bude pro 
děti připraveno od 14.00 do 15.00 svezení vojenským vozidlem 
či  technikou. Pěchotní srub K – S 14 budou moci děti, které se 
prokážou kartičkou účastníka Sportovně branného dětského dne, 
rovněž navštívit zdarma a prohlédnout si zdejší exponáty a expozice.
Děti na začátku akce obdrží: kartičku pro zapisování bodů získa-

ných v bodovaných disciplínách, malé občerstvení na cestu (v po-
době baleného nápoje a oplatky – doporučujeme malý baťůžek), 
na konci trasy obdrží malý dárek a polní oběd (v podobě špekáčku, 
pečiva, hořčice či kečupu, krabičku s nápojem). Špekáčky se budou 
opékat ve Vojenském muzeu Králíky.
Vstupné pro děti od 0 do 15 let zdarma, jeden člen doprovodu 

(rodič/prarodič) zdarma, ostatní členové doprovodu starší 15  let 
dle ceníku vstupného.
Další informace a případné aktualizace programu budou v předstihu 

(cca 10 dnů před termínem konání) zveřejněny na webových stránkách 
Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s.: http://hurka.boudamuseum.
com/; webových stránkách Králické pevnostní oblasti: www.kpo1938.
com a Vojenského muzea Králíky http://www.armyfort.com/.

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

JE OPEVNĚNÍ PRO KRÁLICKO PŘÍNOSEM?
Od počátku 90.  let  se  na Králicku  rozvíjí  fenomén,  který  ve 

svém rozsahu nemá v České republice obdoby – pokus o záchranu 
opevnění  budovaného na obranu před hitlerovským Německem 
a jeho zpřístupnění široké veřejnosti.
Nejde o nic menšího, než o  snahu zachovat největší  stavební 

kulturní  památku  z  období 1.  republiky  a  jejím prostřednictvím 
budoucím  generacím  přiblížit  nejslavnější,  ale  i  nejtragičtější 
okamžiky Českého národa. V případě pozůstatků čs. opevnění na 
Králicku jde o nejsilněji opevněné území Československé repub-
liky a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v Evropě vůbec! 
Na poměrně malém prostoru se zde v letech 1935–1938 podařilo 
stavebním firmám pod vedením Ředitelství  opevňovacích prací 
vybudovat 247 pevnostních objektů (56 objektů těžkého a 191 ob-
jektů lehkého opevnění) včetně tří dělostřeleckých tvrzí s kilometry 
podzemních chodeb.
Svým  významem  (a  osudy)  jsou  tyto  památky  srovnatelné 

s gotickými hrady. Ty také ještě počátkem 19. století zarůstaly bez 
zájmu křovím a kopřivami a pomalu se rozpadaly. Když se v  té 
době o nějaký hrad bohabojní obyvatelé okolních obcí zajímali, tak 
jen proto, aby z jeho zdí těžili stavební kámen a opřádali opuštěné 
trosky strašidelnými historkami. Teprve romantizující druhá polo-
vina předminulého století hradům vrátila jejich historický a později 
i turistický význam. Podobnost to není čistě náhodná!
Také  u  nás  betonové monumenty  zarůstaly  dlouhá  desetiletí 

křovím bez zájmu veřejnosti. Teprve počátkem 90. let 20. století 
se na Boudě objevila skupinka nadšenců, kteří začali (z  pro mnohé 
tehdy nepochopitelných důvodů) vyvážet z podzemí tvrze odpadky, 
zbavovali  bunkry kopřiv  a  trní  a  zajišťovali  nebezpečné  šachty. 
Netrvalo dlouho (25  let) a  jejich elán  tvrz přeměnil na muzeum 
celostátního významu. Do dnešních dnů  (jen na  této  tvrzi) bylo 
odpracováno dobrovolníky neuvěřitelných 400 000 hodin zdarma 
a muzeum navštívily statisíce návštěvníků z domova i ciziny.
Nadšení  strhlo posupně  i  další  a  za oněch 25  let  na Králicku 

vzniklo mnoho pevnostních a vojenských muzeí, z nichž některá 
snesou i mezinárodní srovnání. Tato muzea přitáhnou ročně do kraje 
kolem 55 000 návštěvníků a dalších cca 25 000 diváků přijíždí na 
tématicky  spřízněnou  akci Cihelna.  Přínos  pro  propagaci města 
Králíky (a okolního krásného kraje) je značný a jestli někdo i v nej-
vzdálenějších koutech naší republiky Králíky zná, tak proto, že mu 

automaticky naskočí v mysli asociace KRÁLÍKY – OPEVNĚNÍ. 
Také ekonomický přínos pro Králicko je nezanedbatelný a bude 

se do budoucna ještě zvyšovat, protože pevnostní turistika je teprve 
v plenkách (i když 80 000 návštěvníků ročně jsou pěkné plenky) 
a v Evropě se bouřlivě rozvíjí. Nejde jen o profit muzeí, podnikatelů 
a zaměstnávání místních občanů, ale i o daňový příjem pro obecní 
pokladny a v neposlední řadě o dotace a granty, které k nám připlynou.
Za posledních deset let se zde (i zásluhou milovníků vojenské 

historie) z dotací investovalo téměř 100.000.000 Kč do infrastruk-
tury podporující cestovní ruch související s opevněním/vojenskou 
historií. Zde  je  třeba  připomenout,  že  výše  uvedené prostředky 
nemohly být použity třeba na kanalizaci a chodníky v obcích (a další 
podobné projekty), protože se jednalo o účelové dotace z Evropské 
unie, které byly určeny jen a pouze na rozvoj turistického ruchu. 
Těch 100 miliónů bylo zkrátka možné přijmout a použít na dané 
účely - nebo je odmítnout. 
Je  jasné,  že  se  na  nákladech  těchto  projektů  podílejí  i  obce 

a v součtu to nejsou malé peníze – nicméně vždy jde jen o malou 
část z celkových nákladů. V porovnání s penězi, které tak do re-
gionu připlynou a jsou obcím k užitku a také v porovnání s tisíci 
hodin, které jsou zdarma odpracovaných dobrovolníky, jde o dobře 
vynaložené prostředky. Právě dobrovolníci, pracující ve prospěch 
obcí, si tuto podporu určitě zaslouží. 
Za tyto dotace byly pořízeny (mimo jiné) moderní budovy dvou 

největších muzeí na Králicku – Vojenského muzea Králíky a Muzea 
tvrze Hůrka. Pro vyšší  komfort  návštěvníků Králické  pevnostní 
oblasti (jak se oblast od Zemské brány po kótu Maliník nazývá) také 
vznikly dvě naučné stezky - Naučná stezka Betonová hranice (spo-
jující obce Mladkov a Lichkov s tvrzí Bouda a okolním opevněním) 
a Naučná stezka Vojenské historie v bezprostředním okolí Králík. 
Nemalé prostředky byly věnovány i na přímou propagaci Králicka 
např. ve formě informačních tabulí s mapou, které jsou umístěny 
mimo oblast,  třeba v Žamberku či Letohradě. Ve výčtu dalších, 
byť drobnějších aktivit, by bylo možno ještě dlouho pokračovat…  
Na závěr nemohu než konstatovat, i vzhledem k tomu co jsem 

tu dosud popsal, že je činnost pevnostních a vojenských muzeí pro 
Králicko přínosem. 

Petr Štemberk, ředitel obecně prospěšné společnosti
KRÁLICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST
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Nové exponáty ve Vojenském muzeu Králíky
Vojenské muzeum Králíky se chystá na letošní turistickou sezó-

nu. Představuje stovky nových exponátů, nově instalované expozice 
a v letošním roce připravuje také několik tematických výstav.
S blížícím se začátkem hlavní turistické sezóny finišují za plného 

provozu Vojenského muzea Králíky (VMK) práce na nových insta-
lacích expozic. Rozmístění řady velkých exponátů se upravuje tak, 
aby se vytvořil dostatek prostoru pro vystavení stovek kusů dalších, 
velikostí menších, významem srovnatelných sbírkových předmětů. 
V zimním období probíhalo  třídění  a  základní údržba malé  části 
předmětů, dosud uložených v rozsáhlém depozitáři muzea. Ty jsou od 
letošního jara veřejnosti průběžně představovány tak, jak je pracovníci 
muzea rozmisťují podle podrobného „scénáře“ do expozic. Vystavena 
je nově  také  řada předmětů, pocházejících ze  soukromých sbírek, 
muzeu zapůjčených.
Tam, kde jsou instalace dokončeny, osazují se informační panely, 

prostřednictvím kterých se mohou návštěvníci dozvědět o klíčových 
vystavených kusech více. S ohledem na obrovské množství prezento-
vaných předmětů však představuje příprava a instalace informačních 
panelů ve VMK doslova běh na Maratónské trati.

Část expozice protichemické ochrany.
V právě doplněných expozicích dostaly větší prostor například 

spojovací prostředky, prostředky ochrany proti chemickým a bojovým 
otravným látkám, artefakty z široké oblasti vojenského letectví, ale také 
například modely vojenské bojové techniky, pevnostních objektů a di-
oráma s tématem vojenské historie. Mistrovské kousky, které se mezi 
prezentovanými modely nachází, potěší zejména malé i velké kluky.
Koho zcela nezasytí vojenská historie prezentovaná na stovkách 

metrů  čtverečních výstavní  plochy VMK, má možnost  navštívit 
v bezprostřední blízkosti ležící pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ 
a také nedalekou dělostřeleckou tvrz Hůrku, která je jedním z pilířů 
čs. pevnostního systému, budovaného na obranu  republiky ve 30. 
letech 20. století.

Provozovatel Vojenského muzea Králíky: Pro město Králíky – 
Armyfort, s. r. o. s velkou skupinou dobrovolníků; kontakty: http://
www.armyfort.com; e-mail: muzeum@armyfort.com; otevírací doba: 
celoročně každý den kromě pondělí (zavírací den také: 24. 12.; 31. 
12.; 1. 1.). V říjnu až dubnu od 10 do 16 hodin, v květnu až září od 
9 do 17 hodin.Expozice spojovacích prostředků.

Pohled do expoziční haly.Pozůstatky válečných strojů.

Nová houfnice.
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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. 2 konaného 14. dubna 2014

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná,  Ing. Pavel Strnad, Antonín 
Vyšohlíd, Vladimír Hejtmanský,  Ing. La-
dislav Tóth,  Ladislav Křivohlávek, Mgr. 
Jan Mlynář, Mgr. Zdeněk Nesvadba, Mgr. 
Vlastimil  Kubíček, Arnošt  Juránek,  Iva 
Musilová.

Z jednání omluveni: Mgr. Dušan Krabec, 
Pavel Morong,  JUDr. Milan  Ježek,  Ing. 
Roman Kosuk.

Z části jednání omluvena: Iva Musilová.
Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 

Kubíčková, Ing. Divíšek, Bc. Strnad.
Program:
1. Zahájení, prezence
a určení ověřovatelů

2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Prezentace Státního pozemkového

úřadu – Společná zařízení roku
2013 – Cestní síť Králicko 

4.2. Majetkové operace
4.3. Rozdělení dotace z programu

regenerace MPZ
4.4. Schválení přímých příspěvků

poskytovatelům sociálních služeb
4.5. Schválení zástupce zmocněnce

města na valné hromadě
společnosti EKOLA České
Libchavy s.r.o. a Vodovody
a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s.

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 
10  členů  zastupitelstva.  Zastupitelstvo  je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé  zápisu 
z jednání ZM ze dne 10. 2. 2014 Ladislav 
Křivohlávek a Mgr. Dušan Krabec nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Mgr. Vlastimil Kubíček 
a Vladimír Hejtmanský.

ZM/2014/02/012: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Vlastimila Kubíčka a pana Vladimíra 
Hejtmanského. 

Hlasování: 9:0:1 (schváleno, Iva Musi-
lová se neúčastnila jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplně-

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

ZM/2014/02/013: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 02. 

Hlasování: 10:0:0 (schváleno, Iva Musi-

lová 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 Iva 
Musilová.

4. Hlavní jednání
4.1. Prezentace Státního pozemkového 

úřadu – Společná zařízení roku 2013 – 
Cestní síť Králicko
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí po-

bočky Státního pozemkového úřadu v Ústí 
nad Orlicí seznámila přítomné se stavbami, 
které na Králicku pozemkový úřad realizoval 
v minulých letech a dále s připravovanými 
projekty. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej pozemku st.p.č. 678/3 v k.ú. 

Králíky 
ZM/2014/02/014: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
678/3 – zastavěné plochy o výměře 19 m2 
v k.ú. Králíky manželům K., Králíky za 
kupní cenu ve výši 4.732 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.2. Prodej pozemku p.p.č. 90/2 v k.ú. 

Heřmanice u Králík 
ZM/2014/02/015: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
90/2 – trvalého travního porostu o vý-
měře 320 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík 
manželům P., Králíky za kupní cenu ve 
výši 35.118 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.3.  Prodej  pozemku  p.p.č.  628/44 

v k.ú. Králíky
ZM/2014/02/016: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 628/44 – trvalého travního porostu 
o výměře 261 m2 v k.ú. Králíky paní G., 
Králíky za kupní cenu 25.434 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.4.  Záměr  prodeje  pozemků  p.p.č. 

458, p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/4, p.p.č. 595/3 
a p.p.č. 767/2 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2014/02/017: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 458 – ostatní plochy o výměře 
946 m2, p.p.č. 463/1 – ostatní plochy 
o výměře 490 m2, p.p.č. 463/4 – trvalého 
travního porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 
595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 

a p.p.č. 767/2 – ostatní plochy o výměře 
510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem ze-
mědělského hospodaření za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.2.5. Záměr prodeje části pozemků p.p.č. 
1046/1 a p.p.č. 1046/6 v k.ú. Králíky

ZM/2014/02/018: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje částí 
pozemků p.p.č. 1046/1 – orné půdy a p.p.č. 
1046/6 – zahrady o celkové výměře cca 
250 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: 9:2:0 (schváleno)
4.2.6. Záměr prodeje pozemku ve zjed-

nodušené evidenci p.č. 869 GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2014/02/019: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku ve zjednodušené evidenci p.č. 869 GP 
o výměře 2 305 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za účelem zemědělského hospodaření za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.7. Nákup pozemků p.p.č. 460/3 a p.

p.č. 480/2 v k.ú. Dolní Boříkovice
ZM/2014/02/020: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje nákup pozemků 
p.p.č. 460/3 – trvalého travního porostu 
o výměře 22 m2 a p.p.č. 480/2 – trvalého 
travního porostu o výměře 9 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice od pana D., Králíky za 
kupní cenu ve výši 2.530 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.8. Prodej pozemku p.p.č. 62/2 v k.ú. 

Králíky – schválení služebnosti inženýrské 
sítě  –  vedení  kanalizace  pro  oprávněné 
město Králíky

ZM/2014/02/021: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje v souladu s usnesením 
ZM/2013/05/075 ze dne 2. 9. 2013 a s usne-
sením RM/2013/25/372 ze dne 26. 6. 2013 
zřízení služebnosti inženýrské sítě – vede-
ní kanalizace a práva vstupu na pozemek 
za účelem prohlídky a údržby inženýrské 
sítě na pozemku p.p.č. 62/2 – trvalého 
travního porostu o výměře 45 m2 pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a to na 
dobu neurčitou.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4 . 2 . 9 .   A k t u a l i z a c e   u s n e s e n í 

ZM/2004/10/194  ze  dne  14.  9.  2004  na 
převod stavby pevnostního objektu SLO č. 
113 na pozemku st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední 
Lipka

ZM/2014/02/022: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky v návaznosti na rozhodnutí 
ZM/2004/10/194 ze dne 14. 9. 2004 schva-
luje nabytí nepotřebného vojenského ma-
jetku, tj. objektu SLO č. 113 na pozemku 
st.p.č. 251 v k.ú. Prostřední Lipka do 
vlastnictví města Králíky, IČO 00279072, 
561 69 Králíky darovací smlouvou podle 
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Pojeďte s námi v létě do
CHORVATSKA na Makarskou rivieru

jedeme ve dvou termínech:

26. 6. - 6. 7. 2014 a 22. 8. - 31. 8. 2014
Ubytování ve městech Baška Voda nebo Tučepi nebo 

Gradac v apartmánových vilách, kompletně vybavených, 
vzdálených 100 - 200 m od pláží. Strava vlastní nebo 
možnost polopenze za příplatek Kč 2700,-/os.

