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VÍM JÁ KOSTELÍČEK
…aneb na tej lúce, na zelenej…

Přípravy červencového putování po čtyřech vesnických kos-
telích jsou v plném proudu.

Kromě tradičních hudebních programů v každém z nich se 
v sobotu 5. 7. mohou návštěvníci účastnit také slavnostního 
svěcení Křížové cesty umístěné na zdi opraveného hřbitova 
v Dolní Lipce, jejímž autorem je pan Pavel Kučera z Domova 
svaté Rodiny v Praze, a také svěcení obnovené kapličky v Pro-
střední Lipce na rozcestí.

Naše putování „varhanní stezkou“ je nenáročné a vede kraji-
nou krásných výhledů, příjemných míst k zastavení a příležitostí 
k setkání s milými hostiteli z obcí Dolní Lipka, Heřmanice, Horní 
Lipka a Prostřední Lipka.

Každý účastník dostane originální brožuru, v ní najde popis 
zajímavostí jednotlivých zastavení a mapku s vyznačenou 
trasou pro pěší i cyklisty, podle které se může směle vydat 
na cestu. Pokud se rozhodnete pro vlastní přesuny použít 
jiný dopravní prostředek, budete stejně vítanými hosty. Díky 
podpoře města Králíky bude zajištěna i bezplatná autobusová 

JMENUJI SE KAVČA
V tomto čísle Králického zpravodaje 

najdete vloženou přílohu, ve které 
se vám „tajuplná“ Kavča představí. 
Budeme rádi, když ji nepřehlédnete a 
seznámíte se s ní.

I. Marečková

linka (viz. jízdní řád).
Akce „Vím já kostelíček“ proběhne pod záštitou starostky 

Králík Jany Ponocné, ve spolupráci s páterem Pavlem Plíškem, 
dobrovolníky ze všech čtyř obcí a občanským sdružením Mlýn.

Výtěžek z dobrovolných příspěvků a darů ze všech hudebních 
vystoupení věnujeme na účet veřejné sbírky určené na opravy a 
restaurování varhan. Číslo účtu veřejné sbírky je 131-132 4193 
309/O800, variabilní symbol 333.

Rádi se s vámi podělíme o dobré zprávy z průběhu prací na 
záchraně varhan. Přijďte s námi podpořit dobrou věc a užijte si 
příjemný den.

Těšíme se na vás Denisa Hejtmanská a Kristina Brůnová

10. 6. příjezd na Velké náměstí cca v 11:00.
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Festival neziskovek
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Sportovní hry mateřských škol

Den se složkami IZS
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Skauti ze Sezemic a Žamberka opět pomáhali
pevnostnímu muzeu - tentokrát tvrzi Hůrka

Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast 
– Muzeum opevnění–dělostřelecká tvrz Hůrka.

Na tvrzi Hůrka probíhala koncem letošního dubna velká 
pracovní akce. Většina činností se koncentrovala do prodlou-
ženého Velikonočního víkendu, kdy přiložilo ruku k dílu přes 
50 dobrovolníků z celé ČR a také 30 skautů (25 osob všech 
věkových kategorií ze skautského střediska A. Bartoše ze Se-
zemic a 5 skautek a vedoucích ze střediska Žamberk).

Skauti se sešli v areálu tvrze Hůrka ve čtvrtek a čekalo je 
seznámení s městem Králíky a prohlídka tvrze Hůrka (téma dne 
znělo „Špioni za 2. světové války“). V pátek se program lišil 
podle věku dětí. Vlčata se vydala na výpravu linií čs. těžkého 
opevnění po srubech K – S 10, K – S 11, K – S 12b, K – S 6, K 
– S 5 a zpět (téma dne „Velký pátek - hledání pokladů (kešek)“). 
Starší skauti putovali přes Králíky na klášter na Hoře Matky 
Boží, odtud k prameni Orlice, na vrchol Javoru a zpět. Sobota 
byla pracovním dnem. Úkol zněl: detailní úklid veškerého 
drobného odpadu v širokém okolí srubů K – S 10, K – S 11, 
K – S 12 a K – S 13; vyčištění části překážkového perimetru 
nad srubem K – S 10 a likvidace buřeně u téhož objektu. 
Výsledkem pracovního nasazení – v konečném součtu – bylo 
17 velkých pytlů odpadků. Neděle přinesla skautům balení, 
úklid, odjezd domů.

Skauti ze Sezemic a Žamberka nepomáhali poprvé. Mají za 
sebou i čištění přístupových turistických tras v širokém okolí 
Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda. Společnost 
přátel čs. opevnění, o.p.s. děkuje!

Skauti ze Sezemic a Žamberka nepřiložili ruce na pevnostních 
mueích poprvé. Spolupracují dlouhodobě.

Starší ze skautů pomohli s čištěním pozůstatků protitankových 
překážek na povrchu tvrze.
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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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Informace pro čtenáře
a respondenty

Uzávěrka prázdninového dvojčís-
la zpravodaje bude již 17. 6. 2014. 
Důvodem je kolize termínů dovo-
lených pracovníků redakce zpra-
vodaje a zaměstnanců tiskárny.

SANACE SKLÁDKY DOLNÍ LIPKA
V lokalitě sanace skládky byly jako hlavní body dokončeny 

tyto činnosti:
• Vybudování komplexu systému sanačního čerpání 
• Sanační monitoring kvality zemin, podzemních a povr-

chových vod
• Poloprovozní zkouška solidifikace (stabilizace)

Vybudování systému sanačního čerpání
Každý z nově vybudovaných sanačních vrtů byl samostatně 

napojený na dekontaminační stanici trubním vedením uloženým 
v nezámrzné hloubce. Společně s tímto vedením bylo do výkopu 
uloženo kabelové elektrické vedení. V severní části pozemku č. 
3198 v k. ú. Králíky, v blízkosti projektovaných vrtů hydraulic-
ké clony, byl vybudován zateplený objekt sanační technologie. 
Sanační stanice se skládá ze dvou částí: z plechového kontejneru 
a z dřevěného přístřešku. Pro objekt byla vytvořena zpevněná 
panelová plocha. Do objektu byla přivedena elektrická energie 
z nově zřízené přípojky. Do první části sanační technologie byla 
umístěna sedimentační nádrž  a gravitačně sorpční odlučovač leh-
kých kapalin. V druhé části sanační technologie, která je s první 
propojena trubním i elektrickým vedením, se nachází zásobní 
nádrže síranu železnatého, hydroxidu sodného a Sokofloku, 
směšovací reaktory a technologie dávkování činidel. Dále se 
v dřevěném přístřešku nachází čiřič, dočišťovací filtry, přečer-
pávací, akumulační a kalová nádrž. Bylo rovněž vybudováno 
odvedení přečištěných vod do Tiché Orlice. Potrubí bylo vedeno 
od dekontaminační stanice okrajem staveniště severovýchodním 
směrem k trase odvodňovacího příkopu, podél kterého bylo 
vedeno až do Tiché Orlice. 

Sanační monitoring kvality zemin, podzemních a povr-
chových vod

Účelem monitoringu bylo získání aktuálních dat o míře a roz-
sahu kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí, tak 
aby bylo možné efektivně a cílené provést odtěžbu kontaminova-
ných zemin a materiálů (např. skleněné drtě). V prostoru skládky 
byl proveden odběr vzorků zemin a materiálů a stanoven obsah 
rtuti, ropných uhlovodíků a kovů. Ze 17  nově vybudovaných 
sanačních vrtů byly odebrány vzorky podzemní vody a ze 3 
profilů na Tiché Orlici odebrány vzorky povrchové vody. 

Poloprovozní zkouška solidifikace
Terénní poloprovozní zkouška stabilizace/solidifikace byla 

realizována bezprostředně po vyhodnocení laboratorních zkoušek 
solidifikace sedimentů kalového pole. V laboratorních podmín-
kách bylo doporučeným pojivem (portlandský cement 32,5 R 
v objemu 35 hm. %) dosaženo požadovaného stupně stabilizace 
a prakticky i pevnosti stabilizátu. Cílem poloprovozní zkoušky 
bylo především ověřit dosažitelnosti požadované pevnosti v tlaku 

povrchu solidifikovaného kalového pole za stávajících podmínek 
lokality (zejména přesycení kalů zadržovanou vodou). Práce byly 
prováděny v dubnu. Poté byla dodržena technologická přestávka 
(1 měsíc), po které byly na lokalitě provedeny terénní práce 
s cílem ověřit účinnost sanačních prací provedených v rámci 
poloprovozní zkoušky. Maximální využití poznatků o průběhu 
a výsledcích poloprovozní zkoušky solidifikace kalového pole 
umožní následně realizovat vlastní sanační zásah v území. 
Výsledkem bude naplnění cílových limitů pro kalové pole, tj. 
požadavky na vyluhovatelnost a pevnost povrchu.

Veškeré práce probíhají v souladu se schválenou prováděcí 
projektovou dokumentací ze dne 22. 7. 2013 a s vyhláškou 
MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodno-
cování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů 
a o postupech při výpočtu zásob výhradních ložisek. I. etapová 
zpráva byla  schválena MŽP OEREŠ ČR  dne 2. 5. 2014 pod č.j. 
1583/750/14/LC bez zásadních připomínek. Současně s jejím 
obsahem byly seznámeny ostatní dotčené složky v čele se zada-
vatelem Pardubickým krajem. Podrobná Zpráva je uložena na 
MěÚ Králíky, odboru UPSU.