Doprava: autokarem, odvezeme vás přímo z Králík.
Cena Kč 5900,-/os. děti do 12 let Kč 5600,-.
----------------------------------------------------------------------

Cestovní agentura CAM s.r.o., Ústí nad Orlicí,
M.R. Štefánika 234, tel.: 606 748 616

e-mail: mankova@ckm-tour.cz, www.ckm-tour.cz

zákona č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného 
vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní 
samosprávné celky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.10.  Schválení  smlouvy  o  bezúplatném  převodu majetku 

a smlouvy o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1081/2014-
-HUOM H/UO/2013/8015 JIN

ZM/2014/02/023: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zří-
zení věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1081/2014-HUOM H/
UO/2013/8015 JIN mezi městem Králíky, IČO 00279072, se 
sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a Českou republikou 
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 
6979111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 v před-
loženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Králíky od Státního 

pozemkového úřadu
ZM/2014/02/024: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 

bezúplatný převod pozemků v k.ú. Králíky od České republi-
ky - Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 na město Králíky a to: g) dle 
§ 7 odst. a) zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění - st.p.č. 
803, p.p.č. 162/2, p.p.č. 174/3, p.p.č. 220/2, p.p.č. 229, p.p.č. 
260/1, p.p.č. 336, p.p.č. 450, p.p.č. 452, p.p.č. 478/4, p.p.č. 478/5, 
p.p.č. 478/7, p.p.č. 478/8, část p.p.č. 478/9, p.p.č. 478/13, p.p.č. 
478/18, část p.p.č. 478/19, p.p.č. 480/7, p.p.č. 480/9, p.p.č. 480/10, 
p.p.č. 492/19, p.p.č. 492/20, p.p.č. 492/24, p.p.č. 507/5, p.p.č. 
511/2, p.p.č. 511/5, p.p.č. 570/9, p.p.č. 650/3, p.p.č. 651/26, p.p.č. 
651/38, p.p.č. 651/43, p.p.č. 1820/8, p.p.č. 1820/9, p.p.č. 1822/7, 
p.p.č. 1900/3, p.p.č. 1902/6, p.p.č. 1902/10, p.p.č. 1932/3, p.p.č. 
1940/13, p.p.č. 2072/35, část p.p.č. 2210/5, p.p.č. 2239/6, p.p.č. 
3085 a p.p.č. 3706/2 h) dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., 
v platném znění -p.p.č. 651/36, část p.p.č. 1069/16, část p.p.č. 
1069/17, část p.p.č. 1069/18, část p.p.č. 1084/3, část p.p.č. 3565, 
část p.p.č. 3566 a p.p.č. 3708 i) dle § 7 odst. e) zákona č. 503/2012 
Sb., v platném znění - p.p.č. 96/1, p.p.č. 96/3, p.p.č. 181/2, p.p.č. 
511/1, část p.p.č. 1069/16, část p.p.č. 1069/17, část p.p.č. 1069/18, 
část p.p.č. 1084/3, p.p.č. 1758/39, p.p.č. 2158/1, p.p.č. 3491, část 
p.p.č. 3588, část p.p.č. 3594 a p.p.č. 3617.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.12.  Schválení  Plánu  společných  zařízení  pro Komplexní 

pozemkovou úpravu Dolní Lipka
ZM/2014/02/025: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje Plán 

společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Dolní 
Lipka v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.13.  Schválení  Plánu  společných  zařízení  pro Komplexní 

pozemkovou úpravu Prostřední Lipka  
ZM/2014/02/026: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 

Plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Prostřední Lipka v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.14. Zrušení rozhodnutí ZM/2011/05/097 ze dne 18. 7. 2011
ZM/2014/02/027: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zru-

šení rozhodnutí Zastupitelstva města Králíky ZM/2011/05/097 
ze dne 18. 7. 2011.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.2.15. Zrušení rozhodnutí ZM/2013/07/094 ze dne 14. 10. 2013  
ZM/2014/02/028: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zru-

šení rozhodnutí Zastupitelstva města Králíky ZM/2013/07/094 
ze dne 14. 10. 2013.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.3. Rozdělení dotace z programu regenerace MPZ
ZM/2014/02/029: ZM schvaluje přidělení příspěvku z Progra-

mu regenerace MPZ pro rok 2014 dle návrhu komise Regenerace 
MPZ Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení přímých příspěvků poskytovatelům sociál-
ních služeb

ZM/2014/02/030: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 
peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 25.000 Kč občanskému 
sdružení Amalthea Pardubice na podporu sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi poskytovaných v územní působnosti 
ORP Králíky, a to formou darovací smlouvy.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
ZM/2014/02/031: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč na provoz 
Občanské poradny Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v Králí-
kách, a to formou darovací smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
ZM/2014/02/032: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč Oblastní 
charitě v Ústí nad Orlicí na podporu sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi v územní působnosti ORP Králíky, 
a to formou darovací smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
ZM/2014/02/033: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 15.000 Kč občanskému 
sdružení CEMA Žamberk na podporu provozu sociálních služeb 
„azylový dům“ a „krizová pomoc“, a to formou darovací smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
ZM/2014/02/034: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč občanskému 
sdružení CEMA Žamberk na podporu provozu sociální služby 
„dům na půl cesty“, a to formou darovací smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení zástupce zmocněnce města na valné hromadě        
společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. a Vodovody a kana-
lizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

ZM/2014/02/035: ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) f) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, schvaluje pana Pavla Brandejse 
jako zástupce zmocněnce města Králíky na všech valných hro-
madách společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862 
a Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398. 

Hlasování: 11:0:0 (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 jednání v 19:17 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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26. 3.
RM  schvaluje  smlouvu  o  výpůjčce  č.j. 

129/2014 mezi městem Králíky a panem P. 
B., Králíky  na  bezplatné  dočasné  užívání 
pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2 
GP, p.č. 563/1 GP, p.č. 577 GP, p.č. 533/2 GP 
a p.č. 559/1 GP v k.ú. Prostřední Lipka pro akci 
CIHELNA, smlouva o výpůjčce se uzavírá na 
dobu neurčitou.
RM ukládá vedoucí MO vyzvat zástupce 

společnosti SJ REAL,  s.r.o., Nad Závěrkou 
2434/7, 169 00 Praha 6 – Břevnov k závazné-
mu vyjádření k prodeji části pozemku p.p.č. 
1071/1 v k.ú. Králíky  za účelem výstavby 
obchodního zařízení – prodejny textilu KIK 
a poté předložit bod na jednání ZM.
RM ukládá vedoucí MO vyzvat zástupce 

společnosti  SNĚŽNÍK,  a.s., Gajdošova  7, 
615 00 Brno, k závaznému vyjádření k pří-
pravě a výstavbě bytového domu č. 1 na části 
pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky a poté 
předložit informaci na jednání ZM.
RM doporučuje  nákup  pozemků  p.p.č. 

480/2 –  t.t. porostu o výměře 9 m2  a p.p.č. 
460/3 – t.t. porostu o výměře 22 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od pana M. D., Králíky. Zároveň 
RM ukládá MO předložit nákup pozemků na 
jednání ZM.
RM  schvaluje  zemědělský  pacht  částí 

pozemků  p.p.č.  3720  –  trvalého  travního 
porostu, p.p.č. 3722 – vodní plochy a p.p.č. 
3725 –  trvalého  travního porostu o celkové 
výměře cca 27612 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
zemědělského hospodaření M. P., Králíky.
RM   v   s o u l a d u   s   u s n e s e n í m 

RM/2013/25/372 ze dne 26. 6. 2013 a usne-
sením ZM/2013/05/075  ze  dne  2.  9.  2013 
doporučuje schválení služebnosti inženýrské 
sítě – vedení kanalizace  a práva vstupu na 
pozemek za účelem prohlídky a údržby inže-
nýrské sítě na pozemku p.p.č. 62/2 – trvalého 
travního porostu o výměře 45 m2 pro oprávně-
né město Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.
RM  ruší  usnesení  RM/2011/37/528  ze 

dne 31. 8. 2011 a schvaluje zřízení věcného 
břemene  spočívající  v  umístění,  zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy na 
pozemcích p.p.č. 114/2, p.p.č. 161/1 a p.p.č. 
162 v k.ú. Dolní Hedeč pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 
čp. 874/8, případně umožnit jí určeným třetím 
osobám přístup a příjezd na uvedené pozemky. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 3.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM  schvaluje  do  doby  realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 
RM schvaluje  nová Pravidla  pro prona-

jímání bytů ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/165/P/2014 v předloženém znění s účin-
ností od 1. 4. 2014. 
RM  v  souvislosti  se  závěry  z  auditu 

ve  společnosti Služby města Králíky,  s.r.o., 
a projednání ve společnosti ukládá jednateli 
společnosti:
- do 30. 4. 2014 předložit nájemcům prosto-

rů sloužících k podnikání a ostatních prostorů 

vyúčtování služeb za období let 2010-2012, 
u kterých nebylo provedeno za uvedené ob-
dobí vyúčtování služeb
- do 31.  5.  2014 předložit RM výsledek 

(přeplatky,  nedoplatky)  vyúčtování  služeb 
u nájemců prostorů  sloužících k podnikání 
a ostatních prostorů za rok 2013
- do 31. 8. 2014 předložit RM přehled všech 

neuhrazených nedoplatků za vyúčtování slu-
žeb u nájemců prostorů sloužících k podnikání 
a ostatních prostorů za období ode dne 1. 1. 
2005 do roku 2012.
RM schvaluje  rozpočtová  opatření  číslo 

22680/14/PA, 14-9, 14-6 a číslo 1 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Úřadu práce ČR 
a rezortních ministerstev, kterými se zvyšuje 
schválený  rozpočet  v  příjmech  a  výdajích 
o částku 1.460.314,06 Kč a interní rozpočtové 
opatření  číslo 201401, kterým se  schválený 
rozpočet zvyšuje v příjmech o 193.230,00 Kč, 
zvyšuje ve výdajích o 798.530,00 Kč a snižuje 
výdajové financování o 605.300,00 Kč.
RM schvaluje  smlouvu o dílo  týkající  se 

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

firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, Růžová 462 o zajištění úklidu v are-
álu veřejného dětského hřiště „V Bytovkách, 
Králíky“.
RM  schvaluje  smlouvu  o  provozování 

místního koupaliště uzavřenou mezi Městem 
Králíky a SMK s.r.o. Králíky na rok 2014.
RM bere na vědomí sdělení Ing. Richarda 

M. Sichy a ukládá odboru ŠKT zajistit ve spo-
lupráci s výpůjčitelem nezbytné odborné práce 
pro zachování původního dřevěného obložení 
v 1. patře budovy č.p. 367 při dodržení požárně 
bezpečnostního řešení.
RM schvaluje použití přidělených finanč-

ních prostředků OV Heřmanice ve výši 6.134 
Kč na montáž  elektronického  zabezpečení 
kostela v Heřmanicích.
RM poskytuje  finanční  dar  z  rozpočtu 

města na podporu poskytování sociální služby 
„domov pro seniory“ příspěvkovou organizací 
obce Sloupnice Domov pro seniory Sloupnice 
ve výši 5.401 Kč. Příspěvek bude poskytnut 
z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví formou darovací smlouvy.
RM poskytuje finanční dar z rozpočtu města 

na  podporu  poskytování  „sociální  služby 
poskytované ve  zdravotnických  zařízeních 
ústavní  péče“  poskytované  příspěvkovou 
organizací Pardubického kraje Albertinum, 
odborný léčebný ústav v Žamberku, Za kopeč-
kem 353, Žamberk, ve výši 373 Kč. Příspěvek 
bude poskytnut z kapitoly odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví formou darovací smlouvy.
RM ruší usnesení  č. RM/2014/11/134 ze 

dne 19. 3. 2014 a doporučuje poskytnutí fi-
nančního daru z rozpočtu města ve výši 10.000 
Kč na provoz sociální služby „denní stacionář“ 
a „týdenní stacionář“ poskytovaných organiza-
cí Stacionář Ústí nad Orlicí, zřizovatel město 
Ústí  nad Orlicí.  Příspěvek bude poskytnut 
formou darovací smlouvy.

RM bere na vědomí podnět ke změně pra-
videl o zveřejňování textů v Králickém zpra-
vodaji  a ukládá vedoucímu OŠKT připravit 
návrh na nové znění pravidel.

2. 4.
RM doporučuje schválit bezúplatný převod 

pozemků v k.ú. Králíky od České republiky 
- Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 na město 
Králíky a to :
dle § 7 odst.  a)  zákona č. 503/2012 Sb., 

v  platném znění  st.p.č.  803,  p.p.č.  162/82, 
p.p.č. 174/3, p.p.č. 220/2, p.p.č. 229, p.p.č. 
260/1, p.p.č. 336, p.p.č. 450, p.p.č. 452, p.p.č. 
478/4, p.p.č. 478/5, p.p.č. 478/7, p.p.č. 478/8, 
část p.p.č. 478/9, p.p.č. 478/13, p.p.č. 478/18, 
část p.p.č. 478/19, p.p.č. 480/7, p.p.č. 480/9, 
p.p.č.  480/10,  p.p.č.  492/19,  p.p.č.  492/20, 
p.p.č. 492/24, p.p.č. 507/5, p.p.č. 511/2, p.p.č. 
511/5, p.p.č. 570/9, p.p.č. 650/3, p.p.č. 651/26, 
p.p.č. 651/38, p.p.č. 651/43, p.p.č. 1820/8, p.
p.č. 1820/9, p.p.č. 1822/7, p.p.č. 1900/3, p.p.č. 
1902/6, p.p.č. 1902/10, p.p.č. 1932/3, p.p.č. 
1940/13, p.p.č. 2072/35,  část p.p.č. 2210/5, 
p.p.č. 2239/6, p.p.č. 3085 a p.p.č. 3706/2
 dle § 7 odst. b) zákona č. 503/2012 Sb., 

v  platném  znění  p.p.č.  651/36,  část  p.p.č. 
1069/16,  část  p.p.č.  1069/17,  část  p.p.č. 
1069/18, část p.p.č. 1084/3, část p.p.č. 3565, 
část p.p.č. 3566 a p.p.č. 3708
dle § 7 odst.  e)  zákona č. 503/2012 Sb., 

v  platném  znění  p.p.č.  96/1,  p.p.č.  96/3, 
p.p.č. 181/2, p.p.č. 511/1, část p.p.č. 1069/16, 
část p.p.č. 1069/17, část p.p.č. 1069/18, část 
p.p.č. 1084/3, p.p.č. 1758/39, p.p.č. 2158/1, 
p.p.č. 3491, část p.p.č. 3588, část p.p.č. 3594 
a p.p.č. 3617
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM doporučuje  schválit Plán společných 

zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu 
Dolní Lipka v předloženém znění  a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
RM doporučuje  schválit Plán společných 

zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu 
Prostřední Lipka v předloženém znění a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
RM  schvaluje  Pravidla  pro  propachto-

vání pozemků ve vlastnictví města Králíky 
č. PP/166/P/2014 v předloženém znění s účin-
ností od  3. 4. 2014. 
RM schvaluje záměr pachtu částí pozemků 

p.p.č. 1808/5 – zahrady o výměře cca 92 m2 
a p.p.č. 1808/9 – zahrady o výměře cca 59 
m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemku 
a zřízení zahrádky za pachtovné ve výši 223 
Kč/rok a ukládá MO záměr pachtu zveřejnit.
RM schvaluje pronájem prostor sloužících 

k podnikání o výměře 45,12 m2 v přízemí bu-
dovy čp. 366 – objektu k bydlení, stavba stojí 
na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, účel 
pronájmu – zřízení obchodu sklo a porcelán, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, 
a to paní N. K., Králíky.
RM doporučuje schválit prodeje pozemku 

p.p.č. 90/2 –  trvalý  travní porost o výměře 
320 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík manželům 
J. a I. P., Králíky a ukládá MO předložit bod 
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na jednání ZM. 
RM doporučuje  nákup  pozemku  p.p.č. 

1394/5 – zahrady o výměře 8 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice od paní M. S., Sobotín. Zároveň 
RM ukládá MO zadat vypracovat  znalecký 
posudek na stanovení kupní ceny a požádat 
o vyjádření vlastníka pozemku a poté předložit 
na jednání ZM.
RM schvaluje pronájem prostor sloužících 

k podnikání  -  kavárny,  2  skladů,  spojovací 
chodby, kuchyně, soc. zařízení a příslušné spo-
jovací prostory a společné prostory v 1. patře 
nemovitosti čp. 374, stavba stojí na pozemku 
st.p.č. 351/1 v k.ú. Králíky – kulturní dům 
Střelnice  za účelem provozování hostinské 
činnosti,  nájemní vztah na dobu neurčitou, 
a to panu Z. M., Králíky.
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpraco-

vání projektové dokumentace ve stupni RDS 
a DVZ v rámci investiční akce: „Zateplení tě-
locvičny ul. 5. května, Králíky“ s firmou MIX 
MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 
612 00 Brno. 
RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci. „Výměna 
oken a vstupních dveří na polyfunkčním domě 
čp. 352, Králíky“ a rozhodla, že smlouva o dílo 
bude uzavřena s firmou PKS OKNA, a.s. Žďár 
nad Sázavou. 
RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou 

zakázku malého  rozsahu na  akci  „Výměna 
oken a vstupních dveří na polyfunkčním domě 
čp. 352, Králíky“ s firmou PKS OKNA a.s., 
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou. 
RM schvaluje kupní smlouvu na pořízení 

zametacího vozu v rámci akce VZ: „Snížení 
imisí – pořízení čistící komunální techniky – 
Město Králíky“ s firmou FARID COMERCIA 
s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost. 
RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Stavební 
úpravy  nemovitosti  čp.  364  v Králíkách“ 
a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 
460, 517 73 Opočno.
RM schvaluje smlouvu č. S-8905/14/KUXI 

s firmou Wolters Kluwer  a.s.,  o poskytnutí 
užívacích práv k Systému ASPI.
RM  schvaluje  smlouvu  o  dílo  s  firmou 

EQUICA, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 
9 - Vysočany, na zpracování žádosti o finanční 
podporu z IOP výzva č. 22 včetně zpracování 
studie proveditelnosti.
RM bere na vědomí předložený návrh roz-

dělení přidělené kvóty z programu Regenerace 
MPZ Králíky včetně stanovení  jednotlivých 
podílů  a  ukládá  vedoucímu  odboru  ŠKT 
předložit návrh na jednání ZM.
RM schvaluje  program  jednání ZM dne 

14. 4. 2014.
RM bere na vědomí stížnost manželů Han-

gurbadžových a ukládá starostce na stížnost 
odpovědět.

9. 4.
RM bere na vědomí oznámení Krajského 

úřadu  Pardubického  kraje  zahájení  řízení 
o vydání integrovaného povolení pro zařízení 
„GALVANOVNA“  žadatele  SEVEN – K, 
s.r.o., se sídlem Pivovarská 171, Králíky a upo-
zorňuje na podmínku stanovenou rozhodnutím 
č.j.  9151/ŽP/DG/1129/03/231.8/11  ze  dne 
31. 3. 2004. 
Město Králíky  jako  vlastník  dotčeného 

pozemku p.p.č. 2759 – ostatní plochy v k.ú. 
Horní Lipka souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba garáže na pozemku st.p.č. 121 v k.ú. 
Horní Lipka, o rozměrech 6,6 m x 6,6 m, ve 
vzdálenosti  3,5 m od p.p.č.  2759 – ostatní 
plochy“ paní V. S., Králíky.
RM bere na vědomí oznámení Krajského 

úřadu Pardubického kraje o zahájení zjišťova-
cího řízení záměru J. a L. P., Králíky „Rybníky 
Na prameni“ podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o  posuzování  vlivů na ŽP a nemá k němu 
připomínky. 
RM schvaluje Pravidla pro vydávání obec-

ního zpravodaje „Králický zpravodaj“.
RM schvaluje složení konkurzní komise pro 

výběr ředitele/ředitelky ZUŠ Králíky: Jana Po-
nocná, Mgr. Ladislava Jindrová, Mgr. Zuzana 
Hamanová, Mgr. Olga Zajacová, PhDr. Hana 
Chvátilová,  Ing. Pavel Strnad. Tajemníkem 
komise je určen Ing. Jan Divíšek.
RM bere na vědomí návrh sportovní komise 

a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit ve spolu-
práci s ředitelem školy Gymnázium a základní 
škola Králíky  a odborem VTS dovybavení 
sportovního areálu o dopadové plochy pro 
DiscGolf v počtu 6 ks.
RM souhlasí se skácením 8 olší, 20 pařezo-

vých výmladků olše, 1 břízy a 1 vrby na p.p.č 
3705 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů s panem V. V., Králíky. 
RM  schvaluje  podání  žádostí  o  dotaci 

v  rámci Oblasti  podpory  4.1:  Zkvalitnění 

nakládání s odpady na pořízení třídící linky, 
mostní  váhy,  pásového dopravníku  a  kon-
tejnerů.

16. 4.
RM bere na vědomí vyjádření pana T. B., 

Velké Přílepy a ukládá vedoucí MO pozvat 
jmenovaného na  jednání  s  vedením města 
a odborem ŽP k vyřešení  směny pozemků 
v k.ú. Horní Lipka, příp. Prostřední Lipka.
RM doporučuje  schválit  záměr  prodeje 

pozemku p.p.č. 254 – ostatní plochy o výměře 
216 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2  +  náklady  spojené  s  převodem 
a dále zřízení služebnosti – práva vstupu na 
pozemek p.p.č. 254 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby sousední stavby čp. 5 na st.p.č. 235/1 
v k.ú. Králíky pro oprávněné město Králíky, 
a to bezúplatně a na dobu neurčitou, a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.
RM  v   s o u l a du   s   r o z hodnu t ím 

ZM/2013/09/126 ze dne 16. 12. 2013 schva-
luje zveřejnit záměr prodeje spoluvlastnického 
podílu ve výši ½ na pozemku st.p.č. 1157/1 
– zastavené plochy o výměře 115 m2 v k.ú. 
Králíky, součástí pozemku je stavba bez čp/
če – garáž, za kupní cenu ve výši 125.000 Kč 
a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit.
RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 

zbývajících částí pozemků (v návaznosti na 
rozhodnutí ZM/2014/02/018) p.p.č. 1046/1 – 
orné půdy a p.p.č. 1046/6 – zahrady v k.ú. Krá-
líky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM  schvaluje  zemědělský  pacht  části 

pozemku p.p.č.  142/1  -  zahrady o  výměře 
cca 147 m2 v k.ú. Králíky za účelem zřízení 
zahrádky za pachtovné ve výši 441 Kč/rok 
panu B. B., Králíky.
RM  schvaluje  pronájem  části  pozemku 

p.p.č. 2254 – ostatní plochy o výměře cca 200 
m2  v k.ú. Červený Potok za účelem zřízení 
parkovacího místa paní M. P., Králíky.
RM schvaluje výpůjčku prostor  zasedací 

místnosti v budově čp. 316,  jež  je  součástí 
pozemku st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, za účelem 
poskytování poradenství a služeb Intervenční-
ho centra obětem domácího násilí v regionu 
ORP Králíky  společnosti SKP-CENTRUM, 
o.p.s., se sídlem Jungmannova 2550, 53002 
Pardubice. 
RM schvaluje záměr zemědělského pachtu 

částí pozemků p.p.č. 2277 – ostatní plochy 
o výměře cca 101 m2 a p.p.č. 1182/1 – zahra-
dy o výměře cca 237,5 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem zřízení zahrádky a údržby pozemku, 
za pachtovné ve výši 336 Kč/rok a ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit.
Město Králíky  jako  vlastník  dotčeného 

pozemku  p.p.č.  2074/13  –  ostatní  plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„umístění vodovodní a kanalizační přípojky 
k objektu čp. 314 na pozemku p.p.č. 2074/13 
– ostatní ploše v k.ú. Králíky, název akce ÚP 
ČR –Králíky - rekonstrukce budovy“ Úřadu 
práce ČR, Krajská pobočka v Pardubicích, 
Boženy Vikové  - Kunětické  2011,  530  02 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
Pardubice, a to za splnění podmínek:
- technické řešení nutno projednat s firmou Služby města Králíky 

s.r.o. a společností VaK a.s. Jablonné nad Orlicí
- doložení rozhodnutí o uložení sítí do  tělesa místní komunikace 

(odbor Výstavby a technické správy MěÚ Králíky)
- uložení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku ve vlastnictví 

města Králíky p.p.č. 2074/13 – ostatní ploše bude ošetřeno smlouvou 
o zřízení služebnosti. 
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 544/1 – tr-

valého travního porostu v k.ú. Prostřední Lipka souhlasí dle § 96 odst. 
3 písm. e) a § 105 stavebního zákona se stavebním záměrem „úprava 
stávajícího provozního zázemí pevnosti K-S14 (stavební buňky) – změ-
na užívání“ VHK Erika Brno, o.s., se sídlem Viniční 136, 615 00 Brno.
RM ukládá odboru ŠKT doplnit podklady pro rozhodnutí rady města 

ve věci schválení nového ceníku služeb na Sportovním areálu při Gym-
náziu a ZŠ Králíky a rozhodnutí v této věci odkládá do 31. 5. 2014. 
RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo o údržbě 

veřejné zeleně se společností Služby města Králíky s.r.o. 
RM vyjadřuje souhlas a podporu otevřenému dopisu za zachování 

základních škol praktických ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

23. 4.
RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na 

služby „3. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního 
území ORP Králíky“ s firmou U-24, s.r.o. Perucká 11a, 120 00 Praha 2.
RM bere na vědomí žádost o příspěvek na IV. ročník Turnaje starostů 

ve výši 3.000 Kč v rámci Dotačního a příspěvkového programu a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost na jednání ZM, starostka města 
přijímá záštitu nad touto akcí pro rok 2014“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 1.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu Konfederaci politických vězňů, oblastní 
pobočka 66, Smetanova 43, 562 16 Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky na rok 2014“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 3.000 Kč v rámci Dotač-

ního a příspěvkového programu KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s., 
Smetanova 470, Ústí nad Orlicí 562 01 a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky na rok 2014“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 2.000 Kč v rámci Dotač-

ního a příspěvkového programu na akci Celoroční  sportovní  turnaj 
integrovaných obcí a osadních výborů a ukládá vedoucímu odboru 

ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky na rok 2014“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 10.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu Správu chráněné krajinné oblasti Jeseníky 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěv-
kového programu města Králíky na rok 2014, starostka města přijímá 
záštitu nad touto akcí pro rok 2014“.“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 5.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu spojený se záštitou starostky města Králíky 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěv-
kového programu města Králíky na rok 2014, starostka města přijímá 
záštitu nad touto akcí pro rok 2014“.
RM schvaluje užití městského znaku v  souvislosti  s  organizací 

Klášterních hudebních slavností organizaci J+D, V Polích 147, 281 
71 Rostoklaty. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 18.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu organizaci Klub Seniorů Králíky, o.s.  a 
ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěv-
kového programu města Králíky na rok 2014“. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 10.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu organizaci Svaz tělesně postižených ČR, 
místní organizace Králíky a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit 
žádost do Dotačního a příspěvkového programu města Králíky na 
rok 2014“. 
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s právníkem města Mgr. 

Bernardem Urbanem o poskytování dalších právních služeb. 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční 

dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2014 – akceschopnost jednotek“, a to na částku 120.000 
Kč. Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem 
a příjemcem - Městem Králíky. 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2014“, a to na částku 
100.000 Kč. Smlouva je uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubickým 
krajem a příjemcem - Městem Králíky. 
RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

na akci. „Stavební úpravy sokolovny čp. 488 v Králíkách“ a rozhodla, 
že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou BROMACH spol. s.r.o., 
Lanškroun. 
RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 3.000 Kč v rámci Dotačního 

a příspěvkového programu na akci „O pohár města Králíky“ pořádanou 
Českým rybářským svazem, MO Králíky a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT zařadit žádost do Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky na rok 2014“.
RM schvaluje užití městského znaku organizaci Český  rybářský 

svaz, MO Králíky v souvislosti s organizačním zajištěním rybářských 
závodů ve dnech 28. – 29.06.2014. 
RM na základě provedeného výběrového  řízení dne 22.04.2014 

jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna 
Králíky paní Mgr. Kateřinu Brandejsovou.
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zeměměřický úřad oznamuje provádění zeměměřic-

kých prací v základním bodovém poli na území města 
KRÁLÍKY v období od 14. dubna do 15. prosince 2014.

Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a změně a doplnění ně-
kterých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů. Výsledkem prací je údržba a obnova 
měřických značek, jejich signalizačních a ochranných 
zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřického úřadu jsou 
oprávněni podle § 7 uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném 
rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, kteří 
jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem.

Při rozhodování o umístění nové měřické značky se postupuje podle § 
3a, písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních 
orgánech v platném znění a §8 zákona č. 200/1994 Sb., rovněž ve znění 
pozdějších předpisů.

Zeměměřický úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uve-
dených prací.

Chytrá pravidla chytrých radních
Radniční  zpravodaj  představuje  vý-

znamný komunikační nástroj společnosti 
na území samosprávy. Základní funkce ve 
vztahu mezi radnicí a občany jsou tyto:
-  poskytování  informací  z  radnice 

občanům (směr od radnice k občanům),
-  odpovídání  na  dotazy  veřejnosti, 

formulované zpravidla redakcí (směr od 
občanů k radnici),
-  komunikace mezi  občany o  radnič-

ních tématech navzájem (směr od občanů 
k občanům).
Pokud plní jen některou z těchto funkcí 

(zpravidla jen první), znamená to, že je 
za veřejné prostředky obstarávána nekva-
litní  služba. Vedle  těchto  „politických“ 
obsahů  plní  také  funkce  společenské 
a kulturní.
Vydávání zpravodaje není soukromým 

podnikem vedení obce, ale výkonem ve-
řejné moci, konkrétně výkonu samostatné 
působnosti. Stejně jako provoz webových 
stránek představuje poskytování a šíření 
informací za veřejné prostředky směřující 
ke  všem  občanům  obce.  Podléhá  tedy 
úpravě  podle  čl.  17  Listiny  základních 
práv  a  svobod.  Pro  posouzení  tohoto 
aspektu je klíčový odst. 3 čl. 17 Listiny 
základních  práv  a  svobod:  „Cenzura 
je nepřípustná“. Na  fenomén místního 
periodika  dopadá  také  čl.  22  Listiny 
základních  práv  a  svobod:  „Zákonná 
úprava všech politických práv a svobod 
a její výklad a používání musí umožňovat 
a ochraňovat svobodnou soutěž politic-
kých sil v demokratické společnosti.“ To-
též se projevuje v čl. 5 Ústavy: „Politický 
systém je založen na …volné soutěži 
politických stran respektujících základní 
demokratické principy …“. Konečně je 
třeba vycházet i z § 2 zákona o obcích: 
„(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj 
svého území a o potřeby svých občanů.“.  
Též § 35 odst. (2) uvádí, že „Obec v sa-
mostatné působnosti ve svém územním 
obvodu dále pečuje v souladu s místními 
předpoklady a s místními zvyklostmi o … 
uspokojování potřeb svých občanů. Jde 
především o uspokojování … potřeby 
informací, …“.
Radniční  zpravodaj  je  zpravidla  roz-

sáhle využíván k prezentaci a propagaci 
aktuálně  vládnoucích  zvolených  před-
stavitelů.  Běžná  je  přehlídka  úspěchů 
a  plánů.  Prezentují  se  však  výhradně 
úspěchy. Na všech událostech se vyzdvi-
huje  jen  kladná  stránka  věci,  přičemž 
o  negativech,  sporných  momentech, 
kritice a diskusi panuje naprosté mlčení 
nebo  jsou  kritici  očerňováni  smyšlený-
mi  pomluvami. Tím se vytváří hluboce 
deformovaný  obraz  politického  života 
na místní  úrovni  a  deformovaný  obraz 
demokratických mechanismů  v  samo-
správě. Veřejnosti  se  předkládá  falešně 

nekonfliktní obraz, v němž správná řešení 
vznikají  „sama od  sebe“,  bez  jakékoliv 
polemiky a diskuse, pouze z osvíceného 
rozhodnutí  aktuální  politické  reprezen-
tace. Tím se hluboce poškozuje vnímání 
zastupitelské demokracie jako polemika 
a střídání politických sil. 
Radniční  zpravodaj  nelze  považovat 

za  reklamní  a  propagační  PR  nástroj 
vedení  radnice.  Tím,  že  je  adresován 
široké místní  veřejnosti,  nejde  o  vztah 
k  vlastním  zaměstnancům  anebo  k  zá-
kazníkům.  Nejde  a  principálně  nikdy 
nemůže  jít  jen  o  informace  o  určitých 
produktech či službách. Zpravodaj by měl 
představovat prostor pro vedení polemiky 
a kritiky místních poměrů, hrazené z ve-
řejných prostředků,  tedy jakousi službu 
obyvatelstvu.  Je  zřejmé,  že  pokud  by 
funkce zpravodaje byla v tomto smyslu 
objektivně naplňována, představoval by 
nástroj  korigující  chování  představitelů 

radnice. Kontrola veřejnosti pomocí to-
hoto nástroje by mohla zabránit v mnoha 
případech  nesprávnému  rozhodování, 
chybné  alokaci  zdrojů.  Kritika  může 
snížit množství  korupčních  příležitostí 
a  odvracet  ty  představitele,  kteří  jsou 
jim vystaveni,  od  jejich  využití.  Pokud 
přijatá  „Pravidla pro vydávání obecního 
zpravodaje „Králický zpravodaj““ radou 
města Králíky,  ze  dne  09.04.2014,  do-
sáhnou vyšší objektivity poskytovaných 
informací, lze odůvodněně předpokládat, 
že se „Králický zpravodaj“  stane součástí 
palety nástrojů, které omezují korupční 
příležitosti  v Králíkách.  Jako  protiko-
rupční nástroj může působit velmi účinně, 
protože  působí  subsidiárně,  zapojí  do 
kontroly  veřejnost  nad  hospodařením, 
rozhodováním a nakládáním s veřejnými 
prostředky. 

Ing. Roman Kosuk
zastupitel města Králíky
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Odpověď na článek pí Ponocné „Nedostatek vlastní
slušnosti nelze nahradit pohrdáním slušností jiných“,
učiněná v souladu s ustanovením zákona č. 46/2000 Sb.
Výše uvedený článek obsahuje skutko-

vá tvrzení, která se dotýkají mojí osoby. 
Podstata  uvedených  tvrzení  mi  není 
známa a autorka  je nikterak nedokládá. 
Autorku jsem proto vyzval, aby svá tvr-
zení  na  stránkách  zpravodaje  průkazně 
doložila. Zejména pak skutková tvrzení: 
„v minulém čísle zpravodaje zahájil pan 
Kosuk volební kampaň pro podzimní ko-
munální volby“, „nedokáže uspokojit své 
nenaplněné ambice jinak než neustálými 
urážkami těch, které si zařadil do okruhu 
svých protivníků, úpornou snahou o kri-
minalizaci každého vedení města a opa-
kovaným napadáním procesních postupů 
při jednání zastupitelstva“ a „článek pana 
Kosuka  obsahuje  ještě  velké množství 
překroucených  skutečností,  polopravd 
a vyložených lží“.
Odpovědí  se  omezuji  pouze  na  skut-

kové  tvrzení,  kterým  některá  tvrzení 
pí  Ponocné  uvádím  na  pravou míru, 
přiměřeně  rozsahu napadeného  sdělení. 
Zároveň věřím, že pí Ponocná svá neú-
plná tvrzení dle výzvy průkazně doloží, 
doplní  nebo  zpřesní,  aby  nebyly  rovny 
obyčejné pomluvě. 
Prohlašuji, že v každém příspěvku do 

zpravodaje jsem uváděl průkazné a ověři-
telné informace a nemíním tento standard 
měnit. Nemám potřebu klesat na úroveň 
lidí,  kteří  šíří  nepravdy  o  druhých  jen 
proto, že si dovolili nepodporovat jejich 
hloupé  a mnohdy  i  zákonu  odporující 
návrhy  nebo  návrhy,  které  nepatří  do 
kompetence místní samosprávy.
Narozdíl od pí Ponocné jsem volební 

kampaň pro podzimní komunální volby 
nezahájil a ani nejsem rozhodnut,  jestli 
v nich budu mandát zastupitel města ob-
hajovat. Volební kampaň zatím zahájila 
jen pí Ponocná. Dokládám - Parlament-
níListy.cz,  Starostka  města  Králíky: 
Naše společnost není zralá na zavedení 
přímé demokracie, 4. 3. 2014, „Přestože 
to bude ještě těžší než před čtyřmi roky, 
chtěla bych se pokusit o získání podpory 
občanů.“. 
K zajištění správy Vojenského muzea 

Králíky, Pěchotního srubu  K-S 14 „U Ci-
helny“ a Tvrze Hůrka pouze doplňuji, že 
jsou vykonávány na základě mandátních 
smluv uzavřených na dobu neurčitou. 
K pronájmu městských  lesů a vedení 

SMK. Stanovení nájmu lesa odvisí přede-
vším od produkčních charakteristik před-
mětného  lesního majetku,  vč.  průmětu 
omezujících vlivů intenzity hospodaření. 
Vzhledem k  stochastickému  charakteru 
jevů  v  lesním  hospodářství  je  k  tomu 
nezbytná identifikace a hodnocení rizik. 