V průběhu měsíce července a srpna 2014 dojde nejdříve 
k zabezpečení kalového pole a jeho následnému zrekultivo-
vání. Zabezpečení kalového pole by nemělo svou činností 
žádným způsobem zatěžovat okolí, neboť veškeré práce 
probíhají v prostoru skládky. 

Odtěžení kontaminované zeminy skládky skleněných stře-
pů zářivkových trubic, vyráběných bývalou firmou TESLA 
Králíky bude probíhat v průběhu měsíce července až září 
2014 a nakonec bude provedena  celková povrchová rekul-
tivace staré a nové skládky skleněných střepů zářivkových 
trubic. V tomto období je nutno počítat s větším množstvím 
nákladních souprav, které budou skleněné střepy odvážet 
na skládku nebezpečných odpadů do Rapotína u Šumperka.

Antonín Vyšohlíd

Poloprovozní zkoušky na kalovém poli.

SO1 po poloprovozní zkoušce.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 4.
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy 

o nájmu nebytových prostor č.j. 144/2012 
ze dne 31. 5. 2012 na pronájem nebyto-
vých prostor s ČR - Úřadem práce České 
republiky, se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové 
Město, Karlovo náměstí 1359/1 v předlo-
ženém znění. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 126/1 - trvalého travního 
porostu a p.p.č. 1841/1 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 
odst. 3 písm. d) stavebního zákona se sta-
vebním záměrem „oplocení pozemku u RD, 
místo stavby p.p.č. 1841/11 – trvalý travní 
porost v k.ú. Králíky, západní strana zděné 
sloupky, kovové výplně, jižní a východní 
strana kovové sloupky a pletivo, výška do 
150 cm“ J. a J. Ch., Králíky, a to za splnění 
podmínky:

- před uskutečněním stavebního záměru 
budou podmínky předem projednány se 
správcem toku (Lesy ČR, s.p.). 

RM souhlasí s provedením stavebních 
úprav – zřízení lokálního topení v bytě č. 2 
v ul. Nádražní 483 v Králíkách na náklady 
paní J. K., Králíky a to dle Čl. 11 Pravidel 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. Zároveň RM schvaluje smlouvu 
o provedení a bezúplatném převedení in-
vestic v předloženém znění. 

RM bere na vědomí sdělení Ministerstva 
životního prostředí, že koncepce „Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika v období 2014 - 2020“ 
bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle 
zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí se závěrem - bude zpracováno 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví dle § 10e zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí.

RM doporučuje nákup částí pozemků 
p.p.č. 2452 – trvalého travního porostu 
a p.p.č. 2453 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Horní Lipka od pana V. Z., Chrudim 
za kupní cenu v místě a čase obvyklou. 
Velikost pozemků k odkoupení určí od-
bor VTS. Zároveň RM ukládá MO zadat 
vypracovat geometrický plán a znalecký 
posudek na stanovení kupní ceny a požá-
dat o vyjádření vlastníka pozemku a poté 
předložit na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 557/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
14-16 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Ministerstva zemědělství, rozpočtové 
opatření číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 
přidělené na základě Smlouvy o vzájemné 
spolupráci při realizaci projektu „Systémo-
vá podpora rozvoje meziobecní spolupráce 

v ČR v rámci území správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností“ a interní 
rozpočtové opatření číslo 201402, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 161.293 Kč. 

RM schvaluje odměnu panu Ivo Pe-
cháčkovi, řediteli příspěvkové organizace 
Městské muzeum Králíky podle přílohy 
číslo 1 tohoto zápisu. 

RM odkládá rozhodnutí o schválení 
příspěvku na zajištění výroby a instalace 
pamětní desky na budově SOUo Králíky a 
ukládá odboru ŠKT zajistit grafický návrh 
desky.

RM souhlasí na základě podaných nabí-
dek na dodávku mobilních WC na zajištění 
akce CIHELNA 2014 s uzavřením smlouvy 
s firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín 6, 266 
01 Beroun.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 4.000 Kč Českému 
klubu nedoslýchavých HELP - Poradenské 
středisko v Ústí nad Orlicí na zajištění 
sociálního poradenství pro nedoslýchavé 
ve městě Králíkách v roce 2014, a to na 
základě darovací smlouvy.

7. 5.
RM bere na vědomí sdělení Krajské-

ho úřadu Pardubického kraje, že záměr 
„Rybníky Na prameni“ bude posuzován 
podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

RM schvaluje demolici stavby bez čp/
če, prům. objektu, na pozemku st.p.č. 
139/2 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky 
a ukládá odboru VTS zajistit veškeré kroky 
k realizaci demolice stavby a následně MO 
vyřazení z evidence majetku. 

RM schvaluje likvidaci vozidla zn. AVIA 
Furgon 21, RZ 1E2 2446, hasičský speciál 
a ukládá odboru VV zajistit veškeré kroky 
k realizaci likvidace a vyřazení vozidla 
z evidence vozidel a následně MO vyřazení 
z evidence majetku.

RM schvaluje vypovězení pojistné 
smlouvy č. 151 471 6651 na pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu mezi 
městem Králíky a Generali Pojišťovnou 
a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 
Praha 2 včetně všech 15 dodatků k pojist-
né smlouvě a ukládá MO zajistit veškeré 
kroky k ukončení spolupráce se stávající 
pojišťovnou.

RM schvaluje prodej osobního vozidla 
ŠKODA Fabia Combi 1.2, RZ 1E7 8383, 
TP č. BF531358 společnosti Autoservis 
Hudousek spol. s r.o., Na Pilníku 307, 789 
91 Štíty. Zároveň RM ukládá vedoucí MO 
vyřadit k datu 9. 5. 2014 vozidlo z pojiš-
tění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a z havarijního pojištění 
u České podnikatelské pojišťovny, a.s.

RM schvaluje nákup osobního vozidla 
ŠKODA Octavia 1.4, RZ 2SF 9723, TP 
č. UE923350 od společnosti Autoservis 

Hudousek spol. s r.o., Na Pilníku 307, 789 
91 Štíty. Zároveň RM ukládá vedoucí MO 
zařadit k datu 9. 5. 2014 vozidlo do pojiš-
tění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění 
u České podnikatelské pojišťovny, a.s., resp. 
schvaluje uzavření smlouvy na pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a havarijního pojištění s ČPP, a.s.

RM schvaluje dohody o poskytnutí pro-
stor na dobu nezbytně nutnou pro přípravu 
a konání voleb do Evropského parlamentu 
ve dnech 21. 5. 2014 až 25. 5. 2014 s těmito 
subjekty:

- L. a J. K., Králíky, místo konání - re-
kreační zařízení Heřmanice čp. 102, RM 
schvaluje úhradu za poskytnutí prostor ve 
výši 3.600 Kč.

- Duchovní správa poutního kostela 
v Králíkách II, IČO 73631035, církevní 
organizace, 561 69 Králíky – Kopeček 1, 
místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč, 
RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor 
ve výši 3.600 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Evropského parlamentu ve dnech 
21. 5. 2014 až 25. 5. 2014 s těmito subjekty:

- Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky, místo konání - 
budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412, RM 
schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč

- Mateřská škola, Červený Potok, Krá-
líky, okres Ústí nad Orlicí, místo konání 
- budova MŠ Červený Potok čp. 78, RM 
schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč

RM schvaluje pacht 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 paní F. K., Králíky.

RM schvaluje záměr výpůjčky drobného 
dlouhodobého majetku – rampy lámací 
FEAL U 200 v účetní hodnotě 16.760 Kč, 
inv. číslo 28, za účelem zajištění možnosti 
překonání výškového rozdílu pro vozíčkáře 
při vstupu do budovy bývalého gymnázia 
a ukládá MO zveřejnit záměr výpůjčky na 
dobu 15 dnů - tj. odlišně od „Pravidel“.

RM schvaluje Pravidla pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/169/P/2014 v předlo-
ženém znění s účinností od 12. 5. 2014. 

RM schvaluje smlouvu o dodávce vody 
s firmou Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 64 Jab-
lonné nad Orlicí. 

RM schvaluje Provozní řád na cyklostez-
ku Králíky – Červená Voda. 

RM bere na vědomí oznámení veřejného 
projednání návrhu Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje – aktualizace č. 1

RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města 
provedení odvodového redukčního řezu 
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(bez likvidace klestu) dubu rostoucího na 
st.p.č. 611 v k.ú. Králíky za celkovou cenu 
13.000 Kč bez DPH.

RM souhlasí se skácením douglasky na 
p.p.č. 261 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje přímý příspěvek firmě 
Iscarex s.r.o., zastoupené panem Janem 
Šimůnkem, na uspořádání 15. ročníku 
v běhu do vrchu s názvem „CENA FIR-
MY ISCAREX Dolní Morava – Králický 
Sněžník“ ve výši 5.000 Kč v rámci Dotač-
ního a příspěvkového programu a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zařadit žádost 
do Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky na rok 2014. 

RM schvaluje užití městského znaku 
v souvislosti s organizací a propagací 15. 
ročníku v běhu do vrchu s názvem „CENA 
FIRMY ISCAREX Dolní Morava – Králic-
ký Sněžník“.

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
2.100 Kč v rámci Dotačního a příspěv-
kového programu na projekt CYKLO 
GLACENSIS 2014 a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky 
na rok 2014“. 