K  zásadním  ekonomickým  charakteris-
tikám, za účelem objektivního stanovení 
nájmu,  patří  kalkulace  zpeněžení  dříví 
a proti tomu hodnotových vstupů odpo-
vídající pěstební činnosti. V neposlední 
řadě zde patří faktor času, volba úrokové 
míry, aspekty pozemkové renty, poznatky 
z oceňování  lesa,  ale  i  účetní  a daňové 
aspekty.  Králíky  pronajímají  městské 
lesy za nájemné v několikahalířové výši 
za m2  plochy  bez  jakékoli  kalkulace. 
Dle mého  názoru  dochází  k  dotování 
a  vylepšování  výsledku  hospodaření 
nájemce  SMK  na  úkor  vlastníka.  Pro 
tvrzení  pí  Ponocné  k  rozšíření  činnosti 
a  pořádku  účetnictví  SMK pod  novým 
vedením dokládám rozhodnutí rady města 
z 19. 6. 2013, „RM/2013/24/366: RM ve 
funkci valné hromady společnosti Služby 
města Králíky s.r.o. ukládá a) jednateli 
společnosti: - do 30. 9. 2013 vypracovat 
vnitřní směrnice a související dokumenty, 
- s okamžitou platností přijmout opatření, 
která zajistí správné vedení účetnictví ve 
smyslu zjištěných nedostatků, - do 30. 6. 
2013 podat dodatečné daňové přiznání 
k dani z příjmů za rok 2012, b) majetko-
vému odboru: - do 30. 9. 2013 připravit 
ve spolupráci s právníkem města změnu 
smlouvy o nájmu podniku.“.
K bezúplatnému zatížení věcnými bře-

meny  dokládám  rozhodnutí  rady města 
z  7.  3.  2012, „RM/2012/10/125: Město 
Králíky jako vlastník pozemků …………  
vše v k.ú. Králíky souhlasí s instalací 
HDPE trubky 40/33 současně s vybu-
dováním cyklostezky Králíky – Červená 
Voda firmou …………, a to za podmínky 

koordinace s investorem a dodavatelem 
stavby cyklostezky Králíky – Červená 
Voda. Zároveň RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívající v uložení 
HDPE trubky 40/33 na výše uvedených 
pozemcích a práva vstupu za instalace, 
oprav a údržby zařízení, věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplat-
ně. Do doby realizace stavby schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení VB.“. K  záměru  se  vyjádřily 
příslušné  odbory. MO  navrhl  uzavřít 
smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene 
a navrhl věcné břemeno zřídit za úhradu.  
K  postoji  pí  Ponocné  ve  vztahu  ke 

gymnáziu  dokládám  rozhodnutí  zastu-
pitelstva města z 11. 4. 2011 pro které 
hlasovala ANO, „ZM/2011/03/065: ZM 
bere na vědomí informaci o současném 
počtu žáků na Gymnáziu a základní 
škole Králíky včetně informace o pro-
bíhajícím správním řízení o přijetí ke 
studiu do 1. ročníku 4-letého gymnázia 
a s ohledem na malý počet přihlášek 
nedoporučuje řediteli školy ve školním 
roce 2011/2012 otevřít 1. ročník 4-leté-
ho gymnázia.“. Počet přihlášených byl 
pouze důsledek uměle vyvolané příčiny, 
aby  předkladatelé měli  argument  proč 
gymnázium „pohřbít“. 
Z důvodu omezeného prostoru pro od-

pověď jsem se mohl bohužel vyjádřil jen 
k několika zmíněným tématům. Budu se 
ale těšit na průkazné doložení, doplnění 
nebo zpřesnění skutkových tvrzení od pí 
Ponocné.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel města Králíky
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Aktuálně z OMB composites EU, a. s.
Již po třetí v historii akciové společnosti OMB composites 

EU  před Vás  předstupuji  s  dalšími  informacemi  o  rozvoji 
naší společnosti. Naposledy jsem vás seznamoval o výstavbě 
nové  výrobní  haly  a  instalaci  nových  výrobních  zařízení. 
Dnes již můžeme říci, že nová dvoupodlažní výrobní hala je 
vybudována s novým obráběcím CNC centrem na frézování 
modelů a ořez laminátových dílců. S tímto novým zařízením 
získaly uplatnění nové profese  a  to programátoři,  operátoři 
CNC a  truhláři a pro  lakovací a  temperovací box lakýrníci. 
Od minulého  období  vzrostl  počet  zaměstnanců  o  více  jak 
100 % a dnes má akciová společnost téměř 250 zaměstnan-
ců. Dynamický nárůst výroby zabezpečujeme pro významné 
tuzemské  i evropské výrobce autobusů,  tramvají, karavanů, 
malé stavební techniky, vlakových jednotek atd. Vysoké ná-
roky na kvalitu a termíny dodávek kladou důraz na odpověd-
nou a přesnou práci zaměstnanců. Náš mimořádný zájem je 
o kvalitní pracovní sílu, které se nám však začíná nedostávat 
hlavně v technických oborech. Proto naše společnost jedno-
značně stojí za zachování Střední odborné školy v Králíkách. 
Na  značný  nedostatek  technicky  vzdělaných  pracovníků 
v tomto regionu byl upozorněn i hejtman Pardubického kraje 
JUDr. Martin Netolický, při návštěvě OMB composites EU 
a.s. v loňském dubnu a na zasedání na MÚ v Králíkách dne 
3. 2. 2014, kde hejtman Pardubického kraje JUDr. Netolický 
i za účasti náměstkyně pro školství Ing. Pernicové jmenoval 
komisi k problematice školy. O to více mě překvapuje postoj 
některých  zastupitelů,  kteří  souhlasí  se  sloučením  školy  se 
školou  v  Žamberku,  a  staví  se  proti  většinovému  názoru 
a úsilí městského zastupitelstva a občanů města. Potýkáme se 
i s nedostatkem středně technickým kádrem hlavně na pozice 
směnových mistrů. Též podpoříme výuku technických oborů 
s maturitou. Jsem rád, že mohu v této odborné komisi pracovat 
a říci si názor zaměstnavatele tohoto regionu. Jednání vedeme 
i  s  poslankyní  poslanecké  sněmovny  parlamentu ČR,  Ing. 
Květou Matušovskou (KSČM) a dalšími funkcionáři institucí 
a orgánů, které mají co říci k této problematice.
OMB composites EU a.s. ve svém investičním plánu počítá 

s vybudováním nové lakovny a střediska zpracování technolo-
gického odpadu. V oblasti sociální politiky pak s vybudováním 
podnikové mateřské školky pro stávající a budoucí zaměst-
nankyně OMB composites EU a.s.
Vážení spoluobčané, na Hradecké ulici vyrůstá nová prů-

myslová zóna v Králíkách. Děkuji vedení města, že přispívá 
k celkovému vzhledu a bezpečnosti této zóny a to výstavbou 
nového chodníku. Vedení společnosti OMB composites EU a.s. 
svou činností přispívá i k reprezentaci města při prezentacích 
na zahraničních trzích a při osobních návštěvách zahraničních 
zákazníků v Králíkách.

Milan Končený, generální ředitel

Sněžnický motoráček 2014

Foto (včetně strany 1): Jaroslav Kosek
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Informace pro občany
Vzhledem k nastávající sezóně staveb-

ních prací, vám přinášíme informace, kte-
ré se dotýkají většiny stavebních činností:

Archeologický nález
Archeologický nález je jakákoliv věc, 

která je dokladem o lidech a jejich 
životě v minulosti, včetně období 20. 
a 21. století. Může se jednat o předmět 
movitý  (keramická  nádoba,  mince, 
kamenná  sekerka)  i  nemovitý  (základy 
konstrukcí  i  celé  stavby).  Nachází  se 
zpravidla  pod  zemí,  ale  nemusí  to  tak 
být vždy. Některé archeologické nálezy 
jsou objevovány na povrchu, pod vodou 
nebo  v  budovách. Ačkoliv  takováto 
definice archeologického nálezu je glo-
bální, právní úprava i zvyklosti, týkající 
se  archeologických  nálezů mohou  být 
v  různých státech odlišné. V České  re-
publice  je pojem archeologický nález 
takto definován i v zákoně č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči.  Podle 
dikce  tohoto  zákona musí  být  každý 
archeologický  nález  v  ČR  neprodleně 
oznámen Archeologickému ústavu nebo 
nejbližšímu muzeu a musí být ponechán 
bez dalších zásahů až do kontroly odbor-
níkem.  (Aktuální  seznam  oprávněných 
organizací pro hlášení archeologických 
nálezů je k dispozici na: www.arup.cas.
cz/?cat=640.) Jakákoliv stavební činnost 

na území s archeologickými nálezy také 
musí  být  předem oznámena  některému 
odbornému pracovišti,  přičemž  staveb-
ník  je  povinen  umožnit  archeologický 
výzkum. Za území s archeologickými ná-
lezy je v současné době považováno celé 
území České republiky, kromě prostor již 
odtěžených nebo prozkoumaných.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/
Městská památková zóna Králíky
Městské památkové zóny jsou vyhlašo-

vány v historicky hodnotné městské zá-
stavbě. Jsou určeny k zajištění památkové 
ochrany dané oblasti, jejího historického 
prostředí,  které  s  architektonickými 
soubory,  jednotlivými nemovitými kul-
turními památkami, strukturou pozemků, 
pozemními komunikacemi, vodními plo-
chami a toky, trvalými porosty a realizo-
vanými kompozičními záměry vykazují 
významné kulturní hodnoty. Orgány stát-
ní památkové péče mohou ve správním 
řízení stanovit podmínky, které omezují 
stavební  a  jiné  úpravy  v městské  pa-
mátkové zóně. Zájem státní památkové 
péče na ochraně a zachování kulturních 
památek  je  také  jedním z  tzv. zákonem 
chráněných obecných zájmů, jak je zavá-
dí čl. 11, odst. 4 Listiny základních práv 
a  svobod,  zakotvující  jedno  ze  zákon-
ných omezení vlastnického práva. Tento 

článek nejprve konstatuje, že vlastnictví 
zavazuje,  a  dále  stanoví,  že  vlastnictví 
nesmí být zneužito v rozporu se zákonem 
chráněnými obecnými zájmy, mezi které 
patří  i zájmy památkové péče. Ochrana 
památek  a  památkových  hodnot  je  ve 
všech kulturních státech spojena s určitý-
mi omezeními. U většiny stavebních akcí 
(rekonstrukce budov, výměn oken a dve-
ří, výměn střešních krytin, oprav a nátěrů 
fasád, úprav prostranství, plotů, instalace 
vývěsních štítů, reklam a dalších prací, 
které mění vizuální vnímání historického 
centra města) v městské památkové zóně 
je stavebník povinen zažádat si o závazné 
stanovisko orgánu státní památkové péče.
Vlastník  nemovitosti  -  stavebník, 

který má  v  úmyslu  provést  jakoukoliv 
stavební  činnost, může  před  zahájením 
stavebních prací získat bližší informace 
a  konzultovat  svůj  záměr  na  Odboru 
školství kultury a tělovýchovy Městského 
úřadu  (Velké  náměstí  5,  kancelář  číslo 
2, e-mail p.venzara@kraliky.eu, telefon 
465 670 723), případně po dohodě i s pra-
covníky Národního památkového ústavu, 
územního odborného pracoviště Pardubi-
ce. Včasnou informovaností, vzájemnou 
součinností  a  respektem ke  kulturnímu 
dědictví máme možnost  žít  v  dobrém 
a  hodnotném  prostředí  a  nabídnout  je 
i návštěvníkům našeho regionu.

Petr Venzara,
referent památkové péče MěÚ Králíky
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Informace voličům o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu ve městě Králíky
V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona 

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského par-
lamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuji voliče, že volby 
do Evropského parlamentu se uskuteční dne 
23. května 2014 v době od 14:00 do 22:00 
hodin a dne 24. května 2014 v době od 8:00 do 
14:00 hodin, a že místem konání voleb jsou:

Volební okrsek č. 1 - sídlem volebního okrs-
ku je Gymnázium a základní škola Králíky, 
ulice 5. května 412, Králíky, a  to pro voliče 
bydlící v ulicích:

Berlínská čp. 405, 406, 525, 526; Červe-
novodská čp. 997; Dolní čp. 184, 185, 237, 
238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 
512, 513, 514, 515, 516; Hradecká čp. 186, 
195, 197, 198, 201, 202, 219, 220, 222, 224, 
229, 386, 387, 633, 634, 635, 636, 637, 652; 
Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 236, 390, 530, 638, 639, 641, 642, 
654; Kosmonautů  čp.  521,  522,  860,  861, 
862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 
882, 883; Luční čp. 198, 235, 373, 436, 437, 
438, 439, 440, 441, 442, 443, 463, 464, 884, 
885, 886, 887; Moravská čp. 418, 421, 481, 
647, 651, 998, 999; Na Křižovatce čp. 188, 
190, 191, 192, 193, 657; Na Mokřinách čp. 
665, 666, 667, 668, 669, 940, 941, 942, 945; 
Na Příkopě čp. 244, 246, 249; Nádražní čp. 
395, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 653, 841, 842, 
843, 844, 845; Pivovarská čp. 158, 160, 161, 
163, 164, 171, 261, 271, 382, 393, 423, 1121; 
Plynárenská čp. 384, 420, 425, 434, 567, 568, 
569, 570, 573, 579, 580; Pod dět. domovem 
čp. 459, 574, 575, 576; Předměstí čp. 207, 208, 
209,210, 211, 213, 214, 216, 221, 223, 225, 
426; Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656, 657; 
Tovární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
394, 413, 415, 419, 649, 670; U Zastávky čp. 
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
407, 408; 5. května čp. 372, 383, 385, 388, 
391, 410, 411, 412, 414, 416, 417, 422, 433, 
435, 444, 465, 466, 491, 518, 519, 520, 523, 
524, 571, 572, 577, 646.

Volební okrsek č. 2  -  sídlem volebního 
okrsku je Velké náměstí 367, Králíky (budova 
bývalého gymnázia),  a  to pro voliče bydlící 
v ulicích:

Červenovodská čp. 302, 461; Dlouhá čp. 
278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; J. 
Opletala čp. 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 
118, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 132, 360, 361; 
Ke Skalce čp. 111, 1001, 1002; Malé náměstí 
čp. 322, 338; Moravská čp. 292; Na Pískách 
čp. 19, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 145, 377, 378, 549, 650; Na 
Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 
517; Nábřežní čp. 125, 130, 375; Pivovarská 
čp. 146, 147, 148, 151, 423; Příční  čp. 352; 

Růžová čp. 293, 462; Slunná stráň čp. 140, 
155, 156, 157, 159, 162, 379, 380, 1017, 1018, 
1019; Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 326, 327, 
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 
347, 359, 370, 914, 916; V Bytovkách čp. 658, 
659, 660, 661, 662, 663, 664, 921, 922; Velké 
náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 
364, 365, 366, 367; Zahradní čp. 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469; Ztracená 
čp. 9, 10, 631, 632; 5. května čp. 368, 270; 17. 
Listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 
467; bez názvu ulice: čp. 1938.

Volební okrsek č. 3  -  sídlem volebního 
okrsku je Městský úřad Králíky, Karla Čapka 
316, Králíky (zasedací místnost II. patro), a to 
pro voliče bydlící v ulicích:

A. Jiráska čp. 449, 450, 554, 555, 556, 557, 
589, 596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630; A. 
Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 
776, 777, 779, 780, 781, 782, 783; B. Smetany 
čp. 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 588, 
590; Červenovodská čp. 304, 310, 392, 548, 
695; F. Palackého čp. 445, 447, 448, 451, 456, 
581, 583, 584, 622; Hedečská čp. 73, 93, 97, 
98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 
119, 120; Husova čp. 452, 454, 455; J. Nerudy 
čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 
609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 
624, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 
761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 784; J. 
Švermy čp. 690, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 714, 715; K Parku čp. 496; Karla Čapka 
čp. 305, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 374, 
460, 475, 492, 494, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 541, 542, 543, 550, 560, 621, 
625, 746, 747; Leoše Janáčka čp. 804, 805, 
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 816, 817, 818; Lidická čp. 535, 539, 540; 
Malé náměstí čp. 303, 304; Nové Domovy čp. 
591, 592, 593, 594, 595; Orlická čp. 473, 493, 
495, 497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534, 
538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 
748, 749, 750, 759; Polní čp. 43, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 547, 
890, 891, 892, 893; Příkrá čp. 40, 42, 315, 424; 
Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 645, 648, 693; 
Sadová čp. 314, 318, 319; Sportovní čp. 536, 
537, 544, 545, 675, 738, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 745; V Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 
458, 551, 552, 553, 612, 613, 778; V. Vančury 
čp. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 
732, 733, 734, 735, 736, 737, 920; Z. Fibicha 
čp. 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; Za 
Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 
672, 673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834; 17. 
Listopadu čp. 37, 38, 39, 48, 49, 113.

Volební okrsek č. 4 - sídlem volebního okrs-
ku je Mateřská škola, Červený Potok čp. 78, 
a to pro voliče bydlící v části obce:

Červený Potok čp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 
34, 35, 36, 39, 40, 43, 47, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 
66, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83; 
Horní Hedeč čp. 2, 3, 48, č. ev. 1.

Volební okrsek č. 5  -  sídlem volebního 
okrsku  je klubovna, Dolní Boříkovice,  a  to 
pro voliče bydlící v části obce:

Dolní Boříkovice čp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 
41, 43, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 76, 83, 90, 94, 95, 96, 97, 100, 
101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 134, 
136, 137, 138, 139, 141, 145, 148, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 
163, 164, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 181, 
182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
č. ev. 152; Horní Boříkovice čp. 3, 10, 11, 12, 
13, 27, 28, 52, 167.

Volební okrsek č. 6 - sídlem volebního okrs-
ku je Klášter, Kopeček čp. 1, a to pro voliče 
bydlící v ulici, části obce:

Hedečská čp. 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 
87, 88, 91, 94; Dolní Hedeč čp. 3, 4, 5, 6, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 85, 87, 88, 89, 
90, 91, 93, 96, 98, 100, 101, 102, 108, 112, 113, 
114, 117, 119, 120; Kopeček čp. 1, 2.

Volební okrsek č. 7  -  sídlem volebního 
okrsku je klubovna, Dolní Lipka čp. 35, a to 
pro voliče bydlící v ulici a části obce:

Předměstí čp. 205, 427, 428, 429, 430, 431, 
432; Dolní Lipka čp. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Volební okrsek č. 8  -  sídlem volebního 
okrsku  je klubovna, Prostřední Lipka, a  to 
pro voliče bydlící v části obce:

Prostřední Lipka čp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 
69, 72, 74, 75, 85, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 
111, 113, 117, 118, 119, 124, 125, 126.

Volební okrsek č. 9 - sídlem volebního okrs-
ku je klubovna, Horní Lipka, a to pro voliče 
bydlící v části obce:

Horní Lipka čp. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 
23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 47, 
51, 52, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 80, 
82, 86, 93, 97, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 115, 
116, 118, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 
143, 150, 153, 160, 163; č. ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Volební okrsek č. 10  -  sídlem volebního 
okrsku  jsou rekreační zařízení, Heřmanice 
čp. 102, a to pro voliče bydlící v části obce:

Heřmanice čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 
17, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 44, 48, 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 60,  61, 63, 67, 70, 73, 83, 84, 91, 93, 
97, 99, 100, 101, 102; č. ev. 6, 7, 8.