RM schvaluje záměr výpůjčky prostoru 
– kancelář č. 1 v provozní budově č.p. 1 na 
st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední Lipka Spolku 
majitelů techniky (SPOMAT) a ukládá 
záměr výpůjčky zveřejnit na dobu 15 dnů 
(odlišně od pravidel).

RM bere na vědomí sdělení ČŠI o vý-
sledku šetření stížnosti manželů H. na 
ředitele školy Gymnázium a základní škola 
Králíky a ukládá vedoucímu ŠKT připravit 
podklady pro zaslání zprávy o vyřízení 
záležitosti orgánům ČŠI.

14. 5.
RM schvaluje ukončení smlouvy o vý-

půjčce pozemků p.p.č 247 – zahrady o vý-
měře 862 m2 a části st.p.č. 229 – zastavěné 
plochy o výměře cca 352 m2 v k.ú. Králíky 
ze dne 15. 7. 2013 se Sborem Jednoty 
bratrské v Králíkách a to dohodou ke dni 
30. 6. 2014. 

RM schvaluje ukončení smlouvy o vý-
půjčce prostor v budově bývalého gymná-
zia čp. 367, stavba stojí na pozemku st.p.č. 
229 – zastavěné ploše v k.ú. Králíky, ze 
dne 7. 2. 2013 se Sborem Jednoty bratrské 
v Králíkách a to dohodou ke dni 30. 6. 2014. 

RM schvaluje záměr zemědělského 
pachtu části pozemku p.p.č. 243 - zahrady 
o výměře cca 50 m2 v k.ú. Králíky za úče-
lem zřízení zahrádky a odpočinkové plochy 
za pachtovné ve výši 150 Kč/rok a ukládá 
MO záměr pachtu zveřejnit.

RM schvaluje požádat Ministerstvo 
obrany – ONNM SSM, Nám. Svobody 471, 
Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustano-
vení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o ma-
jetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, a to o Tatru 815 VVN 26 265 
8x8.1R a valníkový přívěs PV 16.12A.

RM schvaluje smlouvu o dílo – dodatek 
č. 2 na akci „Úprava chodníků podél I/43 
Králíky, průtah“ s firmou MADOS MT 
s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
428/2014 přidělené městu Králíky rozhod-
nutím Rady Státního fondu kinematografie 
a rozpočtové opatření číslo 19 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím krajského úřa-
du, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 350.000 Kč. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce z 6. na 7. 6. 
2014 do 2:00 hodin a z 7. na 8. 6. 2014 
do 2:00 hodin, a to v rámci pořádání „12. 
Sportovních her celníků“ v areálu na Horní 
Lipce čp. 16, a to za splnění následujících 
podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

- pořadatel je povinen vhodnými opat-
řeními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce 
tak, aby nebyla překročena zákonem sta-
novená mez.

RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpět-
ného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
městem Králíky a společností EKO-KOM 
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 
21, Praha 4. 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů mezi městem Králíky a 
společností EKO-KOM a.s., se sídlem Na 
Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4. 

21. 5.
RM schvaluje ukončení nájemního vzta-

hu k části pozemku p.p.č. 142/1 – zahradě 
o výměře cca 157,5 m2 v k.ú. Králíky s H. 
a M. K., Králíky, a to dohodou ke dni 30. 
6. 2014. Současně RM schvaluje dodatek 
č. 1 nájemní smlouvy ze dne 1. 11. 1999 
v předloženém znění.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 126/2 – ostatní plochy 
v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Králíky – Heřma-
nice, p.p.č. 997 – nové OM“ (připojení 
nového odběrního místa na p.p.č. 997 
v k.ú. Heřmanice u Králík na elektrickou 
energii novým kabelovým vedením nízkého 
napětí)“ pana M. Š., Heřmanice, a nemá 
k němu připomínky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v právu umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, 
obnovu a výměnu součásti distribuční 
soustavy na p.p.č. 126/2 – ostatní plochy 
v k. ú. Heřmanice u Králík pro oprávně-
nou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, a dále v právu umožnit 
v nezbytném rozsahu oprávněné, případně 
jí určeným třetím osobám, přístup a příjezd 
na uvedenou nemovitost. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázo-
vou úhradu 1.210 Kč včetně DPH. Zároveň 
RM souhlasí do doby realizace uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlou-
vy o koupi motorového vozidla ev.č. 
B/08/2014 ze dne 7. 5. 2014 mezi městem 
Králíky a společností Autoservis Hudousek 
spol. s r.o., Na Pilníku 307, 789 91 Štíty 
týkající se změny kupní ceny (kupní cena 
bez DPH).

RM souhlasí se skácením 5 bříz na p.p.č. 
533/1 a 533/5 v k.ú. Prostřední Lipka.

RM souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z dou-
glasky rostoucí na p.p.č. 261 v k.ú. Králíky 
(u schodů z chodníku na zahradu Žluté 
školy) s panem R. M., Králíky s podmín-
kou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
14-19 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Ministerstva financí a Krajského úřadu 
Pardubického kraje, a interní rozpočtové 
opatření číslo 201403, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 190.000 Kč. 

RM bere na vědomí informaci o navr-
žených částkách na přímou podporu na 
rok 2014 pro tělovýchovné jednoty TJ 
Jiskra Králíky o.s., FC Jiskra 2008 o.s. 
a TJ Sokol Boříkovice včetně návrhu na 
přiděleních jednotlivých grantů na dopravu 
dětí a mládeže na zápasy, dotace na práci 
trenérů u těchto tělovýchovných organizací, 
společenské aktivity a ukládá vedoucímu 
OŠKT předložit tento bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné 
podpory v oblasti grantů a příspěvků pro 
rok 2014 a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit 
nezbytné administrativní záležitosti dle 
schváleného Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky.

RM schvaluje spoluúčast na stavebních 
pracích zaměřených na odvodnění obvo-
dového zdiva kostela a přilehlého hřbitova 
v souvislosti s budováním osvětlení komu-
nikace v místní části Dolních Boříkovic do 
výše 40.000 Kč po předložení prokázaných 
nákladů. 

RM schvaluje spoluúčast na stavebních 
pracích zaměřených na provedení stavebně-
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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.

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

onemocnění s použitím ultrazvukových metod 
- léčbu s užitím nové účinné metody

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

regeneračními postupy 
Ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin 
Štíty, náměstí Míru 53.
Objednat se můžete denně na telefonu 722939029.
Zábřeh, poliklinika budova C - Po, St, Čt od 8.00 
do 16.00 tel 583411944

-historického průzkumu areálu kláštera ve výši 65.000 Kč formou 
spoluúčasti na realizaci projektu. 

RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol z provedené 
inspekční činnosti v Gymnáziu a základní škole Králíky.

RM schvaluje nabídku firmy STROM Praha, a.s. v celkové 
ceně 194.900 Kč (včetně DPH) a ukládá odboru ŠKT zveřejnit 
příslušný doklad s uvedenou cenou na webových stránkách města.

RM schvaluje nabídku firmy A. Košvanec na restaurování 
Schwarzerova kříže na p.p.č. 3064 k.ú. Králíky včetně zhotovení 
kopie chybějící sochy sv. Jana z přírodního kamene v celkové 
ceně 166.000 Kč s tím, že spoluúčast města na realizaci projektu 
je 116.000 Kč, spoluúčast Pardubického kraje je 50.000 Kč a uklá-
dá odboru ŠKT zveřejnit příslušný doklad s uvedenou cenou na 
webových stránkách města.

RM bere na vědomí žádost nadačního fondu NA KOLE DĚTEM 
a schvaluje částku 4.000 Kč v rámci Dotačního a příspěvkového 
programu na podporu projektu 5. ročníku veřejné cyklotour Na 
kole dětem.

RM bere na vědomí žádost pana Ivo Pecháčka, ředitele příspěv-
kové organizace Městské muzeum Králíky a souhlasí s ukončením 
pracovního poměru jmenovaného dohodou k 31. 5. 2014.

RM na základě provedeného výběrového řízení dne 16. 5. 2014 
jmenuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola pana Mgr. Miroslava Berana s podmínkou, že 

Tisková zpráva
Králíky si střední školu

rozhodně zaslouží
V lednu letošního roku jsem napsal 

článek s titulkem „Radní Janě Perni-
cové tleskal zaplněný sál v Králíkách“. 
S odstupem několika měsíců mohu 
zodpovědně prohlásit, že potlesk byl 
skutečně zasloužený. Paní radní Jana 
Pernicová do posledního písmene 
naplnila svá tehdejší slova, „Udržení školy jako jednoo-
borové je při současném nedostatku žáků neudržitelné. 
Škola musí nabídnout případně další učňovský obor, který 
bude vycházet z potřeb místních podnikatelů. Příští týden 
budu objíždět se zástupci krajské hospodářské komory 
místní podnikatele a firmy a budu hledat společně s nimi 
řešení této složité situace“uvedla v lednu Jana Pernicová.

Aktivní přístup členů Místní organizace ČSSD Králíky 
přinesl své ovoce. V současné době vedení Pardubického 
kraje rozhodně neuvažuje o splynutí SOUo v Dolní Lipce 
s jinou střední školou v kraji. Rada kraje ve spolupráci 
s odborem školství hledá další vhodný učební obor, 
který by rozšířil studijní nabídku pro dívky. Připravují se 
rozsáhlé investice do budov školy a výběrové řízení na 
ředitele školy. Jedním z úkolů pro nové vedení školy bude 
najít vhodný výrobní program pro vedlejší hospodářskou 
činnost. V této souvislosti musím konstatovat, že škola je 
jediným školským zařízením v Pardubickém kraji, která 
nemá vlastní hospodářskou činnost.

Zachování střední školy a její další rozvoj má zásadní 
význam pro rozvoj celého regionu.

Králíky dne 20. 5. 2014
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Místní organizace ČSSD Králíky
Jan Králík - předseda 

j.kralik@centrum.cz

do dvou let od jmenování zahájí studium ke splnění odborného 
předpokladu podle § 3 odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
(NESCHVÁLENO)

RM na základě provedeného výběrového řízení dne 16. 5. 2014 
jmenuje od 1. 7. 2014 do funkce ředitelka příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola paní Mgr. Zdenu Křížkovou na dobu 
určitou 6 let, to jest do 30. 6. 2020.

Prodejní trhy - oznámení
Pořadatelé prodejních trhů oznamují, že 
se prodejní trhy budou konat vždy v pátek 
1x měsíčně (druhý týden v daném měsíci).

(placená reklama)
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 18. 6. 2014 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.

Česko jede a kraj pomáhá přeznačit dálkové cyklotrasy
Krajský radní pro sport, cestovní ruch 

a volnočasové aktivity René Živný spolu se 
starostou Svitav Davidem Šimkem a zástup-
ci Klubu českých turistů projel 6. května 
dálkovou cyklotrasu č. 24 nazývanou Svita-
va, a to v úseku z České Třebové do Letovic 
v Jihomoravském kraji. Je to jedna z dál-
kových cyklotras vedoucích Pardubickým 
krajem, které mění trasu a značení v rámci 
projektu Česko jede. 

„Chceme společně zjistit, co ze základní 
infrastruktury nám chybí k tomu, abychom 
umožnili bezpečný průjezd cyklistů na této 

cyklotrase a abychom mohli tuto novou spojku 
mezi Pardubickým a Jihomoravským krajem 
nechat proznačit,“ řekl radní. Zástupci měst 
Česká Třebová a Svitavy sdělili, že tato trasa 
je připravená, město Svitavy ještě řeší nejlepší 
průjezd městem. Na území Jihomoravského 
kraje se v současnosti buduje základní infra-
struktura cyklotrasy a průjezdy kritickými 
úseky. „Vyznačení bude provedeno ve spolu-
práci s Jihomoravským krajem a budeme se 
snažit zároveň vyřešit i logo a oficiální název 
cyklotrasy,“ dodal radní. Trasa č. 24 vede 
z České Třebové přes Svitavy do Blanska, 
kde se napojuje na cyklotrasu EUROVELO 
9 Balt – Jadran (z Gdaňsku do Pula v délce 1 
930 km), na území Pardubického kraje je téměř 
48 kilometrů.

Pardubickým krajem vede celkem pět dál-
kových cyklotras, jedná se ještě o č. 2 Labskou 
stezku, č. 14 (Hrádek nad Nisou - Liberec – 
Hradec Králové – Ústí nad Orlicí – Lanškroun 
– Zábřeh na Moravě), č. 18 (Hlinsko – Choceň 
– České Petrovice) a č. 22 Hřebenovka. 

Labskou stezku přeznačil za finanční 
podpory Pardubického kraje Klub českých 

turistů vloni, takže nyní se jede po č. 2 téměř 
od pramene Labe až do Hamburku. „Snažíme 
se o dobudování cyklostezky Mechu a perníku 
mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, která 
je součástí Labské stezky, snad se to v dohledné 
době podaří,“ konstatuje Živný.

Letos po letní sezóně kraj plánuje nechat 
přeložit a přeznačit část dálkové cyklotrasy č. 
18 do uzlu Orlického cyklo & in-line království 
(úsek Choceň – Žamberk). „Cílem této změny je 
převést cyklisty ze silnic na vybudované cyklo-
stezky, tím zvýšit jejich bezpečnost a zároveň jim 
umožnit jet malebným údolím podél meandru-
jící Tiché Orlice. Zkuste se po nich projet také 
a uvidíte, že se tam vrátíte!“ doporučil radní. 

Propagaci dálkových cyklotras bude mít 
na starosti evropský projekt Cesty krajinou, 
který připravuje mapové průvodce, mobilní 
aplikace a webové stránky v několika jazyko-
vých mutacích.

Vážení kamionů
pomáhá chránit
krajské silnice
Přetížení, nedodržení povinných pře-

stávek nebo špatný technický stav. To jsou 
časté prohřešky řidičů nákladních vozidel 
nejen v Pardubickém kraji. Na silnicích 
kraje se v polovině května konala velká 
dopravní akce policistů, kteří ve spolupráci 
s pracovníky Centra služeb pro silniční 
dopravu kontrolovali nákladní automobily 
a jejich řidiče. 

V Dašicích se o tom přesvědčil i náměstek 
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost 
Jaromír Dušek. Zajímalo ho především vy-
užití policejního vozidla na mobilní vážení 
nákladních automobilů, které je v provozu od 
února a které krajskému ředitelství Policie ČR 
daroval Pardubický kraj spolu s příspěvkem 
na přestavbu tohoto vozu a jeho vybavení. 
Ze 196 zkontrolovaných vozidel jich bylo 45 
přetížených. Uloženo bylo 66 blokových pokut 
v celkové výši 51 tisíc korun.

„Časté a důkladné kontroly kamionů nám 
pomáhají v péči o silnice II. a III. třídy, které 
nejvíce trpí přetěžováním nákladní dopravou. 
Potvrzuje se, že stále jezdí přibližně čtvrtina 
nákladních automobilů přetížených. Každá 
kontrola přiměje další řidiče si řádně rozmyslet, 
s jakým nákladem vyjíždějí,“ vyjádřil spoko-
jenost s činností policie náměstek hejtmana 
Jaromír Dušek. „Naším cílem je co nejdříve 
uzavřít také smlouvu s Centrem služeb pro 
silniční dopravu, které vlastní více těchto 
mobilních vah, aby se kontroly mohly konat co 
nejčastěji a mohly uzavřít celou oblast. I když 
si řidiči informace předají mezi sebou, nebudou 
mít možnost kontrolu objet,“ dodal Dušek.

Přetížené nákladní automobily ničí nejen 
silnice, ale jsou také bezpečnostním rizikem 
pro další účastníky silničního provozu. Policisté 
proto důkladně kontrolovali také technický stav 
vozidel a dodržování sociálních předpisů jako 
jsou přestávky a doby jízd. Podařilo se jim 
například odhalit speciální zařízení, kterými 
se někteří řidiči snaží obelstít mýtný systém.
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Velikonoční skautské kuřátko popáté a jinak
V neděli 20. 4. jste měli možnost shlédnout divadelní představení 

o třech Mariích, které putovaly ke hrobu Pána, a leccos je po cestě 
potkalo - od úlisného obchodníka nabízejícího nepotřebné zboží, 
přes mluvící a city projevující kameny, až po prázdný hrob a zje-
vení Pána. Hra pana faráře Plíška byla humorně pojata, s četnými 
písněmi, kterých se velmi dobře zhostili všichni zpěváci. 

Nebylo to jen o divadle a pěkném kulturním vyžití, ale i o dob-

ročinnosti. Na závěr totiž andílci nabízeli papírová kuřátka a lidé 
mohli přispět na konto Pomozte dětem! Vybraná částka činila 3173 
Kč. Děkujeme všem.

za 2. a 3. skautský oddíl Králíky Karolína Veselá

Den se složkami integrovaného záchranného systému
Houkání sirény, štěkot psů, třicetimetrový hasičský žebřík. To 

je pouze zlomek toho, co 13. května přilákalo žáky mateřské a zá-
kladní školy v Králíkách do sportovního areálu, kde na ně čekalo 
hned několik stanovišť.

U policejní dodávky postávali dva příslušníci pořádkové policie. 
Nejen chlapce ohromily ochranné prostředky, které dodnes viděli 
pouze ve filmech. Na vlastní oči mohli spatřit štíty, přilby, ochranu 
rukou či horní části těla, ochranu rozkroku a nohou, nehořlavou 
kuklu, tonfy, teleskopické obušky, slzotvorné prostředky, pouta 
a v neposlední řadě i služební zbraně. S veškerou výstrojí a výzbrojí 
váží strážník o cca 20 kg více!

Hlídka dopravní policie představila své vozidlo. Každý zájemce 
si mohl sednout za volant či promluvit do vysílačky. Velký úspěch 
měl rovněž přístroj na měření alkoholu a drog. Nejeden žák si domů na památku odnesl svůj vlastní přístrojový náustek. Kdo se chtěl za 

chladného počasí zahřát, mohl si nechat změřit rychlost silničním 
radarovým rychloměrem a poučit se, jak přístroj pracuje. 

Zdravotníci rychlé záchranné služby názorně ukázali zásady 
první pomoci. Sami žáci si mohli na modelu lidského těla vyzkoušet 
masáž srdce.

Již z dálky lákalo hasičské auto s plošinou, díky které mohou 
hasiči zachraňovat životy ve výškách. Vysouvací žebřík byl vysoký 
jako desetimetrový panelový dům. S napětím jsme se ponořili do 
tajů práce hasičů a obdivovali její rozmanitost. Záchranné práce při 
požárech, mimořádných událostech a živelních pohromách, záchra-
na a vyprošťování osob, zvířat a majetku, zásahy v případě úniku 
nebezpečných látek. To vše patří k práci hasičů, kteří navíc provádí 
i běžné opravy, prověřují a udržují hasičskou techniku a účastní se 
pravidelných výcviků a odborných příprav s přidělenou technikou. 
Všichni jsme se alespoň na okamžik stali členy hasičského sboru.