Jana Ponocná, starostka
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Naše výlety za divadlem
15. dubna uplynul přesně rok od doby, kdy naše škola zahájila 

spolupráci s Divadlem Šumperk. A co nás k této spolupráci vedlo? 
Hlavní podnět pro nás představovala snaha ukázat dětem, že divadlo 
může mít i v dnešní době plné internetu, chytrých telefonů a 3D kin 
své důležité místo v životě, neboť přináší neopakovatelné zážitky, 
které  děti  jistě  využijí  nejen v  hodinách  českého  jazyka. Chtěli 
jsme,  aby děti měly možnost  vychutnat  si  divadelní  představení 
ve skutečném divadle a  také možnost poznat, co všechno pojem 
„divadlo“ zahrnuje a obnáší. Že divadlo není nuda, není to něco, 
co musí povinně absolvovat v rámci vyučování, ale že se mohou 
při představení velmi dobře bavit a leckdy do představení i přímo 
zapojit.  Proto  jsme  se  snažili  vybrat  taková  představení,  která 
mohou být pro děti přínosem a která i ve většině případů souvisí 
s probíraným učivem v hodinách literatury. Dětská duše inklinuje 
k pohádkovým příběhům, dobrodružství a tajemství a toho jsou si 
tvůrci a interpreti divadelních představení moc dobře vědomi. Proto 
oceňujeme  jejich  snahu přiblížit  leckdy  i  původní  klasické dílo 
mladému divákovi, především pak ve volbě jazyka, např. v podobě 
typických výroků dnešních dětí, ale i v chování za určitých situací, 
ve kterých se nejeden chlapec či dívka mohou poznat. 
A proč jsme se rozhodli právě pro šumperské divadlo? V první 

řadě to byl repertoár korespondující s učivem českého jazyka a dů-
ležitou roli sehrála samozřejmě i cenová dostupnost a vzdálenost 
od našeho města. Takovýto „výlet dětí za kulturou“ přijde jednoho 
žáka na necelých sto korun, což v dnešní době určitě není až tak 
moc.  Tato částka zahrnuje jak vstupné do divadla, tak i dopravu 

autobusem. V tomto školním roce cena vstupného klesla ještě o deset 
korun, neboť pokud si škola objedná tři a více představení během 
jednoho školního roku, cena na  jednoho žáka pak nepředstavuje 
padesát, ale pouhých čtyřicet korun za představení. 
Od minulého školního roku jsme již měli možnost navštívit tato 

představení:
Duben 2013 – Strašidlo cantervillské (loňská 7. B, 7. C)
Květen 2013 – Nebe na zemi (loňská 9. A, 9. B)
Listopad 2013 – Tři veteráni (6. B, 7. A)
Únor 2014 – Světáci (7. A, 7. C, 8. B, 8. C, 9. B)
Březen 2014 – Strakonický dudák (8. A, 9. A)
Moc bychom si přáli, aby se takovéto zájezdy za kulturou staly 

na naší škole tradicí a abychom do nich postupně zapojili i mladší 
žáky  z  prvního  stupně,  neboť  i  na ně  je  v  šumperském divadle 
pamatováno. Ostatně repertoár Divadla Šumperk si můžete sami 
prohlédnout na jeho internetových stránkách. 
Nakonec  bychom  chtěli  pochválit  všechny  žáky  naší  školy, 

kteří už měli možnost se těchto divadelních představení účastnit. 
A to nejen za jejich chování a vystupování, ale i za to, že to celé 
vždy pojali opravdu kulturně a  tomu přizpůsobili  i  své oblečení 
a celkový vzhled.
Děkujeme také panu Miroslavu Thunovi, který nás na místo určení 

vždy včas a bezpečně odveze a opět všechny v pořádku přiveze zpět.
Nezbývá nic jiného, než si přát, aby šumperskému divadlu nedošla 

inspirace a aby nám spolupráce s ním vydržela co nejdéle. Kdo ví, 
třeba si leckterý žák uvědomí, že volný čas může trávit i jinak, než 
jak tomu byl doposud zvyklý. Třeba návštěvou divadla.

Mgr. Ivana Kalousová, GaZŠ Králíky

Comenius – partnerství škol Králíky – Villmar
O projektu „Comenius – partnerství škol Králíky – Villmar“ jsme 

se poprvé doslechli začátkem školního roku. Prvotních zájemců byla 
asi desítka, která se ale postupem času rozrostla na dvojnásobek.
Nedlouho po té jsme zahájili společný kontakt s německou stranou 

přes Skype,  ale    postupem času  jsme odvážně navázali  kontakty 
i sami, a podle společných zájmů a dalších věcí jsme si své budoucí 
partnery vybrali.
V zimě jsme u nás v Králíkách na krátký čas uvítali dvě německé 

paní učitelky.
Čas běžel opravdu rychle, a už nastala chvíle, kdy jsme se chvíli 

po půlce března s našimi německými přáteli setkali na prvním vý-
měnném pobytu, tady u nás v Králíkách.
Setkali  jsme  se  na  odpočívadle  za Prahou,  kde  jsme na  naše 

„Němce“ čekali. Dorazili  jsme  tam trochu dříve a  tak se  i  ti nej-
chladnější z nás stihli při hodinovém čekání pořádně vynervovat. 
Nervy vrcholily, když se v zatáčce opravdu německý autobus objevil. 
Kufry německých hostů se přeskládaly k nám a my měli začít první 
opravdovou živou konverzaci.  Někteří z nás to zvládali bravurně, 
mnozí byli ze začátku poněkud rozpačití, ale rozpačitost  postupem 
času téměř vyprchala.

Našich společných 11 dní jsme strávili jak pěšími výlety po okolí, 
výlety do vzdálenějších koutů našeho kraje či v naší škole, kde jsme 
v česko-německých týmech pracovali na projektech na zadaná témata. 
Dvakrát jsme se také odebrali do tělocvičny, kde jsme v přátelských 
kláních změřili naše fyzické síly. Po jednu sobotu a neděli naši hosté 
zůstávali v hostitelských rodinách, kde jsme si každý program pro 
našeho parťáka vybírali sami.
Po dobu projektu došlo k mnoha komickým situacím, zaviněným 

hlavně jazykovou bariérou. Kupříkladu při nedělním cyklistickém 
výletě na Severomoravskou chatu vznikla humorná situace, když 
německá dívka anglicky požádala maminku své partnerky o něco, 
čím by si mohla vyjmout z úst rovnátka (měla na mysli kapesník), 
ale ona maminka jí přinesla talíř, jelikož si myslela, že dívka chce 
něco, nač by si mohla rovnátka položit.
Čas ubíhal opravdu rychle, a tak už jsme se s našimi kamarády 

museli  rozloučit,  ale všichni už  se  těšíme na  zářijovou návštěvu 
Německa.
Přínosem pro nás není jen jazykové zdokonalení, ale taky pevné 

stmelení mezi námi,  českými  spolužáky: Panu Krabcovi všichni 
moc děkujeme za možnost se tohoto úžasného projektu zúčastnit.
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Informace z tvrze Bouda
Turistickou  sezónu  zahájilo Muzeum 

čs.  opevnění  -  dělostřelecká  tvrz Bouda 
letos dříve - už v sobotu 26. dubna.
Otevřeno bude každý den včetně pon-

dělků  a  to  až  do  30.  září  2014,  v  říjnu 
pak o víkendech a ve státní svátek. Časy 
vstupů  výprav  do  podzemí  prvorepubli-
kové pevnosti ve dnech běžného provozu 
zůstávají stejné - v 11, 13 a 15 hodin. Ve 
dnech společných víkendů muzeí v Krá-
lické  pevnostní  oblasti  jsou  pak  vstupy 
častější - po hodině od 10 do 16 hodin. 
Návštěvníky  čeká  několik  nových 

exponátů  a  expozic  a  před  hlavní  turis-
tickou sezónou zázemí, v podobě velkého 
přístřešku proti nepohodě, který vybuduje 
před  vchodovým  objektem  tvrze Bouda 
LS Lanškroun.
Další  informace  a  aktuální  nabídky 

najde  zájemce  na  webových  stránkách 
uvedených níže.
K návštěvě unikátní pevnostní památky 

-  dělostřelecké  tvrze Bouda  z  let  1935-
1938  zve  SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. 
OPEVNĚNÍ, o.p.s.  provozovatel Muzea 
čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda 
a Muzea  opevnění  -  dělostřelecké  tvrze 
Hůrka.
Informace  o  muzeích:  www.bouda-

museum.com.
Internetový  obchod:  obchod.bouda-

museum.com.
Pomáháme vytvářet  největší  komplex 

pevnostních  muzeí  v  ČR  -  Králickou 
pevnostní oblast (KPO).
Informace o KPO: www.kpo1938.com.
Účastníme se na organizaci akce Mobi-

lizace - Cihelna (www.akcecihelna.com).

Tvrz Hůrka přivítá letošní návštěvníky řadou novinek
Příznivé  počasí  v  zimních měsících 

ovlivnilo  nárůst  počtu  návštěvníků  tvrze 
Hůrka a také umožnilo realizovat řadu pra-
cí, které běžně v zimním období vykonávat 
nelze.  Předsezónní  přípravné  práce  pak 
završila v průběhu velikonočních jarních 
prázdnin  velká  pracovní  akce,  na  které 
přiložilo  ruce  k  dílu  více  než  50  dobro-
volníků a téměř tři desítky skautů. Při ní 
společně  dokázali  odpracovat  cca  1.000 
brigádnických hodin!
Úsilí zúčastněných se zaměřilo  jednak 

na úpravy terénu kolem pěchotních srubů 
K - S 10 a 13, kde se prostoru odstraňová-
ním náletových  dřevin  a  rovnáním půdy 
pomalu  navrací  původní  vzhled.  Skauti 

celý  povrch  tvrze  následně  vyčistili  od 
odpadků,  při  čemž  nasbírali  17  velkých 
pytlů,  kterými  zaplnili  velký  přívěsný 
vozík za osobní auto.
Největší  změny  ovšem  zaznamenají 

návštěvníci  ve  vstupním  areálu muzea, 
kde se podařilo po více než pětasedmdesáti 
letech na původní pozice navrátit téměř 300 
těžkých železných rozsocháčů, které tvo-
řily součást obvodové překážky proti tan-
kům. Prostor kolem vchodového srubu K - 
S 12a se tak alespoň částečně přiblížil svým 
vzhledem  původní  podobě.  Související 
práci představovalo nahrazení plechového 
neprůhledného ohrazení drátěným plotem, 
čímž  se  vstupní  areál  otevřel  pohledům 

kolem jedoucích motoristů a přicházejících 
návštěvníkům. Těm  by  také  nově mělo 
sloužit posezení umístěné na bývalé rampě, 
určené  k  překládce munice  z  nákladních 
aut na vagónky úzkorozchodné železnice. 
Rampa tak má nové účelné využití a přímo 
z posezení je výhled na fasádu vchodového 
srubu, který prochází pomalou proměnou 
ke své původní podobě.
Tvrz Hůrka má pro veřejnost otevřeno 

každý  den mimo  pondělků,  které  jsou 
určeny  objednaným  skupinám  a  zájez-
dům. Výpravy  návštěvníků  vstupují  do 
podzemního systému v 11, 13 a 15 hodin, 
v červnu, červenci a srpnu pak častěji. Při 
čekání na vstup mohou lidé využít nového 
zázemí,  vybaveného mimo  jiné  velko-
plošnou obrazovkou, na které se promítají 
informační a hrané dokumenty o Králické 
pevnostní oblasti.
K návštěvě unikátní vojensko-historické 

památky  - dělostřelecké  tvrze Hůrka zve 
SPOLEČNOST PŘÁTEL ČS. OPEVNĚ-
NÍ, o.p.s. provozovatel muzea.
Informace o muzeích: www.boudamuse-

um.com.
Internetový  obchod:  obchod.bouda-

museum.com.
Pomáháme  vytvářet  největší  komplex 

pevnostních muzeí v ČR - Králickou pev-
nostní oblast (KPO).
Informace o KPO: www.kpo1938.com.
Účastníme se na organizaci akce Mobi-

lizace - Cihelna (www.akcecihelna.com).

Nově otevřená prodejna ARMY 
SHOP. Plynárenská 384, Králíky. 
Tel: 602412852, 725437132.

Pardubický kraj poprvé ocenil osobnosti
Den Pardubického kraje vyvrcholil 

16. dubna večer slavnostním oceněním 
osobností kraje na Zámku Pardubice. 
Sváteční atmosféru dotvořily krásné 
skleněné plastiky pro laureáty, nově na-
vržené medaile, fanfáry studentů pardu-
bické konzervatoře a především příběhy 
všech oceněných v krátkých filmových 
medailoncích. Na hlavní ocenění dosáhli 
architekt Miroslav Řepa, folkloristé Yvo-
na a Petr Rybovi a propagátorka ex libris 
Marie Sedmíková. Ceny jim předávali 
hejtman Martin Netolický, 1. náměstek 
Roman Línek a Zdena Rabasová, vdova 
po hejtmanovi Michalu Rabasovi.

„Krátce po vzniku současné krajské sa-
mosprávy jsme začali uvažovat o tom, jakou 
formou poděkovat lidem, kteří se zasloužili 
o rozvoj kraje a kteří propagovali jeho 
dobré jméno, nebo těm, kteří jako neprofe-
sionálové zachraňovali zdraví nebo životy. 
Vznikly proto dvě ceny, jejichž nositele 
vybíráme společně s veřejností,“ vysvětlil 
počáteční myšlenku ocenění hejtman Martin 
Netolický. „V prostorách rytířských sálů 
přijímali Pernštejnové nejvzácnější návště-

vy. My máme tu čest poděkovat zde vzácným 
lidem,“ přidal  se  1.  náměstek  hejtmana 
Roman Línek.
Symbolem  poděkování  jsou  skleněné 

plastiky z dílen pardubických výtvarníků, 
ve kterých si světlo pohrává se symbolem 
písmene D  a  nápisem Děkujeme.  Svého 
prvního držitele našla i medaile hejtmana.
Jako první si cenu odnesl Václav Dou-

bal z Trhové Kamenice, který neohroženě 
zachránil nevidomou sousedku z hořícího 
domu. S neskrývaným dojetím přijal děkov-
ný list hejtmana i cenu médií. Medaili hejt-
mana za biatlonistu Ondřeje Moravce, který 
výborně  reprezentoval Českou  republiku 
a Pardubický kraj na zimních olympijských 
hrách v ruském Soči a přivezl tři medaile, 
převzala jeho manželka Veronika. 
Cenu Michala Rabase  za  záchranu  si 

za  svou  odvahu,  ale  i  skromnost  odnesla 
teprve sedmnáctiletá gymnazistka Veronika 
Kolafová z Vyhnálova u Doudleb nad Or-
licí. Loni při cyklistickém tréninku viděla 
zkolabovat ženu a neodkladnou resuscitací 
jí zachránila život.
Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj byly 

uděleny  tři.  Jako první převzal  skleněnou 
plastiku uznávaný architekt a rodák z Par-
dubic Miroslav Řepa. Mezi  jeho  největší 
úspěchy patří Československý pavilon na 
Světové  výstavě  v Montrealu, Městské 
divadlo  ve Zlíně  či  spolupráce  na  rekon-
strukci Městského divadla v Pardubicích. 
Na jeho působení v roli kurátora na velkých 
výstavních projektech na Pražském hradě 
vzpomínal  historik  umění Zdeněk Lukeš 
a jako pokračovateli tradic architektů první 
republiky mu  připil  na  zdraví  architekt 
a divadelník David Vávra.
Stejné ocenění převzali folkloristé Yvona 

a Petr Rybovi z Dolní Čermné, kteří se už 
více než čtvrt století věnují podorlickému 
folklóru a přispívají k obnovení a udržení 
zájmu o podorlické tance a zvyky. Pořádají 
mezinárodní  taneční  festival Čermenské 
slavnosti.
Oceněna byla také odbornice na ex libris 

Marie  Sedmíková,  která  stála  od  70.  let 
minulého století u zrodu chrudimské tradice 
výstav těchto drobných grafik používaných 
k označení knih. Už od počátku se tamější 
Kabinet ex libris pod jejím vedením podílel 
na  všech přehlídkách  soudobého  českého 
ex libris.



Králický zpravodaj 5/2014 - 18

Strollering - procházka
trochu jinak

Ve čtvrtek 10. dubna jsme pod vedením Katky Burešové vyrazily 
na první „strolleringovou“ procházku okruhem z náměstí ke koupa-
lišti, novou asfaltkou pod Lískovcem nahoru a dále spojovací cestou 
na dolů na cyklostezku a po ní zpět do Králík. Vedle dynamické 
chůze s kočárkem nás Katka také vedla ke správnému držení těla 
a „břišnímu“ dýchání, aby užitek z pohybu byl co největší. Tempo 
vycházky a zastávky jsme přizpůsobovaly individuálním možnos-
tem každé z nás i našim dětem a jejich potřebám. Netradiční forma 
pohybu nás jednak bavila a také jsme se po pořádném protažení 

celého těla cítily skvěle. Chtěly 
bychom  tímto  povzbudit  další 
maminky,  aby  se  k  nám příště 
přidaly! V  případě  zájmu  se 
hlaste na tel. 605/276704 (Katka 
Burešová).