Na závěr děti čekalo stanoviště, na které se těšily nejvíce. Z auta 
postupně vyskákali dva němečtí ovčáci. Jeden starší a zkušenější 
a druhý mladý pes ve výcviku. Psovodi předvedli základní ovlá-
dání svých svěřenců, pachové práce a obranářský výcvik. Mohli 
jsme sledovat praktickou ukázku zadržení zloděje a poté si osahat 
ochranné pomůcky psovoda. 

Za celé dopoledne nasbírali pozorní posluchači spoustu užiteč-
ných informací a co nevěděli, na to se zeptali. Všichni účastníci 
integrovaného záchranného systému byli velmi vstřícní a přátelští 
a my se podobné ukázky jejich práce rádi zúčastníme i v budoucnu.

Fotogalerie je k vidění na webových stránkách školy www.
gazskraliky.cz. 

(další fotografie k článku na straně 3)
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39. ročník branné hry Cestou odhodlání 2014
Kdysi, kdesi (někde u České Lípy) parta mladých nadšenců uspořá-

dala pro své svěřence brannou hru a dali jí název „Cestou odhodlání“. 
Netušili, že se z ní stane akce pro kolektivy z celé České republiky. 
Dostalo se jí určení všem odvážným a schopným kolektivům dětí, 
mládeže a dospělých znalých zásad pobytu v přírodě a schopných 
přežít nástrahy terénu i počasí.

Náplní se staly prověrky znalostí z turistiky: práce s mapou, buzo-
lou..., zálesáctví: ohniště, vaření v přírodě, fauna, flora ad.., základy 
první pomoci, branné dovednosti jako střelba z různých zbraní jednot-
livce, hody čímkoliv a na cokoliv, odhady vzdáleností, šířek, výšek, 
umění šifrování, posílání zpráv morseovou abecedou, hledání v jízdních 
řádech, uzlování, znalost souhvězdí, překonání vodní překážky. Vedle 
praktických znalostí se prověřuje i teoretické znalosti v zeměpisu, 
historii. Prostě mezi úkoly na stanovištích se zařadí všelijaké úkoly 
a snahou pořadatelů je udělat hru co nejpestřejší.

Startují kolektivy v minimálním počtu 5 a maximálním 9 členů 
v kategoriích: M (mladší) 10 – 13 let, S (starší) 14 – 17 let a K (kmeti) 

od 18 – 99 let přitom o zařazení 
hlídky do kategorie rozhoduje věk 
nejstaršího závodníka.

Letošní ročník pozval účastníky 
do našeho regionu. Pro brannou 
hru je tu inspirativní terén. Kra-
jinou jsou rozesety objekty, které 
měly chránit naši předválečnou 
republiku proti možnosti útoku 
z Kladské pánve. KPO - Kralická 
pevnostní oblast představuje neju-
celenější část opevnění. Nejmenší 

řopíky, pěchotní sruby, dělostřelecké tvrze zde tvoří jeden z nejsil-

něji opevněných úseků hranic Republiky 
československé, který byl mimořádný i 
v  rámci Evropy před II. světovou válkou. 
Intenzivní prací se zde v letech 1936-1938 
stavebním firmám řízených Ředitelstvím 
opevňovacích prací podařilo vybudovat 
celkem 247 pevnostních objektů různého 
typu. Pro pevnostní jednotky zde armáda 
nechala postavit moderní kasárna, pevnost-
ní silnice, rozsáhlou pevnostní telefonní síť 
a kilometry překážek proti nepřátelským tankům a pěchotě. V součas-
nosti se s těmito kdysi přísně tajenými pevnostními stavbami může 
návštěvník regionu seznámit prostřednictvím muzeí ve zpřístupněných 
pevnostních objektech.

Takže, až 6. a 7. června na svých procházkách mezi Lichkovem, 
Králíkami a Červenou Vodou potkáte skupinky dětí nebo starších 
s baťohy na zádech, jedná se o účastníky této akce. A kdyby od vás 
potřebovali nějakou informaci, poskytněte jim ji. Mnozí jsou tu poprvé 
a do sobotního večera po splnění řady náročných úkolů musí dojít na 
táborovou základnu Dračí Skála na horní Orlici.

Koho by zajímaly podrobnější okolnosti, najdete je na webových 
stránkách Pionýrské skupiny Hraničář z Červené Vody: www.pshra-
nicar.cz.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajiš-

ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu 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.

Kam s ním? (s elektroodpadem)
Každému z nás jednou doslouží oblíbený elektrospotřebič. 

Kam s ním? Vyhodit ho do popelnice? Zahodit ho někam? Dát ho 
do sběrného dvora? Vezmou nám ho v obchodě? Co je správně? 
Výběr správné odpovědi bylo naším úkolem.

Naše skupina si stanovila tři hypotézy:
Ve sběrném dvoře, ve všech elektroprodejnách vezmou spotře-

biče bez omezení a zdarma.

Zpětný odběr funguje i tam, kde elektro není hlavní sortiment 
v prodejně (COOP, Konzum, PENNY).

Pro všechny obyvatele Králík je dostupnost míst se zpětným 
odběrem stejná.

A vydali jsme se na cestu. Navštívili jsme sběrný dvůr, EL-
PROM, ELKO Valenta, COOP, Konzum, PENNY. Zjistili jsme:

Hypotéza 1 – není platná. Odůvodnění: Bez omezení a zdarma 
vezmou elektrospotřebiče ve sběrném dvoře a ve firmě ELKO 
Valenta. V prodejně ELPROM vám při nákupu nového elektro-
spotřebiče odeberou starý elektrospotřebič.

Hypotéza 2 – je platná. Odůvodnění: Pokud si koupíme nový 
elektrospotřebič, odeberou nám zdarma ten starý.

Hypotéza 3 – není platná. Odůvodnění: Z dolního konce 
Králík mají obyvatelé delší vzdálenost k odběrnému místu. 
Ovšem prodejna ELKO Valenta zajistí dovoz a odvoz velkých 
elektrospotřebičů.

Takže kam s naším oblíbeným vysloužilým elektrospotřebičem? 
Mohli bychom jej odevzdat do sběrného dvora, odevzdat v pro-
dejně ELKO Valenta. My však víme, že jej můžeme odevzdat 
u nás ve škole, která je zapojena do systému zpětného odběru 
elektrozařízení v celostátního recyklačního programu Recyk-
lohraní. A proč bychom to měli udělat? Protože 90% materiálu 
z elektrospotřebiče se znovu zužitkuje, uspoříme nejen suroviny, 
ale i energii, a tím tak ochráníme životní prostředí.

Tým: P. Rakaš, P. Dono, D. Tejkl, Z. Macek, Z. Knápek, J. 
Juránková, I. Nesvadbová
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Český den proti rakovině na Králicku 2014
Středa 14. května 2014 patřila v celé 

České republice sbírce Český den proti 
rakovině, jejíž výtěžek je tradičně určen 
pro Ligu proti rakovině, která získané 
finanční prostředky rozděluje různým 
pacientským a výzkumným lékařským 
organizacím na pomoc v boji proti rako-
vině. Městská knihovna v Králíkách ve 
spolupráci s Gymnáziem a základní ško-
lou zorganizovala už pošestnácté sbírku 
v našem regionu tak, aby si symbol boje 
proti rakovině, kvítek měsíčku lékařského, 
mohli koupit obyvatelé celého Králicka. 
Poděkování si zaslouží všech 37 děvčat 
a chlapců ze základní školy, kteří ve stude-
ném nevlídném počasí procházeli městem 
i vesnicemi a nabízeli kytičky. 

Ve čtvrtek 15.května 2014 jsme předaly 
na Českou poštu do Králík tašky s vy-
branými penězi a pracovnice pošty paní 
Štěpánková ochotně a rychle spočítala 
jejich obsah.

Výsledek je pěkný! Prodejem 973 
kytiček se nám podařilo pro Ligu proti 
rakovině získat 22998,- Kč!

z toho:
Boříkovice a Dolní Lipka 1759,-
Červený Potok 520,-
Dolní Morava 730,-
Heřmanice a Prostřední Lipka 634,-
Lichkov 1192,-
Mladkov 1942,-
Králíky  16221,-

(V Červené Vodě pořádali sbírku samo-
statně, ale ke dni uzávěrky tohoto čísla 
jim bohužel z České pošty v Červené Vodě 
ještě nesdělili výsledek sbírky. Informaci 
vám přineseme v příštím čísle zpravodaje.)