Za MC Laďka Applová

Velikonoce pro školky
na Hoře Matky Boží
V úterý 8. dubna a ve čtvrtek 10. dubna proběhla na Hoře 

Matky Boží již tradiční akce s názvem „VELIKONOCE 
PRO ŠKOLKY“. Přijely děti z kralických školek - Pivovar-
ské a Moravské, děti ze školky v Červeném Potoce a Dolní 
Lipky a ze školek v  Červené a Bílé Vodě. Dopoledního 
programu se během obou dní zúčastnilo celkem 118 dětí, 
převážně předškoláků, pro které jsme akci připravovali.
Naším  cílem  bylo  přiblížit  dětem Velikonoční  svátky 

a  to  jak  jejich  křesťanský  význam,  tak  i  tradice  a  lido-
vé zvyky. Děti přivítal P. Karel Moravec a pověděl  jim 
o Popeleční středě - dni, kterým začíná 40ti denní postní 
období a kdy se křesťané připravují na Velikonoce. Dalším 
zastavením pak byla Květná neděle, které děti pomáhali 
najít  „kočičky“.  Následovalo  povídání  v  kostele,  kde 
pan  farář vyprávěl dětem o původu, průběhu a hlavním 
smyslu křesťanských velikonoc. Povídání bylo doplněno 
písničkami, prohlídkou křížové cesty a Svatých schodů, 
se zajímavým vyprávěním „ušitým na míru“ právě malým 
dětem. Poté se děti venku setkaly s dalšími velikonočními 
dny, od kterých se dozvěděly něco z lidových tradic a kde 
plnily různé úkoly. U Zeleného čtvrtku odnášely „zvony 
do Říma“ a počítaly stříbrňáky, u Velkého pátku hledaly 
poklad pod zlatým kapradím, u Bílé soboty přenášely svět-
lo a na Boží hod velikonoční baštily mazance připravené 
jako svačinku v Poutním domě. Na závěr každý dostal na 
cestu účastnickou medaili.
Děkujeme všem, kteří s přípravou akce pomohli a po-

díleli  se na  jejím uskutečnění. Chtěli bychom pochválit 
všechny děti za vzorné chování.

Eva Kubišová, Poutní dům

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.
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Český den proti rakovině 2014
18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná 

ve středu 14. května 2014 
Jako už tradičně rozkvetou Králíky a všech-

ny  okolní  obce  dobrovolníky  ve  žlutých 
tričkách, kteří budou 14. května nabízet žlutý 
kvítek měsíčku lékařského za minimální pří-
spěvek 20,- Kč. Ke každému kvítku dárce 
dostane také letáček s informacemi o rizicích, 
která přináší  aktivní,  ale  i pasivní kouření. 
Letošním tématem sbírky je  totiž prevence 
rakoviny plic.

Za  rozhodnutím Ligy zvolit hlavním  té-
matem roku 2014 prevenci plicní  rakoviny 
stojí statistická čísla, která dokládají vzestup 
výskytu  rakoviny plic o 1,5 %  ročně. Ka-
ždým  rokem  je  to více než 6 500 nových 
onemocnění!
Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je 

bezpochyby aktivní kouření.  Právě kouření 
je podle  střízlivých odhadů odpovědné za 

30–40 % všech úmrtí 
na rakovinu, na vzniku 
karcinomu plic se po-
dílí v 90 %. Cigareto-
vý kouř totiž obsahuje 
nejméně  5000  che-
mických látek, z toho 
přinejmenším  65  je 
rakovinotvorných.  
Proto je u kuřáků ně-
kolikanásobně častěji 
diagnostikována nejen 
rakovina plic, nádory 
ústní  dutiny  a  jícnu, 
slinivky břišní, močového měchýře atd.
Rakovina plic patří bohužel k onemocně-

ním, která  jsou diagnostikována až v pozd-
ních stadiích, což snižuje vyhlídky na úplné 
vyléčení.
Budeme moc rádi, když pomůžete Lize pro-

ti rakovině realizovat její programy a přispějte 
do této sbírky. Kytičku si můžete koupit pouze 
v den sbírky, tj. ve středu 14. května, a nebo 
můžete poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS 
KVET na číslo 87 777.

DĚKUJEME VÁM!
Za organizátory sbírky

Ivana Marečková

DĚVČATA A CHLAPCI, POZOR!
Protože  Základní  škola Moravská 

vyhlásila na pátky 2. a 9. května 2014 
ředitelské  volno  a  celá  řada  z  vás  asi 
odjede z Králík na prodloužené víkendy, 
rozhodla jsem, že v tyto dny nebude ote-

vřeno ani oddělení pro mládež v městské 
knihovně.
Děkujeme vám za pochopení a přejeme 

vám pěkné sváteční volné dny.
Ivana Marečková 

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, to jsem zase já - Míša Čermák 

z Dolní Moravy.
Tentokrát  se Vám hlásím  s  obrovským 

DÍKY! A to proto, že díky Vám už můžu 
jezdit v novém vozíku.
Určitě  si  pamatujete  na  články  v Krá-

lickém  zpravodaji,  ve  kterých  jsme Vás 
s mými rodiči žádali o finanční pomoc na 
nový vozík pro mě, protože ten starý byl už 
pro mě moc malinký.
Po pár měsících čekání  jsem se dočkal 

a už jezdím v novém.
Chtěli bychom prostřednictvím městské-

ho  zpravodaje  ze  srdce  poděkovat  všem, 
kteří se rozhodli mně pomoci. V dnešní době 
je to, dá se říct, zázrak, že se Vás našlo tolik!

Míša Čermák s rodiči
v Dolní Moravě 20. 4. 2014

WEBY PRO SENIORY
V minulém čísle jsme vám slíbili, že se do-

zvíte další informace o tom, co se v Králíkách 
chystá pro seniory, ale nejen pro ně.
V  tuto  chvíli  vám můžeme oznámit,  že 

v  červnovém čísle Králického zpravodaje, 
v městském muzeu, v městské knihovně a také 
na webových  stránkách  těchto organizací 
najdete nabídku témat, ze které budete moci 
vybrat podle vašeho názoru ta NEJ…
Skupinka organizátorů na základě vaše-

ho vyjádření připraví  cyklus vzdělávacích 
a  zájmových kurzů,  se kterými budete po 
prázdninách seznámeni, a od října začneme 
plnit vaše přání!
Pro dnešek vám jako případnou inspiraci 

přinášíme seznam webových prezentací zamě-

řených na seniory. Při jejich prohlížení ovšem 
zjistíte,  že na nich  je množství zajímavých 
i potřebných informací nejen pro seniory.
www.i60.cz,  www.sensen.cz,  www.

otevrenoseniorum.cz,  www.i-Senior.cz, 
www.tretivek.cz, www.seniorPortál.cz, www.
vitalplus.cz, www.iSenior.cz, www.sedesatka.
cz, www.Seniorum.cz, www.Sduchodci.cz, 
www.vstupujte.cz, www.gerontologie.cz, 
www.senio.cz, www.cohousing.cz, www.
zivot90.cz, www.seniorclub.cz, www.elpida.
cz, www.umirani.cz, www.seniortip.cz, www.
pecujici.cz, www.rscr.cz, www.e-senior.czu.
cz, www.poruchychovani.cz, www.senivia.
cz, www.zivot90.cz.

Ivana Marečková

Sociální komise při MěÚ Králíky, Klub Na Střelnici 
a Klub seniorů o.s. vás zvou na posezení starší 
generace, které se koná dne 15. 5. 2014 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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Děti v Králíkách strávily Noc s Andersenem
a klaunskými nosy Konta Bariéry

Králická knihovna se zařadila mezi 1385 míst, kde děti nocovaly. 
Kdyby se sešlo všech 80 000 účastníků, zaplnili by jedno velké město!

A jak to všechno bylo?
Devatenáct děvčat a chlapců ve věku 9 – 14 let si odložio své „saky 

paky“ v šatně a po 19. hodině jsme zahájili letošní v pořadí už jedenáctou 
Noc s Andersenem. 
Po přivítání  jsme se  rozehřáli  společnou hrou,  aby  se  seznámily 

všechny děti, které se doposud znaly jenom od vidění. Jako rekvizita 
nám posloužila velká hrací kostka. Každý účastník se představil jménem, 
hodil kostkou a podle toho, jaké číslo mu padlo, odpovídal na otázku 
pod příslušným číslem napsanou na tabuli. 

Na co se dnes večer a v noci nejvíc těšíš?  Jaké knížky nejraději čteš?  
Co děláš rád ve svém volném čase?  O čem by tě bavilo soutěžit v nové 
čtenářské soutěži?  Jakou knížku teď právě čteš?  Máš nějakou oblíbenou 
postavu z knížky, ve kterou by ses chtěl proměnit?
V první části večera se děti rozdělily do dvou skupin, první odešla 

do přízemí, kde na ně čekalo plnění nejrůznějších úkolů, druhá si šla 
popovídat o světoznámé knize Robinson Crusoe a plnit  různé úkoly 
inspirované Robinsonovým dobrodružstvím. Pobavili jsme se potom 
společně i u čtení textů na kartičkách, na které si anonymně napsaly, 
jakých pět věcí by si vzaly na pustý ostrov a kterého člověka nebo zvíře 
by s sebou taky vzaly. Vymýšlely i vtipné texty do bublin komiksového 
Robinsona vytvořeného speciálně pro  tento účel. Povídaly si o  tom, 
jak přežít v nejrůznějších těžkých situacích v přírodě, a došla řeč i na 
docela vážná témata.
V přízemí budovy knihovny se děti rozdělily do čtyř malých skupinek 

a vyrazily plnit úkoly na stanoviště s příznačnými názvy: Děsivý děje-
pis: Tady děti např. měly za úkoly vyluštit text psaný hlaholicí, určovat 
stavební slohy významných staveb na obrázcích, v křížovce jim vyšlo 
jméno té, která zavinila to, že musí každý den chodit do školy, Marie 
Terezie. Na dalším stanovišti je čekaly děsivé vynálezy: například: psí 
chronometr. V knížkách si vyhledávaly různé další vynálezy a přečetly 
si o nich spoustu zajímavostí, které je hodně pobavily. Knihovnice při-
pravily i výstavku seriózních vynálezů – gramofon, psací stroj, telefon, 
žárovka, a děti přiřazovaly jméno vynálezce k předmětu, které podle 
jejich názoru vynalezl.  Aby to na tomto stanovišti nebylo tak jednodu-
ché, učily se i Morseovu abecedu a luštily text morseovkou napsaný. Na 
stanovišti děsivá příroda byla inspirací pro otázky kapitolka o botanice 
z knihy anglického spisovatele Edwarda Leara Velká kniha nesmyslů. 
Děti měly za úkol přiřadit k obrázkům zvláštních rostlin, které opravdu 
rostou jenom v této knize, jejich zvlášní názvy.

Posledním stanovištěm byl děsivý zeměpis: Děti  si  sestavovaly 
šatník vhodný pro pobyt v poušti a vybíraly vhodný dopravní prostředek, 
vyprávěly si o odvážných dobyvatelích osmitisícovek a spřádaly plány, 
že i ony by mohly jednou být  odvážnými horolezci.
V další části večera se role obou skupin vyměnily.
Úplně nakonec  je  čekal docela „hustý“ úkol. Každá  skupinka  si 

přinesla s sebou tajnou obálku, která skrývala část obrázku. Nebylo to 
puzzle ledajaké! Složily krásný obrázek paní malířky, která používá při 
své tvorbě výhradně pastelek, paní Marie Brožové s názvem DŮM KNI-
HY, na jehož zadní straně bylo dokonce osobní věnování paní malířky 
králickým dětem: „Dětem v Králíkách bránu otevřenou do světa knižní 
fantazie!“, které jsem získala při pražské návštěvě akcí k Březnu měsíci 
čtenářů. Po vyčerpávajícím programu si děti zasloužily malou zdravou 
večeři a posilněné se vrhy do další části programu.
Aby se děti něco nového naučily i prakticky, naplánovali jsme pro ně 

dvě zajímavá překvapení. 
Menší děti zamířily do prvního patra, kde se usídlili akvaristé Michal 

Kos a Stanislav Vacek. Děti s nimi od úplného začátku začaly stavět 
akvárium a byla  to nádhera sledovat kluky i holky,  jak je  to zaujalo 
a jak byli šikovní. Rozhodli jsme se, že krásné akvárium si v knihovně 
necháme natrvalo. Doufáme, že rybičky naši péči přežijí.
Přízemí knihovny se změnilo ve  fotoateliér Aloise Fotiče, což  je 

umělecké jméno . Miroslava Berana, který je v Králíkách už známou 
„firmou“. Fotografuje při nejrůznějších příležitostech v převleku za 
fotografa ze starých dob, ale moderní technikou. Dětem odhaloval taje 

fotografického umění, mohly probírat s profíkem všechno, co je zajímá. 
Zahrály si na fotoreportéry časopisu National Geographic, vyrobily si 
novinářské průkazy se zvučnými jmény např. Chantal Boa z Parispress, 
France – samozřejmě včetně ateliérové fotografie, kterou hned na místě 
pan fotograf zhotovil. V krátkém čase stihly děti nacvičit  i zajímavé 
přestavení  s použitím zadní projekce, které předvedly dětem, které 
nahoře stavěly akvárium. Fotografové si na oplátku potom se zájmem 
okoukli nové akvárium.
Asi ve 23:45 jsme se sešli všichni v prvním patře k super důležité 

akci, kterou je každoročně společné fotografování. Letos bylo trochu 
výjimečně díky netradičnímu dárku na památku na Noc s Andersenem 
2014. Rozhodli jsme se totiž, že koupíme v Nadaci Charty 77 jejich 
červené klaunské nosy a uděláme tak radost našim dětem a zároveň 
podpoříme Nadaci Charty 77, s jejímiž projekty Konto Bariéry a Sen-
zační Senioři dlouhodobě spolupracujeme. Pan fotograf měl nelehkou 
úlohu, protože dát do klidové polohy partičku rozesmátých klaunů nebylo 
vůbec jednoduché. Že se mu to nakonec podařilo, dokládá zdařilá fotka, 
kterou si můžete s dalšími prohlédnout v tomto čísle zpravodaje a další 
na adrese – knihovnakraliky.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2014

DĚTEM I NÁM SE LÍBILA A TO JE NEJVĚTŠÍ ODMĚNA 
PRO NÁS VŠECHNY, kteří jsme se různým způsobem na Noci 
s Andersenem podíleli: knihovnice Radka Strnadová a Jarmila 
Venzarová, dobrovolníci Miroslav Beran, Tereza Coufalová, Mar-
tina Hásová, Blanka Jandová, Ludmila Jehličková a Michal Kos. 

A zapomenout nemůžeme ani na naše sponzory, kteří nás 
podpořili – MUDr. Marie a Jan Špičkovi, Lékárna U Černého 
orla Králíky – Mgr. Obrová, MUDr. Eva Rýcová a firma Limeko 
Jeníkovi. A samozřejmě na maminky, které napekly jako každý 
rok dobroty na snídani.

Vybíráme pár názorů, jak nám je ráno děti napsaly:
• Moc se mi tady líbilo. Bylo to tady super! Nejvíce se mi líbilo asi 

akvárium a taky se mi líbily soutěže. Už se těším na příští noc s An-
dersenem!
• Na Noci s A. se mi líbilo všechno. Příští rok přijdu zas a moc se 

těším. Musím pochválit Aloise Fotiče.
• Noc byla super, hry, jídlo. Příště půjdu zas. Doufám, že další NOC 

bude takhle super jako tato!
• Noc a její program se mně moc líbily. Byla zábava. Moc se mi tu 

líbilo. Program byl prostě suprový.
• Bylo to fajn, líbilo se mi moc. Byla to sranda a taky hry bylo to 

prostě super
• Mě se to moc líbilo. Děkujeme moc.
Letošní Noc skončila, ale už máme v hlavách několik námětů, o čem 

by mohla být další čtenářská soutěž, která vyvrcholí Nocí s Andersenem 
2015, která bude v posledním březnovém týdnu. Děti si přály něco 
o zvířatech, nebo soutěžit ve znalosti knih – tj. něco podobného jako 
skvělá soutěž Lovci perel, kterou s chutí hrají stovky dětí v knihovnách 
po celé České republice …

Zaznamenala Ivana Marečková
(fotografie k článku na straně 2)
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
01. 05. Čt  MUDr. Appl  Dolní Čermná  č.p. 222  465 393 266
03. 05. So  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
04. 05. Ne  MUDr. Bílý  Lanškroun  Opletalova 567  465 324 829
08. 05. Čt  MUDr. Beranová  Jablonné n. O.  U koupaliště 149  465 642 267
10. 05. So  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
11. 05. Ne  MUDr. Filipová  Lanškroun  Strážní 151  465 325 212
17. 05. So  MDDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
18. 05. Ne  MDDr. Hrdinová  Lanškroun  Opletalova 17  465 324 829
24. 05. So  MDDr. Jaslovská  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 818
25. 05. Ne  MDDr. Jaslovská  Žamberk  Gen. Knopa 837  465 676 818
31. 05. So  MUDr. Ježáková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 528
01. 06. Ne  MUDr. Ježáková  Letohrad  U Dvora 815  465 620 528
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 Vévoda - Renata Havelková

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05. 
Tel. 605946468.

Klub seniorů o.s. Králíky
pro měsíc květen 2014 připravuje

6. 5. 2014 v 17.00 hodin  Výbor klubu - zabezpečení úkolů 
z Plánu činnosti na měsíc květen. Účast možná pro členy klubu 
s podnětnými návrhy do další činnosti.

13. 5. 2014 v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu, odjezd 
z autobusového nádraží.

15. 5. 2014 v 16.00 hodin - Večer pro seniory na Střelnici 
pod patronací Sociální komise MěÚ Králíky. Klub doporučuje 
členům účast na této společenské akci.

30. 5. 2014 v 15.00 hodin - Akce klubu - společenské po-
sezení s hudbou v klubu seniorů.

Informace pro členy Klubu seniorů: Valnou hromadou byl 
stanoven termín pro zaplacení členských příspěvků do 30. 3. 
2014. Výbor rozhodl tento termín prodloužit do 15. 4. 2014. 
Členský příspěvek se nemění je 100,- Kč/rok.

předseda Josef Dobrohruška

Nabízím k pronájmu hezký byt 
3+1 v obci Malá Morava. Ná-
jem 2.600 Kč + ink. 1800 Kč.
Tel. 776134582.

Na prožívání důcho-
dových chvil koupíme 
chatku v klidné lokalitě. 
Tel: 734 622 739.