Za dobu, kdy je sbírka na Králicku 
organizována (1999 – 2014), jsme pro-
dejem kvítků získali celkem už 610 624,- 
Kč. (do této částky není ještě započítána 
letošní tržba z Červené Vody)

Naše poděkování patří všem, kteří se na 

sbírce v Králíkách a okolních vesnicích 
podíleli: 

BOŘÍKOVICE a DOLNÍ LIPKA: 
Sabina Seidlová, Adéla Urbanová a Ka-
teřina Vogelová

ČERVENÝ POTOK: Tereza Marková 
a Lucie Štelbaská

DOLNÍ MORAVA: Lucie Stránská 
a Kateřina Paulovičová

HEŘMANICE, HORNÍ LIPKA A 
PROSTŘEDNÍ LIPKA: Petra Kolomá 
a Nikola Krištofová

KRÁLÍKY: Leona Baboráková, Klára 
Bajtová, Lenka Barnová, Roman Borovič-
ka, Kateřina Brůnová, Kristina Cifrová, 
Markéta Crhová, Martina Grobelná, 
Daniel Halíř, Libor Hás, Barbora Hubál-
ková, Eliška Kyllarová, Linda Látalová, 
Sára Machovičová, Kateřina Mannlová, 
Žaneta Marešová, Michaela Musilová, 
Nicole Prausová, Nela Simonová, Mirek 
Slanina, Kristýna Šejvlová, Roman Švéda, 
Kateřina Tomanová a Veronika Walterová

LICHKOV: Petra Theimerová a Kate-
řina Stejskalová

MLADKOV: Lenka Bartoníčková 
a Simona Mikulová 

Všem dárcům i spolupracovníkům ještě 
jednou moc děkuji za výbornou spolupráci 
v uplynulých 16 letech. Jsem ráda, že 
i nová ředitelka knihovny Mgr. Kateřina 
Brandejsová bude pokračovat v organizo-
vání této charitativní sbírky na Králicku.

Ivana Marečková
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
31. 05. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
01. 06. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
07. 06. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
08. 06. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
14. 06. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
15. 06. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
21. 06. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
22. 06. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
28. 06. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
29. 06. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
05. 07. So MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
06. 07. Ne MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných 
oblastech kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete 
v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost 
ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním 
z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste 
u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje pro 
všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, 
že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze 
jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval 
o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích 
či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. 
Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní 
službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře 
o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem 
o zveřejnění Vašeho právě naroze-
ného 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 soula-
du se zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

Otakar Spanilý - Olga Odstrčilová
Marcel Zrubec - Ludmila Kandráčová

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

3. 6. v 17.00 hodin - Výbor klubu - příprava pobytového zájezdu 
do Itálie.

13. 6. v 15.00 hodin - Opékání na Amálce. Určeno pro členy 
i nečleny klubu, kteří se při hudbě pobaví v přírodě.

20. 6. - 29. 6. - Pobytový zájezd do Itálie - Palmová riviéra, za 
účasti členů i nečlenů klubu v počtu 44 osob.

Klub seniorů doporučuje všem, kteří mají zájem o příhraniční 
spolupráci, účast na Dni Międzylesie s bohatým programem.

V měsíci červenci:
8. 7. v 17.00 hodin - Výbor klubu - zhodnocení pobytového zá-

jezdu, finanční vyhodnocení.

26. 7. v 7.00 hodin - Na pozvání polského klubu seniorů účast 
na jednodenním zájezdu do Zielenca. Určeno pro členy klubu. 
Přihlášky u paní Křivohlávkové v klubu seniorů.

Josef Dobrohruška - předseda

Skončilo mi stavební 
spoření – koupím byt 
jako investici.
Tel: 730 518 587.
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ČERVEN 2014
THE AMAZING SPIDER-MAN 2     (dobrodružný USA)   3D
úterý 3.   zač. v 17:00 hod
Být Spider-Manem je skvělé. Peter Parker nezná úžasnější pocit 

než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit 
čas s Gwen. Být Spider-Manem má ale také svou druhou stránku: 
jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní Newyorčany před 
padouchy, kteří město ohrožují. Když se na scéně objevuje Electro, 
je Peter nucen čelit nepříteli, který je mnohem silnější než on sám… 

Vstupné 130,-; přístupný; česká verze; 140 min.

OLGA    (dokumentární ČR)   úterý 3.   zač. ve 20:00 hod
Nejbližší a nejspolehlivější člověk okolo Václava Havla, kamarád-

ka, která nezkazí žádnou legraci, štědrá hostitelka, vášnivá houbařka, 
milovnice přírody, ostrá glosátorka, statečná a neúnavná disidentka, 
žena věcná, vždy s nohama na zemi a vždy svá. Nový celovečerní do-
kumentární film režiséra Miroslava Janka (Občan Havel, Čtyři dohody) 
není pouze popisným životopisem, ale osobním portrétem výjimečné 
osobnosti – první dámy Olgy Havlové. Režisér se tolik nesoustředí na 
oficiální biografická data, ale nechává promlouvat dosud nezveřejně-
né archivní záběry a fotografie i osobní zpovědi přátel.

Vstupné 80,-; přístupný; 85 min.

NA HRANĚ ZÍTŘKA    (akční sci-fi USA)
pátek 6.   zač. ve 20:00 hod
Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, 

vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek 
a zanechávají za sebou miliony lidských obětí. Podplukovník Bill 
Cage (Tom Cruise), který nikdy nebyl v žádné bitvě, je bez cirátů 

degradován a s nulovým výcvikem a mizernou výzbrojí poslán 
splnit úkol, který není ničím jiným než sebevražednou misí. Bě-
hem několika minut je zabit. Ač se to zdá nemožné, procitne opět 
na začátku toho samého pekelného dne a je nucen znovu bojovat 
a zemřít. Přímý fyzický kontakt s mimozemšťanem totiž způsobil, 
že se dostal do časové smyčky a je tak odsouzen prožívat nelítostnou 
bitvu znovu a znovu… 

PROMÍTÁME V TERMÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!
Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

SOUSEDI    (komedie USA)   úterý 10.   zač. ve 20:00 hod
Mac a Kelly jsou hrdými rodiči malé holčičky. Žijí v útulném 

domečku v tiché ulici a pomalu 
se připravují na krizi středního 
věku. Když si sousední dům pro-
najmou hlasití vysokoškoláci, 
zavětří sice nebezpečí, ale zprvu 
se rozhodnou pro přátelský pří-
stup, k němuž patří i slib dodr-
žování nočního klidu a závazek 
nevolat hned policii, kdyby se 
to náhodou někdy trochu zvrtlo. 
Jenže už druhá pořádná noční 
jízda všechny ušlechtilé závazky 
rozmetá a mezi oběma domy za-
čne zuřit otevřená válka, ve které 
jsou všechny zbraně povolené. 
Na první pohled by se mohlo 
zdát, že unavení rodiče nemají 
proti rozjetým studentům sebemenší šanci, jenže i oni byli nedávno 
mladí a pamatují si spoustu triků.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE    (fantasy USA)
čtvrtek 12.   zač. v 17:00 hod 
Rodinný dobrodružný snímek 

vypráví dosud nezpracovaný 
příběh legendární zlé královny 
z klasického filmu společnosti 
Disney Šípková Růženka. Se-
znamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se 
její kdysi čisté srdce proměnilo 
v kámen. Královna Zloba, hnaná 
touhou po pomstě a urputnou 
snahou udržet si trůn, uvrhne na 
novorozenou dcerku lidského 
krále krutou kletbu. Jak princez-
na roste, ocitá se přímo v samém 
středu narůstajícího konfliktu 
mezi lesním královstvím, které 
si zamilovala, a lidským královstvím, ze kterého pochází. Zloba 
si uvědomuje, že princezna může být klíčem k míru mezi oběma 
říšemi, a je tak nucena k nemilosrdným činům, které oba světy 
navždy změní.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 95 min.



Králický zpravodaj 6/2014 - 21

CESTA VEN    (drama ČR)
čtvrtek 12.   zač. ve 20:00 hod
Český film režiséra Petra Václava (Marian, Paralelní světy) je 

příběhem mladé romské ženy, která bojuje o obyčejně šťastný život. 
Naráží však na předsudky většinové společnosti a na mnohé další 
překážky, které jí zabraňují obstát v dnešním světě. Kde hledat 
pomoc? Romská soudržnost naší hrdince nepomůže, jelikož přestala 
existovat: všichni tonou v dluzích, vydáni na pospas lichvářům 
a exekutorům. Každý hledá cestu jak přežije on sám. Ani rodina 
naší hrdince nemůže pomoci: otec nemá deset let práci, finanční 
potíže jej přivedly do ghetta, a matka zemřela již dávno.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; 100 min.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ    (komedie ČR)
pátek 13.   zač. ve 20:00 hod 
Tvůrčí dvojice režisér Jan 

Hřebejk a scenárista Petr Ko-
lečko stojí za novou českou 
filmovou komedií Zakázané 
uvolnění. Snímek je o únosu 
nevěsty, který se dost nepovedl, 
o důležitém hokejovém utkání 
a koktejlu, který si holky nale-
jou, až když je ten správný čas. 
V hlavních rolích Ondřej Sokol, 
Jana Stryková, Zuzana Stavná 
a Hana Vágnerová.

Vstupné 110,-; přístupný od 
12 let; 80 min.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2    (animovaný USA)
úterý 24.   zač. v 17:00 hod
Od prvního dílu uběhlo pár let 

a Škyťák s Bezzubkou jsou zpět. 
Celá vesnice přivykla drakům 
a ti se stali nepostradatelnou 
součástí jejich životů. Vikingo-
vé vymysleli i nový a oblíbený 
sport – dračí závody. Škyťák 
a jeho dračí kamarád se však ra-
ději věnují zkoumání oblohy, ne-
zmapovaných zákoutí a nových 
krajů. Když je jedna z výprav 
zavede k ledové jeskyni, objeví 
nejen stovky nových divokých 
draků, ale také tajemného Dračí-
ho jezdce. Najednou se ocitnou 
uprostřed bitvy a oba jsou nuceni zajistit mír.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 105 min.