Prodám pěknou parcelu na okraji obce 
Králíky - U pěti prstů, o celkové výmě-
ře 1829 m2. Velmi klidné, slunné místo 
s výhledem na pohoří a vrch Suchý. 
Na pozemku kopaná studna a krásné 
vzrostlé stromy. Možnost připojení 
čističky, plynu, vodovodu. Součástí 
pozemku je neobyvatelný domek 
o zastavěné ploše 197 m2. Cena za 
metr čtvereční 390,- Kč. Tel. 777 138 
794, e-mail: katka.ves@centrum.cz.
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KVĚTEN 2014
POJEDEME K MOŘI
(komedie ČR)
úterý 6.  zač. ve 17:00 hod
Na přání  diváků  opakujeme 

úspěšný  snímek  debutujícího 
režiséra Jiřího Mádla. Jedenácti-
letý Tomáš se chce stát filmařem, 
a  když  dostane  k  narozeninám 
kameru, rozhodne se natočit svůj 
první film o své rodině a kama-
rádovi. Postupně tak poznáváme 
jeho tatínka, maminku, babičku, 
ale i kamaráda Harise, který mu 
pomáhá s natáčením. Kluci blb-
nou a užívají si natáčení, ale jen 
do  chvíle než  zjistí,  že kamera 

dokáže odhalit  i  věci,  které  jsou nepříjemné  -  například pravdu 
o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje. Nebo že mu jeho táta lže! 
Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. To-
máš, i když má obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne 
tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil na rodinné tajemství, které 
má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo.... Jeho odhalení je 
šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí.

Vstupné 100,-; přístupný; 90 min.

JEDNA ZA VŠECHNY
(komedie USA)
úterý 6.  zač. ve 20:00 hod
Carla  je  drsná  newyorská 

právnička,  která  se,  pokud  jde 
o vztahy s opačným pohlavím, 
striktně  drží  pevných  zásad. 
Například  toho,  že  si  nikdy 
nic  nezačne  s  ženatým mu-
žem. V současnosti je bezhlavě 
zamilovaná  do Marka.  Když 
se  Carla  spontánně  rozhodne 
Marka překvapit a bez ohlášení 
navštíví jeho dům, dveře jí neo-
tevře Mark,  ale  jeho manželka 
Kate. Obě ženy pak spojí hněv 
vůči společnému nepříteli a také 

zjištění, že Mark má ještě  jeden tajný milostný poměr s Amber. 
Nakonec se na Marka domluví všechny  tři.  Jejich pomstychtivé 
plány se stávají stále důmyslnějšími a děsivějšími…

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 105 min.

DIVERGENCE    (akční dobrodružný sci-fi USA)
úterý 13.  zač. ve 20:00 hod
Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých 

dobrých vlastností. Každá frakce vyznává jiné hodnoty, společně ale 
vytvářejí harmonický celek. Jenže hlavní hrdinka Tris do žádné ška-
tulky nezapadá a test ukáže, že je divergentní, tedy že má předpoklady 
a talent pro více frakcí. Systém okamžitě ukáže svou odvrácenou tvář 
a z Tris se stává lovná zvěř. Kdo se liší, znamená hrozbu, a hrozbu je 

třeba zlikvidovat. Akční thriller s Kate Winslet v hlavní roli.
Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 130 min.

GODZILLA  3D    (katastrofický thriller USA)
pátek 16.  zač. ve 20:00 hod
Podle  legendy  je  Godzilla  obřím  dinosaurem  vyhnaným 

z  mořských  hlubin  a  částečně  zmutovaným  následkem  ti-
chomořských  testů  vodíkových  bomb  v  50.  letech minulého 
století. Nejznámější filmové monstrum všech dob se v novém 
ohromujícím zpracování postaví  proti  nestvůrám ohrožujícím 
existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí. 
První upoutávky na velkofilm naznačují, že se příznivci žánru 
mají tentokrát skutečně na co těšit!

PROMÍTÁME VE 3D V TERMÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!
Vstupné 140,-; přístupný; titulky; 115 min.

HURÁ DO PRAVĚKU    (rodinný animovaný USA)
úterý 20.  zač. v 17:00 hod 
Připoutejte  se,  stroj  času 

vyráží  na  cestu!  Ernie, Max 
a Julia se ocitají v hnízdě toho 
nejhoršího z nejhorších predá-
torů: T-Rexe! K jejich překva-
pení se nestanou potravou, ale 
jsou bráni jako mláďata, a tak 
začíná  jejich  dobrodružství. 
Budou  čelit  prehistorickým 
monstrům a nebezpečí na kaž-
dém kroku, aby si zajistili ná-
vrat zpět do své doby. Naštěstí 
nebudou sami, protože potkají 
spousty  zajímavých  stvoření, 
se kterými není o zábavu nouzi.

Vstupné 80,-; přístupný; česká verze; 80 min.

HANY    (drama/komedie ČR)
úterý 20.  zač. ve 20:00 hod
Jiří  se  živí  prodejem  drog.  Slečna,  jež  se  nedokáže  rozejít 

s  dlouholetým  partnerem,  protože  je  prostě  hodnej… Básník 
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žijící ve své romantické  iluzi. 
Starostlivé matky a snaživí ot-
cové. Jejich osudy se vzájemně 
proplétají, ale každý si přitom 
uchovává svůj vlastní svět, do-
kud jej nenaruší násilná poulič-
ní  vzpoura.  Snímek mladého 
scenáristy  a  režiséra Michala 
Samira drze, s nadhledem a cy-
nickým  humorem  zobrazuje 
společnost,  které  čas  protéká 
mezi prsty. I z tohoto důvodu se 
tvůrci rozhodli film odvyprávět 
v jednom kontinuálním záběru. 

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; 90 min.

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ    (kultovní USA)
čtvrtek 22.  zač. ve 20:00 hod 
Tři na první pohled nesouvisející historky z kriminálního pod-

světí amerického velkoměsta tvoří jeden příběh stylizovaného 
násilí, drog, dnes už kultovních dialogů a především absurdních 
situací  a  nečekaných  dějových  zvratů.  Postmoderní  analýza 
zvráceného  života  skutečných  zločinců  i malých  zlodějíčků 
zaznamenala  v  roce  svého  vzniku  obrovský  úspěch  u  diváků 
i odborné kritiky. Quentin Tarantino získal Oscara za nejlepší 
scénář,  dalších  šest  oscarových  nominací  a  Zlatou  palmu  v 
Cannes. Po dvaceti  letech  se  snímek vrací  na  plátna  českých 
kin v rámci Projektu 100 – 2014.

Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; titulky; 150 min.

BONY A KLID 2    (drama/komedie ČR)
pátek 23.  zač. ve 20:00 hod
Kdysi  vydělávali  hodně  peněz  a  divoce  je  utráceli.  Co 

ale  dělá  partička  někdejších  veksláků  dnes?  Z  vězení  jsou 
už  dlouho  venku.  Svět  kšeftů  s  valutami  a  bony,  nelegálně 
směňovanými poukázkami do obchodů s  jinak nedostupným 
západním zbožím, je sice dávno pryč, ale způsobů, jak vydělat 
„rychlý prachy“, je pořád dost. Stačí vědět, jak na to – podvody 
s dotacemi, úplatky, tunelování, krádeže. Stejně jako ve filmu 
Bony a klid z roku 1987 i  tentokrát příběh začíná příjezdem 
naivního mladíka Martina (Jakub Prachař). Nemá práci, rodiče, 
holku ani kamarády. Zato má dluhy a jdou po něm vymahači.  
Pak už stačí, aby potkal Bínyho (Roman Skamene), který už 
zase  šlape  chodník  jako  naháněč  turistů  před  restaurací  na 
Staroměstském náměstí.

PROMÍTÁME V TERMÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!
Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 90 min.

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST    (akční sci-fi USA)
úterý 27.  zač. ve 20:00 hod
V  novém  akčním  sním-

ku  bojuje  kompletní  sestava 
X-Men ve válce o přežití své-
ho druhu. Nelítostný boj zuří 
ve  dvou  různých  časových 
rovinách a proto v něm můžou 
spojit  síly  hrdinové  původní 
trilogie X-Men a jejich mladší 
verze  z  filmu X-Men: První 
třída. Ti všichni musí za kaž-
dou cenu změnit minulost, aby 
zachránili naši budoucnost.

Vstupné 120,-; přístupný; 
titulky; 115 min.

STOLETÝ STAŘÍK, KTE-
RÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL   

čtvrtek 29.  zač. ve 20:00 hod    (dobrodružná komedie Švédsko)
Allanu Karlssonovi  je  100 

let. V  domově  důchodců,  kde 
tráví svůj zbývající čas, pro něj 
chystají velkou narozeninovou 
oslavu. Ale  vitální  stařík  ješ-
tě  nechce  zůstat  v  bačkorách 
v křesle. Má docela jiné plány. 
Rozhodne se pro útěk. Poté, co 
vyleze  z  okna,  se  vydává  na 
úžasný  a  naprosto  nepředví-
datelný  výlet...  Shodou  náhod 
se mu  do  rukou  dostane  kufr 
plný peněz. Než se naděje, má 
v  patách  gang  zločinců,  sem 
tam  se  objeví  nějaká mrtvola 
a  mezi  společníky,  které  na 
své cestě přibere do party,  je  i 
velmi neskladná slonice. Pro kohokoliv jiného by to bylo životní 
dobrodružství, ale s podobnými věcmi už má Allan bohaté zkuše-
nosti. I když se nikdy nezajímal o politiku, byl nechtěně hlavním 
aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. Bezděčně se podílel 
na vynálezu atomové bomby, stal se dobrým přítelem několika 
amerických  prezidentů  a mezi  jeho  další  „známé“  se  při  jeho 
životní pouti zařadili i Stalin, Churchill, Mao Ce-tung nebo Kim 
Ir-sen. Zkrátka Jára Cimrman s Forrestem Gumpem s pořádnou 
porcí severského drsného humoru.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

Rezervace vstupenek na filmová představení
Kino Střelnice  nově  nabízí možnost  rezervovat  si  vstupenky 

do kina. Na adrese www.strelnice.cz v sekci „kino“ vyberte film, 
označte požadovaná sedadla, vyplňte krátký formulář a klikněte 
na tlačítko „rezervovat“. Pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, 
přijde Vám obratem potvrzující e-mail.

Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2014

ŠKODOVKOU NA HRANICE ČÍNY
středa 7.  zač. v 18:00 hod
„Všichni říkali, že to nejde, tam vás okradou a zabijí, starou 

škodovkou  to nemůžete zvládnout,“  říká Jiří Folbrecht,  jeden 
z odvážných cestovatelů. Vernisáž fotografií a cestopisná před-
náška  o  cestě  tří  nadšenců,  kteří  jeli  napříč  střední Asii,  kde 
se  střídají  nekonečné  rovné  pláně,  sedmitisícové  hory  pohoří 
Ťan-šan  a  pouště  a  kde  potkali  bez  výjimky milé  a  vstřícné 
lidi. Po téměř devíti tisících kilometrech dorazili do města Na-
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rynkol dotknout se čínských hranic. Prolomili všudypřítomné 
klišé a dali na frak všem těm, kteří říkali, že to nejde. Vstupné 
30,- Kč, vstupenky budou v prodeji na místě konání, tedy v Ev-
ropském domě.

ZUPPER + POLETÍME? + SkA´N´DaaL
pátek 9.  zač. ve 20:00 hod 
Koncert tří žánrově odlišných skupin. Rockoví Zupper z Leto-

hradu + brněnští Poletíme? s mixem punku a turbošansonu + ska-
&reggae z Hradce Králové, dohromady veselý hudební večírek ve 
velkém sále na Střelnici. Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek 
u paní Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel. 732 
202 193.

čtvrtek 15.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční  jarní  setkání  seniorů  s kulturním programem, občer-

stvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 17.   FESTIVAL NEZISKOVEK   zač. ve 14:00 hod
Prezentace králických neziskových organizací spojená s koncer-

tem hudebních skupin Smile Back, WiFitch a Mifoband a s vys-
toupením  tanečního oboru ZUŠ. Občerstvení  zajištěno,  vstupné 
zdarma, park u Střelnice.

MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO S KAMILOU MOUČKOVOU
středa 28.   zač. v 19:00 hod 
Po  krátké  odmlce  se  opět  hlásí  králický Klub  přátel  hudby 

(KPH). Ke konci minulého roku jsme oslavili jubilejní 100. koncert 
KPH,  novou sezónu začíname exkluzivním 101. koncertem KPH. 
Renomované Moravské klavírní trio připravilo unikátní hudebně-
literární  pořad  nejen  k Roku  české  hudby  ze  skladeb Antonína 
Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a dalších autorů. 
Vybranou korespondenci skladatelů čte bývalá moderátorka České 
televize paní Kamila Moučková. Koncert podpořila Nadace Leoše 

Janáčka, v průběhu večera zazní Janáčkova Pohádka pro violon-
cello a klavír.
Koncert  se  koná  v  sále ZUŠ,  vstupné  100,- Kč,  předprodej 

vstupenek u paní Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, 
tel. 732 202 193.

Kamila Moučková a Moravské klavírní trio (Jana Ryšánková – 
klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello).

VÝROČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
pátek 30.   zač. v 18:30 hod 
První celovečerní koncert dechového orchestru Základní umě-

lecké  školy  v Králíkách pod vedením Bc. Milana Fogla má na 
programu  téměř  dvacítku  skladeb. Ve  velkém  sále Střelnice  se 
orchestr představí v plné sestavě včetně dospělých absolventů ZUŠ 
a hostů. Vstupné 50,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě před 
koncertem, možnost rezervace vstupenek na tel. č. 603 849 460. 

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Tanečníci ze Základní
umělecké školy
opět nezklamali!

V  úterý  8.  dubna  2014  se  žáci  tanečního  oboru  zúčastnili 
Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance 
v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. Z 27 choreografií získali 
malí tanečníci z 2. ročníku ve složení: Applová Sára, Bartiková 
Viktorie, Bederková Nikola, Čermák  Jakub, Chlumecká Bára, 
Látalová Ester, Morávková Kristýna, Podolský Richard, Strnadová 
Lucie,  Švandová Adéla, Brůnová Anna  a  Skalová Kateřina  za 
choreografii  „V mraveništi“  nominaci  na  postup  do Celostátní 
přehlídky v Kutné Hoře a ocenění za vtip a kompoziční zpraco-
vání tématu. Další ocenění získaly děti z 1. ročníku ve složení: 
Dao Le Qui  Erika,  Podolská  Sára,  Laczková Aneta, Hlavová 
Eva, Moravíková Tereza, Machovičová Tereza, David Matyáš, 
Kalousová Barbora, Kouba Lukáš, Linhartová Nikola, Švestková 
Eliška, Martincová Kamila, Málková Alžběta a Habas Jonáš za 
přirozenost v tanci v choreografii „Jaro už je tu!“.
Nezbývá, než věřit  a doufat,  že  se  letošní nominace potvrdí 

a že  i  letos navážou naši žáci na úspěchy z roku 2012, kdy do 
Kutné Hory odjeli tanečníci z 2. ročníku z Králík s choreografií 
,,V rákosí“ a z roku 2013, kdy ZUŠ reprezentovali v celostátní 
přehlídce žáci z Červené Vody s choreografií ,,V peřinkách“.
 Ráda bych touto cestou poděkovala všem malým tanečníkům 

za zodpovědný přístup k přípravě choreografií a také za skvělou 
reprezentaci naší školy a města. Děkuji také rodičům, kteří děti 
podporovali a vybavovali na cestu. Můj velký dík patří také ma-
minkám paní Gabriele Moravíkové a Veronice Pechanové, které 
ochotně pomáhali s celodenním dozorem nejmladších tanečníků 
a strávili s námi v Ústí nad Orlicí celý den.

Za taneční obor ZUŠ Iva Musilová

Město Hanušovice
pořádá taneční kurzy
pod vedením zkušeného  tanečníka nejvyšší národní  třídy 

„A“ ve standardních tancích, porotce a trenéra III. třídy, Jiří-
ho Burdy. Lekce povede se svou paní od 3. října 2014 do 28. 
listopadu 2014. Celkem se uskuteční osm lekcí vždy v pátek 

od 19:00 - 21:00 hod. Cena kurzu pro 
1 pár činí 1000,- Kč. Můžete se naučit 
základy společenských tanců nebo si 
je jen zopakovat a rozšířit taneční zna-
losti a zkušenosti. Společenský oblek 
není podmínkou. Minimální počet pro 
uskutečnění  kurzu  je  12  párů. Zá-
vazné přihlášky v TIC Hanušovice 
nebo www.tanecnikurzyjirihoburdy.
cz/prihlaska od 1. 6. do 31. 8. 2014.

KINO MÍR HANUŠOVICE
KVĚTEN 2014

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 - Pátek 23. 5. v 16:00 a 18:00 hod
Všichni zpívají, všichni tančí a všichni křičí Alvin ! Pokračování 

úspěšné komedie o nezbedných veverkách, které se staly hvězdami 
populární hudby. Aby zamezil jejich lumpárnám, rozhodl se jejich 
kamarád Dave poslat  je do  školy,  což  znamená,  že  jejich místo 
na koncertních pódiích bude muset být na čas obsazeno někým 
jiným. Vstupné 20,- Kč, USA, 88 min, rodinný animovaný film 
v českém znění.

Objednávky vstupenek ÚT– ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137,  tel.: 583 285 615.
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KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Nahlédnutí do MŠ Prostřední Lipka
Stalo se již tradicí, že každým rokem na jaře nabízíme rodičům 

plavecký výcvik pro děti z MŠ. Plavecký výcvik probíhá v krytém 
bazénu v  Zábřehu na Moravě, kde se dětem věnují instruktorky. 
Lekce plavání probíhají hravou formou, děti do žádných činností 
nejsou nuceny, instruktorky motivují děti tak, aby vše zkusily samy. 
Při  výcviku  plavání  děti  využívají mnoho barevných pomůcek 
(vesty, míče, různé desky apod.). 

Poděkování: Chtěli bychom touto cestou poděkovat  Zeos s.r.o. 
Prostřední Lipka za sponzorský dar, který  jsme využili na nový 
nábytek do dopravního koutku, jenž nám zhotovil pan Heger.

Děkují děti a zaměstnanci MŠ
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – květen 2014
Odbor  kultury  a  cestovního  ruchu  vás  zve  na  výstavu 

Soukromé chvíle – výstava fotografií. Výstavu  si můžete 
prohlédnout během otevírací doby na IC do 18. května.

Odbor  kultury  vás  zve  na 
divadelní představení Z louže 
pod okap – pondělí 5.  květ-
na, sál kina, 19 hodin. Námět 
komedie,  kterou  nám  zahrají 
členové  pražského  divadla, 
pochází  z mnoha kauz, které 
se v posledních letech vyroji-
ly  v našem českém prostředí 
a  které  nás  zvedají  ze  židlí. 
Zde se ovšem na příběh paní 
Anděly, majitelky rozlehlých 
pozemků, která bojuje o svou 
pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s hu-
morem, vtipem a nadhledem. Hrají: Vladimír Kratina, Dana 
Homolová, Michaela Dolinová, Filip Tomsa.