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ    (životopisný Francie)
úterý 24.   zač. ve 20:00 hod
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oscara Grace Kelly, 

která se vzdala své oslnivé herecké kariéry a odešla do zcela ne-
známého světa. Na samém vrcholu slávy, kdy jí Hollywood a diváci 

leželi u nohou, se provdala za 
monackého knížete Rainiera 
III. a stala se navždy Grace – 
kněžnou z Monaka. Knížecí dvůr 
se ale stane bojištěm, na němž 
i samotná Grace Kelly musí 
ve své nové roli zápasit o osud 
malé země. Snímek se soustředí 
na dramatické momenty, kdy 
na dveře paláce zaklepe slavný 
Alfred Hitchcock s nabídkou 
velké filmové role a na jiné dveře 
buší mocná Francie s hrozbami 
a výhrůžkami. Kněžna Grace se 
zapojí do tvrdého boje za osud 
Monaka, země, která se přes 

všechny překážky stala jejím domovem.
Vstupné 100,-; přístupný; titulky; 100 min.

TRANSFORMERS: ZÁNIK    (akční USA)   3D
čtvrtek 26.   zač. v 17:00 hod
Akční fenomén Michael Bay natočil další pokračování dobro-

družné sci-fi Transformers. Díl se zlověstným podtitulem „Zánik“ 
je sice přímým pokračováním úspěšném série, v mnoha ohledech 
ale bude úplně jiný než předchozí části. Především se proměnili 
jeho lidští hrdinové. Místo zápolení mladíka Sama s Transformery 
a životem vůbec budeme sledovat automechanika Cadea (Mark Wa-
hlberg), který žije sám s dospívající dcerou (Nicola Peltz) na farmě 
v Texasu, kde se snaží opravovat nepojízdné vraky a po opravě je 
prodávat. Jeho život se změní ve chvíli, kdy se z hromady šrotu, 
kterou si přiveze do dílny, vyklube Transformer. Od tragických 
událostí, které na konci třetího dílu zničily půlku Chicaga, čímž 
vyvrcholila válka Autobotů s Deceptikony, uplynuly dva roky a tito 
tvorové jsou od té doby na černé listině. Cade a jeho dcera se na ní 
díky nečekanému nálezu objeví také.

PROMÍTÁME VE 3D V TERMÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!
Vstupné 150,-; přístupný; česká verze; 140 min.

VŠIVÁCI    (drama/komedie ČR)
pátek 27.   zač. ve 20:00 hod 
Mikuláš, špičkový neurochi-

rurg, se utápí v bludném kruhu 
milostných dobrodružství, avan-
týr a alkoholu. Jeho horkokrevný 
bratr Richard, veterán z české 
mise v Afghánistánu, prohrává 
svůj boj s dluhy a z nich ply-
noucí složitou situací své rodiny. 
Bratrské spory se točí kolem 
událostí z dětství, které je bolest-
ně rozdělily a stále je ovlivňují 
v jejich současném životě. Nový 
český film s velmi silným herec-
kým obsazením (Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Ondřej Vetchý, Jiří 
Langmajer, Kryštof Hádek, Tatiana Vilhelmová, Iva Janžurová).

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 95 min.
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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
ČERVEN 2014

sobota 7.  FRÝDLANŠTÍ DRAMATICI   zač. v 19:30 hod
Již počtvrté se v Králíkách představí originální divadelní soubor. 

Frýdlantští dramatici servírují vtipné autorské skeče o výzvách 
a zápletkách každodennosti s humorem a nadějným nadhledem. 
Soubor hraje nepřetžitě od září roku 1999 a svou kariéru odstartoval 
hrou “Markéta”. Toto úsměvné dvacetiminutové sociální drama 
s otevřeným koncem se hraje dodnes (s průměrnou délkou 40-52,5 
minuty). K jejich scénkám neexistují žádné scénáře, takže podléhají 
evolučnímu vývoji během veřejných představení. Mimořádně 
zábavné a zároveň přemýšlivé divadlo. Vstupné 60,- Kč.

středa 18.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:00 hod
čtvrtek 19.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:00 hod
pátek 20.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:00 hod
Dvacátý třetí ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 

ročníků tanečního oboru ZUŠ. Vstupné 50,- Kč, vstupenky v před-
prodeji v kanceláři Střelnice od 2.6., rezervace na tel. 603 849 460 
nebo na e-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

sobota 21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod 
Poněkud méně vážný koncert při příležitosti prvního letního dne, 

ve kterém hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ a další hosté. 
Tentokrát s křídlem ve vestibulu jako poděkování a rozloučení. 
Vstupné dobrovolné.

sobota 28.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod 
Dvanáctý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté 

ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují Günter Capital, WiFiTch, 
Zupper, Dolly Bus Band, E.O.P.M. a další. Vstupné dobrovolné.

Tančíme pro radost 2014
Žáci tanečního oboru ZUŠ Králíky a Červená Voda Vás srdečně 

zvou na svůj závěrečný program, který se uskuteční ve velkém 
sále na Střelnici v Králíkách. Ve středu 18. 6. se představí publiku 
žáci z Červené Vody, ve čtvrtek 19. 6. roztančí jeviště všichni žáci 
z Králík. Páteční večer 20.června bude patřit především absol-
ventům a vybraným ročníkům z Králík a Červené Vody. Začátky 
představení jsou v 18.00 hodin. Vstupenky budou v prodeji od 2. 
6. v kanceláři Střelnice, tel. 603 849 460.

Těší se na Vás žáci i učitelé tanečního oboru.

KINO MÍR HANUŠOVICE
ČERVEN 2014

3 DNY NA ZABITÍ
Pátek 6. 6. v 17:30 a 19:45 hod
Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden 

z nejlepších. Nyní se rozhodl skončit a věnovat se tomu, co kvůli práci 
musel odsouvat na vedlejší kolej – své rodině. Vždy se totiž dokázal 
efektivněji postarat o nebezpečné zločince než o svou dceru. Hrají: 
Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen. Vstupné I. 35,- Kč, 
II. 40,- Kč, USA/Francie, 117 minut, akční, krimi, ŠÚ, nevhodný do 
12 let, české titulky.

KANDIDÁT
Pátek 13. 6. v 17:30 a 19:45 hod
Skutečný příběh, který se nestal… V dnešní době jsou nejcennějším 

zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, které 
manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh 
sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. Hrají: 
Marek Majeský, Michal Kubovčík, Roman Luknár, Michal Dlouhý, 
Monika Hilmerová, Pavel Nový. Vstupné I. 35,- Kč, II. 40,- Kč, ČR, 
SR, 106 minut, thriller, ŠÚ, nevhodný do 12 let.

V ČERVENCI KINO NEHAJE – DOVOLENÁ.
Kino Mír přeje všem svým divákům příjemné prožití dovolené.
Objednávky vstupenek ÚT– ČT v Městském informačním centru 

Hanušovice, Hlavní 137,  tel.: 583 285 615.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – červen 2014

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - květen

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Stromy jako domy
Život na stromě, ve stromě a pod stromem nám přibližuje 

tato interaktivní výstava. Ukazuje nám stromy, které jsou 
domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě 
živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub 
i rostlin. Výstava je rozdělena na tři základní  skupiny - biotopy: 
les, vodu a venkovskou zahradu.

V každém biotopu je kolekce preparátů savců, ptáků, oboj-
živelníků, hmyzu, modelů hub, lesních plodů a dalších. Dále 
je pro návštěvníky připravena i řada informací, zajímavých 
činností a her. Výstavu si můžete prohlédnout během otevírací 
doby na IC od 4. června do 31. srpna 2014. 

Expozici zapůjčilo Dětské muzeum, MZM Brno.

Odbor kultury zve na varhanní koncert Populární varhanní 
skladby (Felician Rosca – Rumunsko) – neděle 8. června, kos-
tel sv. Bartoloměje, Jablonné nad Orlicí, 15 hodin. Na progra-
mu: A. Guilmant, Ch. Gounod, C. Franck, M. Reger a skladby 
rumunských autorů. Koncert je součástí MHF Letohrad 2014

O.s. Kamarádi pořádá Jablonský medvídek – 13. - 14. 
června, areál u koupaliště. XX. ročník tradičního folkového 
festivalu s programem pro celou rodinu.