ZUŠ Jablonné nad Orlicí pořádá Koncert orchestrů a sou-
borů ZUŠ - pátek 23. května, 18 hodin, sál kina v Jablonném 
nad Orlicí.

Základní  škola  v  Jablonném  nad Orlicí  zve  na Májový 
koncert – pátek 30. května, 19 hodin. Společný galakoncert 
Podorlického  dětského  pěveckého  sboru  a  Jabloňky,  spolu 
s hostem ze švýcarského Hinwilu.

Oddíl kopané Jablonné nad Orlicí pořádá Dětský den – so-
bota 31. května, fotbalový stadion v Jablonném  nad Orlicí. 
Přijďte prožít příjemné odpoledne ve znamení zábavy, soutěží 
a her.

Filmové lahůdky v našem kině - Květen ve znamení dokumentů
Husí kůže - Zimomriavky - Rozpad Československa proběhl na 

rozdíl od rozpadu Jugoslávie „sametově“ - podle toho mu také v zahra-
ničí říkají Sametový rozvod. Slováci už nechtěli s Čechy sdílet společný 
dům, ani dvojdomek, chtěli bydlet ve vlastním domě. Kolik Slováků 
to doopravdy chtělo? A kolik Čechů? Jak se na rozpad manželského 
svazku dvou národů díváme dnes, když už rozvodové vášně vychladly? 
Režisér Martin Hanzlíček se probral rozsáhlým televizním archivem 
z let 1990-92 a našel řadu filmového materiálu ilustrujícího proces 
rozpadu Československa. Se sestřihem klíčových momentů  tohoto 
dvouletého rozvodového období se vydal za občany Čech, Moravy 
a Slovenska - do Brna, Horní Blatné, Strání, Šonova, Ružomberoku 
a Závažné Poruby, aby s kamerou zachytil současné komentáře těchto 
dvacet let starých událostí. Zjišťoval, co o Československu vědí studenti 
středních škol v Pardubicích, Uherském Hradišti, Košicích a Žiaru nad 
Hronom, narození v roce 1995. Rozdal jim kamery, aby zachytili, co si 
o rozpadu Československa myslí jejich rodiče a prarodiče.

Absolventi: Svoboda není zadarmo - Dokumentární film je o zá-
pase mladého člověka, který po studiu musí čelit realitě a potřebám 
společnosti. Plány a sny absolventů narážejí na globální finanční krizi, 
tvrdé podmínky a pravidla trhu jsou pro ně často nepochopitelné a oni 
mají pocit, že žijí v nespravedlivé zemi. Vystudovaný herec pracuje 
jako stevard pro leteckou společnost, fotograf podniká s chovatelskými 
potřebami. Jsme svobodní, ale  do jaké míra jsme schopni vzít osud 
do vlastních rukou?

Olga - Olga Havlová by v červenci 2013 oslavila 80. narozeniny. 
Autor snímku režisér Miroslav Janek, který před několika lety dokončil 
rozpracovaný dokument Pavla Kouteckého Občan Havel, se rozhodl 
tímto filmem připomenout výjimečnou osobnost  ženy, která  stála 
od počátku při boku prezidenta Václava Havla. Film přináší velké 
množství dosud neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga je 
zde představena  jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka,  štědrá 
hostitelka, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak 
milující jemný humor a říkající vždy to, co si myslí. Její přátelé potvr-
zují, že ani v roli první dámy svůj životní přístup nezměnila a zůstala 
stát pevně nohama na zemi.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Čtvrtek 1. května ve 20,00  Pojedeme k moři  90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Pátek 2. května ve 20,00  Vášeň mezi řádky  111 min. - 100,- Kč - životopisný - titulky
Neděle 4. května ve 20,00  Divergence  139 min. - 110,- Kč - akční, sci-fi - titulky
Úterý 6. května ve 20,00  Husí kůže - Zimomriavky  78 min. - 100,- Kč - dokument - české znění
Středa 7. května ve 20,00  Divergence  139 min. - 110,- Kč - akční, sci-fi - titulky
Čtvrtek 8. května ve 20,00  Amazing Spider-Man 2     (3D)  142 min. - 155/135,- Kč - akční - dabing
Pátek 9. května ve 20,00  Nekonečná láska  104 min. - 110,- Kč - romantický -
Neděle 11. května ve 20,00  Absolventi: Svoboda není zadarmo  83 min. - 100,- Kč - dokument -české znění
Pondělí 12. května ve 20,00  Pojedeme k moři  90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Úterý 13. května ve 20,00  Divergence  139 min. - 110,- Kč - akční, sci-fi -titulky
Středa 14. května ve 20,00  Hany  90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Čtvrtek 15.května v 18,00  Hurá do pravěku  82 min. -100,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 16. května ve 20,00  Amazing Spider-Man 2  142 min. - 120/110,- Kč - akční - dabing
Sobota 17. května ve 20,00  Godzilla     (3D)  119 min. - 140,- Kč - akční, thriller -
Neděle 18.května ve  20,00   Olga  87 min. - 80,- Kč - dokument - české znění
Pondělí 19.května ve 20,00  Hany  90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Úterý 20. května v 18,00  Hurá do pravěku  82 min. -100,- Kč - animovaný - dabing
Úterý 20. května ve 20,00  Nekonečná láska  104 min. - 110,- Kč - romantický -
Středa 21. května ve 20,00  Amazing: Spider-Man 2     (3D)  142 min. - 155/135,- Kč - akční - dabing
Neděle 25. května v 18,00  Hurá do pravěku  82 min. - 100,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 25. května ve 20,00  Godzilla  119 min. - 110,- Kč - akční, thriller -
Pondělí 26. května ve 20,00  Bony a klid II  min. - 110,- Kč - drama - české znění
Úterý 27. května ve 20,00  X-Men: Budoucí minulost     (3D)  min. - 150,- Kč - akční - 
Středa 28. května ve 20,00  Nekonečná láska  104 min. - 110,- Kč - romantický -
Čtvrtek 29. května v 18,00  Khumba     (3D)  85 min. - 130,- Kč - animovaný - české znění
Čtvrtek 29. května ve 20,00  Godzilla     (3D)  119 min. - 140,- Kč - akční, thriller -

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - květen
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Rozhovor novináře Orlického deníku Miroslava
Bednáře s olympionikem Emilem Novákem

(se souhlasem pana Bednáře přetiskujeme celé znění rozhovoru)
Přerušil studium na Univerzitě Karlově, 

aby měl  dostatek  času  k  naplnění  svého 
cíle – účasti na olympijských hrách. Emil 
Novák si jej splnil a říká:

Když vejdete na stadion, nemůžete ani 
dýchat.

Dolní Morava – „Je to takový příběh oby-
čejného kluka z malé vsi, který svou dřinou 
cestuje už pár let po světě, hájí českou vlajku 
a bojuje v korytech crossových tratí s těmi 
nejlepšími na světě. A úspěšně.“ Tato věta se 
objevila na webových stránkách Větrného 
vrchu před odletem EMILA NOVÁKA na 
olympijské hry do ruského Soči.
A sedí to.
Když  se  začtete  do  následujícího  roz-

hovoru,  poznáte,  že  „Emča“,  jak  se mu 
v areálu na Dolní Moravě přezdívá, takový 
skutečně je.
A letos dosáhl svého cíle.
Poprvé  se  mohl  těšit  na  atmosféru 

olympiády.
Pocítil na vlastní kůži, jaké je to závodit 

pod pěti kruhy v disciplíně snowboardcross.
Emile, vy jste se poprvé vypravil na 

olympijské hry. Je to pro vás jeden z nej-
větších zážitků ve vaší kariéře?
Určitě. Byl to můj cíl se tam dostat, celé 

čtyři roky jsem se na to připravoval a vyšlo 
to. Co se samotného závodu týče, tak je to 
stejné jako na kterémkoliv světovém pohá-
ru. Ale ten humbuk kolem, to, že je tam dal-
ších x sportů a sportovců, to se nedá srovnat 
a dělá to olympijské hry jedinečnou akcí.

Uchvátil vás už zahajovací ceremoniál?
Nic většího jsem nikdy neviděl a asi už 

neuvidím. Už jen to, že ten stadion postavili 
pouze na zahájení a ukončení, je neskuteč-
ný. Zážitek byl i nástup. Když vejdete do 
toho obřího stadionu a tisíce lidí řvou a dívá 
se na to celý svět, tak nemůžete ani dýchat.

V televizi a naživo se to srovnávat asi 
nedá, viďte?
Naživo  to  byla  pecka.  Na  zakončení 

jsem koukal v televizi, a nemělo to takovou 
atmosféru, jako když tam sedíte.

Co vás nejvíce na hrách v Soči zaujalo?
Tak asi celkově jak to byla ohromná akce. 

A že se s tím Rusové nikde moc neštvali, 
překopali  snad  celý  kopec  a  většina  těch 
sportovišť byla postavena jen kvůli hrám. 
A třeba že jsme neviděli žádného Rusa pod 
vlivem. Měl jsem pocit, že jim snad i hrozí 
Sibiří. Třeba uklízečka trávila každý den v 
našem pokoji  asi  tři hodiny. A když  jsem 
jí říkal, že fakt nemusí leštit vypínače, tak 
mě  skoro  prosila,  aby  to mohla  dodělat 
(směje se).

Váš závod se jel vlastně až ve druhém 
týdnu soutěží. Stihl jste navštívit některé 

jiné disciplíny? Předpokládám, že na zla-
tém závodu Evy Samkové jste nechyběl?
Ale to víte, že ano. Byli jsme dvakrát na 

hokeji, na boulích, na sjezdu, na slopesty-
lech a závod Evky jsem nemohl vynechat. 
Třeba boule jsem viděl naživo poprvé a je to 
úplně jiný než v televizi. Překvapilo mě, že 
ten kopec, na kterým jedou, je dost prudký. 
V televizi se to tak nezdá.

Proběhla pak nějaká oslava? A nebojte 
se to říct…
Až v Praze měla Evka dvě oslavy, jedné 

jsem se zúčastnil. V Soči moc příležitostí 
nebylo a ani se mi tam moc slavit nechtělo. 
Co jsem slyšel, tak si většina lidí představuje 
olympijské hry jako jednu velkou párty. Ale 
třeba alkohol se ve vesnici sehnat nedal a při 
vstupu do ní probíhala kontrola jak na letišti 
a pronést tam nic nešlo.

Potkal jste během těch několika dní 
zajímavé sportovní jméno, a nebyl to 
zrovna snowboardista, se kterým jste 
prohodil pár slov?
S pár lidmi ano. My, olympionici, jsme 

taková  veselá  kopa,  takže  jsou  všichni 
v  pohodě. Ale  stalo  se mně  i  to,  že  jsem 
si  s někým povídal,  jak  jde  trénink a  tak, 
a neměl jsem vůbec tušení, o koho jde ani co 
dělá za sport. Pak jsem si ho zpětně vyhledal 
v media guidu, abych byl v obraze.

Závodník se chystá na start podle 
plánu a pak se dozví, že je odložen. Co 
to s ním udělá?
Pořadatelé nám start odkládali po patnácti 

minutách  celý  den. Takže  to  čekání  bylo 
nepříjemný. Víc mě ale mrzelo, že nás druhý 
den celkem odbyli. Zrušili nám kvalifikaci 
a měl jsem z toho pocit, jako by to honem 
honem chtěli mít odjetý.

Vy jste měl cíl dojet v první dvacítce. 
Bohužel se to nepovedlo po pádu v roz-
jížďce. Hodně to mrzí ještě teď?
Tak mrzelo to. Člověk se na to připravuje 

čtyři  roky,  a  pak  jeho  olympijský  závod 
trvá sotva minutu. Ale v tomhle sportu to 
takhle občas bývá. Hodně se padá, tak jsem 
alespoň rád, že do mé zdravotní karty nic 
dalšího nepřibylo.

Nerozhodilo vás třeba to, že se to pořád 
odkládalo?
Spíš mě  rozhodilo  to,  že  jsme neměli 

kvalifikaci.  Byly  by  to  další  dvě  jízdy 
navíc  před  tím,  než  do  toho  vlítnete  v 
šesti  lidech,  ale  hlavně  to  kvalifikační 
pořadí sestavili podle FIS bodů. Já jsem 
třeba letos nejel žádný závody, kde bych 
mohl  nasbírat  nějaké  slušné  FIS  body, 
takže  mě  dali  na  předposlední  místo. 
To  znamená,  že  jsem  jel  rovnou  s  těmi 
nejlepšími  závodníky  a  nemohl  jsem  si 
vybírat startovní box.

Stejně dopadl i 
David Bakeš, váš 
kamarád z „bran-
že“. Probírali jste si, 
co šlo a nešlo udělat 
lépe?
Probírali,  stejně 

jako  na  ostatních 
závodech. Ale  spíš 
s trenérem. Vždycky několikrát koukneme 
na záznam a řešíme, co udělat jinak a jak se 
poučit třeba pro další závod.

Když se řekne snowboarďák, většina 
lidí si představí pohodáře. Je to i váš 
případ, jste pohodář?
Jak kdy. Nicméně teď už to není o poho-

dovým ježdění. Všichni závodníci do toho 
rok od roku šlapou víc a někdy je to celkem 
dřina, aby nám neujel vlak.

Mě osobně strašně baví sledovat, jak si 
snowboardisté užívají své závody. Berou 
vše s úsměvem a takovým nadhledem. 
Jaký je na to váš pohled?
Že  tak  to má  být. Brát  to  s  úsměvem 

a nadhledem. Přijde mi, že v jiných sportech 
je to až moc přehrocený. U nás je ta závodní 
atmosféra taková uvolněnější.

Platí rčení, že je to jedna velká rodina?
Platí.  Například  jeden  francouzský 

závodník  nás  i  jiné  týmy  letos  pozval 
na  soustředění  do  střediska,  kde  trénuje 
a má postavenou trať. Vytvořil nám super 
zázemí a zakončil to slavnostním obědem. 
Myslím, že to takhle v jiných sportech moc 
nefunguje a jsme jeden z mála sportů, kde 
většina  týmů trénuje společně a můžeme 
od  sebe  „okukovat“. Ale  to  je  dáno  spíš 
nedostatkem tratí.

Soči je minulostí, ale roky utečou 
a bude tu korejský Pchjongčchang. Chy-
bět byste tam asi nechtěl?
Kdo by nechtěl jet na olympiádu, ale je 

to dlouhá doba. To se teprve uvidí, co bude.
Rozhodně by se těšili vaši příznivci na 

Větrném vrchu, kteří vám drželi pěsti 
i před pár týdny...
To určitě  ano. Potěší  to  a motivuje mě 

to, když mi někdo drží palce. A já  jim za 
to děkuji.

Co vás během toho čtyřletého cyklu 
bude čekat?
Kvůli přípravám na hry jsem musel pře-

rušit  studium na Fakultě  tělesné výchovy 
a  sportu Univerzity Karlovy. Takže  bych 
rád  dostudoval. Dál  se  potřebuji  dát  tro-
chu  dohromady,  co  se  týče  zdraví. Mám 
prasklý kloubní pouzdro v kyčli, únavovou 
zlomeninu stydké kosti, nárůstky na obou 
krčcích stehenní kosti, schmorlovy uzly na 
obratlích… Takže mě  zřejmě pár  operací 
nemine.
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Putování za písničkou na Křížovou horu
Letos  se 21.  června uskuteční VIII.  ročník  festivalu Putování za 

písničkou na Křížovou horu. Organizátoři festivalu, jeho jednotlivých 
částí, vycházejí ze svých bohatých zkušeností a tak vše probíhá v souladu 
a bez nervozity.
Děti  s  rodiči opět pozveme na Křížovou horu  tradiční vycházkou 

nazvanou Pohádková cesta. Drobné odměny v cíli  jsou připraveny 
výměnou za startovací kartu pro prvních 100 účastníků, ale zúčastnit se 
mohou i další děti, které přijdou ke startu pod les v době od 13.30 hod. 
do 15.00 hodin. Pro děti je připraveno také představení pod rozhlednou 
a to od 15.15 hodin. Amfiteátr kolem rozhledny i letos zkrášlí výstava 
dětských výtvarných prací žáků ZUŠ Králíky a fotografie Lucie Formán-
kové z cest po Mongolsku. Už od 13. hodiny budou na poutníky čekat 

řemeslníci se svými výrobky. Mnozí na Křížovou horu jezdí opakovaně, 
ale navštíví nás i noví prodejci. Vítaným programem pro starší děti jsou 
atrakce Skautů. I letos budou děti očekávat v nedalekém lesíku. Loni 
zaujal svým umem s pilou pan Roman Bubák. Jeho čarodějnice zdobí 
okolí rozhledny. I letos budete moci pozorovat jeho um.
V hudebním programu vystoupí kapely Bodlo, Jablkoň, Jarret, AG 

Flek a místní folková skupina Kapky.
Celý festival je nejen organizačně náročnou akcí, ale přes stále ros-

toucí počet návštěvníků je třeba i finanční dotace na úhradu hudebního 
programu a ozvučení, kterou poskytuje Obec Červená voda stejně jako 
organizaci technického zázemí amfiteátru.
Zajímavostí bude v našich podmínkách nezvyklé obydlí mongolská 

jurta, v které bude připraveno vyprávění o May-
ském kalendáři i povídání o cestě automobilem 
Škoda k hranicím Číny.
Pokud se vám loni líbilo posezení v čajovně, 

i letos jste zváni do skautského tee pee.
Vstupenky na hudební program si můžete 

zakoupit v předprodeji na Obecním úřadě v Čer-
vené Vodě nebo na místě za 150 Kč. Malé děti 
(do 130 cm) vstupenku nepotřebují. Doprovodný 
program do 15.45 hodin, jarmark, hry pro děti 
jsou přístupné všem návštěvníkům bez poplatku.
Věříme, že stejně jako v předchozích ročnících 

i letos bude akci přát počasí a že se vydáte na 
kopec za kulturou a za přáteli ať už za programem 
nebo jen na vycházku a podpoříte tak významnou 
kulturní akci naší vesnice.

Organizátoři
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