Více informací na www.jablonskymedvidek.cz 

Český rybářský svaz Jablonné nad Orlicí vás zve na Rybářský 
den - sobota 21. června, od 11 hodin, areál Rybárny. Přijďte 
posedět a ochutnat rybí pochoutky.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Neděle 1. června v 18,00 Khumba     (3D) 85 min - 130,- Kč - animovaný - dabing
Pondělí 2. června ve 20,00 Bony a klid II. 95 min - 110,- Kč - drama - české znění
Úterý 3. června ve 20,00 X-Men: Budoucí minulost     (3D) 120 min - 150,- Kč - akční - dabing
Neděle 8. června ve 20,00 Zakázané uvolnění 74 min - 110,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 9. června ve 20,00 Hvězdy nám nepřály 125 min - 120,- Kč - romantický - titulky
Úterý 10. června v 18,00 Khumba      85 min - 90,- Kč - animovaný - dabing
Středa 11. června ve 20,00 X-Men: Budoucí minulost 120 min - 110,- Kč - akční - titulky
Čtvrtek 12. června ve 20,00 Bony a klid II. 95 min - 110,- Kč - drama - české znění
Pátek 13. června ve 20,00 Hvězdy nám nepřály 125 min - 120,- Kč - romantický - titulky
Neděle 15. června ve 20,00 Zloba - Královna černé magie     (3D) 97 min - 155/135,- Kč - fantasy - dabing
Pondělí 16. června ve 20,00 Všechny cesty vedou do hrobu 116 min - 120,- Kč - western - titulky
Úterý 17. června ve 20,00 Zakázané uvolnění 74 min - 110,- Kč - komedie - české znění
Středa 18. června ve 20,00 Zloba - Královna černé magie 97 min - 120/110,- Kč - fantasy - dabing
Čtvrtek 19. června ve 20,00 Na hraně zítřka     (3D) 114 min - 130,- Kč - akční - titulky
Neděle 22. června v 18,00 Jak vycvičit draka 2     (3D) 105 min - 140/120,- Kč - rodinný - dabing
Pondělí 23. června ve 20,00 Všiváci 98 min - 110,- Kč - drama - české znění
Úterý 24. června ve 20,00 Hvězdy nám nepřály 125 min - 120,- Kč - romantický - titulky
Středa 25. června ve 20,00 Všechny cesty vedou do hrobu 116 min - 120,- Kč - western - titulky
Čtvrtek 26. června ve 20,00 Zakázané uvolnění 74min - 110,- Kč - komedie - české znění
Pátek 27. června ve 20,00 Zloba - Královna černé magie     (3D) 97 min - 130,- Kč - fantasy - dabing
Neděle 29. června ve 20,00 Transformers: Zánik     (3D) 140 min - 150,- Kč - akční - dabing
Pondělí 30. června v 18.00 Jak vycvičit draka 2 105 min - 125/110,- Kč - rodinný - dabing
Pondělí 30. června ve 20,00 Všiváci 98 min - 110,- Kč - drama - české znění

McDonald‘s Cup 2014
Letošního ročníku turnaje se zúčastnila naše družstva 1. - 3. 

a 4. - 5. tříd. Obě vyhrála okrsková kola v Jablonném n. O. 
a postoupila do okresního finále do Ústí n. O. 

1. - 3. třída skončila celkově třetí a s velkou radostí si na 
krk nechali pověsit bronzové medaile.

4. - 5. třída svou kategorii celkem bez problému vyhráli 
a zajistili si tak postup do krajského finále, které se hrálo 
v Pardubicích. A ani tam náš tým neudělal žádnou ostudu, 
po dvou vítězstvích na úvod turnaje jim stačila v posledním 
zápase remíza. Čtyři minuty před koncem ale obdrželi ne-
šťastný gól, na který již nedokázali odpovědět. Takže, i když 
porazili celkového vítěze z Chrudimi, skončili druzí a jen 
těsně o 1 gól jim unikl postup do celorepublikového „Svátku 
fotbalu“ v Uherském Hradišti.

Výsledky krajského kola:
GaZŠ Králíky : ZŠ Chrudim, U Stadionu   2 : 1
GaZŠ Králíky : ZŠ M. Třebová   5 : 1
GaZŠ Králíky : ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590   0 : 1

Naši školu reprezentovali: 
Martin Šesták, Dominik Šebek, Michal Borovička, Petr 

Kubíček, Vít Vágner, Dominik Doleček, Herbert Holly, 
Bohuslav Trlica a David Látal. viz. foto.

Na závěr bychom chtěli těmto klukům poděkovat za skvě-
lou reprezentaci naší školy.

Jiří Hlava
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Králické hokejbalové galapředstavení!
Mladí hokejbalisté ze 4. – 5. tříd naší 

školy jsou přeborníky Pardubického 
kraje!!

Naše škola je již několik let tradič-
ním účastníkem hokejbalových soutěží. 
Pravidelně se účastní naše týmy soutěže 
Hokejbal proti drogám, úspěchů jsme do-
sáhli také ve Východočeské hokejbalové 
superlize. V letošním školním roce však 
naše výsledky předčily všechna očekávání.

Okresní kolo v Letohradě
Nejprve musela naše družstva projít 

kvalifikací v okresním kole. 
Prvním hracím dnem bylo úterý 8. 4. 

2014, kdy se v Letohradě utkaly týmy z 1. 
- 3. tříd a 4. – 5. tříd. Od letošního roku se 
tyto kategorie hrají na šířku třetiny, počet 
hráčů je 3 plus brankář. Nejmladší hráči 
měli proti sobě jediného soupeře – ZŠ Ko-
menského Letohrad. Výsledky obou utkání 
(9:1 a 4:0) hovoří o jasné převaze našeho 
týmu a zaslouženém postupu. Hráči ze 4. 
- 5. tříd prošli turnajem také bez zaváhání 
po následujících výsledcích.

Králíky : Sv.Čecha Choceň 3:1
Králíky : ZŠ U Dvora Letohrad 3:2
Králíky : ZŠ Líšnice 7:1
Ve finále se náš tým utkal se ZŠ Ná-

dražní Č. Třebová a po jasné výhře 5:1 
také slavil jasný postup do Chrudimi na 
krajské kolo. 

Ve středu 9. 4. odjeli do Letohradu žáci 
z osmých a devátých tříd, kteří v kon-

kurenci 11 týmů vybojovali krásné třetí 
místo! Tento tým odjížděl na turnaj bez 
velkých ambicí, přesto předvedl velmi bo-
jovný výkon a velmi příjemně překvapil. 
Postup do finále nám unikl o jediný bodík 
a jako jediní v turnaji jsme porazili poz-
dějšího vítěze z České Třebové. Zejména 
soudržnost týmu byla naprosto příkladná, 
kluci do jednoho táhli za jeden provaz 
a opravdu jen velká smůla nás připravila 
o možnost poprat se o postup.

Naše výsledky:
Králíky : Č. Voda 2:1
Králíky : ZŠ Bratří Čapků Ústí nad 

Orlicí 1:0
Králíky : ZŠ U Dvora Letohrad 0:1
Králíky : ZŠ Nádražní Č.Třebová 2:1
Králíky : S.gymnázium Letohrad 3:0
Mistrovskou jízdu naší školy završil 

ve čtvrtek 10. 4. výběr žáků ze šestých 
a sedmých tříd, který zvítězil v turnaji 
s bilancí 4 výhry a jedna remíza!! Tento 
turnaj byl velmi dramatický a o našem 
postupu rozhodlo úplně poslední utkání 
turnaje. V tom hráči z Chocně ztratili body 
s Českou Třebovou a my jsme se mohli již 
potřetí radovat z postupu na krajské kolo.

Naše výsledky:
Králíky : ZŠ Sv.Čecha Choceň   0:0
Králíky : ZŠ Nádražní Č.Třebová 2:1
Králíky : ZŠ 28.října Žamberk 4:1
Králíky : ZŠ Komenského Letohrad 2:0
Králíky : ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí 2:1
Zajímavostí je celková bilance našich 

týmů v součtu všech katego-
rií. V 16 zápasech jsme 14 
zvítězili, jednou remizovali 
a pouze jednou prohráli 0:1. 
Celkové skóre je také impo-
zantní - 49:12!

Krajské kolo v Chrudimi
Hokejbalisté se neztratili 

ani na krajských soutěžích. 
Naše tři družstva získala 2 
bronzové medaile a hráči ze 4. 
- 5. tříd získali medaili zlatou 
a budou nás na začátku června 
reprezentovat na Republiko-

vém finále v Praze!!!
Všechna utkání se hrála v krásném pro-

středí Zimního stadionu v Chrudimi. Nej-
prve se se svými soupeři utkal ve středu 
14. 5. tým ze 6. - 7. tříd. O lepší výsledek 
nás připravila špatná produktivita našich 
hráčů, protože šancí jsme měli požehna-
ně. Nejvíce nás asi mrzí prohra s týmem 
z Poličky, kdy jsme měli obrovskou pře-
vahu, ale branku nedokázal vstřelit nikdo 
a naopak soupeř využil našeho jediného 
zaváhání dokonale. Bojovné srdce jsme 
prokázali v zápase s herně dominujícími 
hráči z Pardubic. V tomto utkání jsme do-
konce za stavu 1:1 měli výhodu trestného 
střílení, ale nepodařilo se ho proměnit a to 
nás stálo bod. V posledním zápase jsme 
pak konečně protrhli střeleckou smůlu 
a porazili jasně domácí tým z Chrudimi. 
Odměnou nám bylo třetí místo a bronzové 
medaile na krku.

Naše výsledky:
Králíky : Gymnázium Polička 0:1
Králíky : ZŠ Br. Veverkových Pardu-

bice 1:2
Králíky : ZŠ Chrudim 5:0
Ve čtvrtek pak do Chrudimi odjel 

autobus se dvěma týmy nejmladších 
kategorií a skalními fanoušky, aby se 
pokusil prolomit po několika letech brány 
krajského finále.

Tým z prvních až třetích tříd doplatil 
na nezkušenost a bohužel obě svá utkání 
prohrál. Největší rozdíl mezi námi a sou-
peři byl ve střelbě z větší vzdálenosti. Ale 
i tak byla účast v turnaji velkou zkušeností 
a bronzové medaile příjemnou vzpomín-
kou na tuto soutěž.

Naše výsledky:
Králíky : ZŠ Polabiny 1 Pardubice 0:6
Králíky : ZŠ H.Městec 1:5
Zato tým ze 4. - 5. tříd ukázal svou herní 

vyspělost a ve svém prvním a nadmíru 
dramatickém utkání prakticky rozhodl 
o svém vítězství v turnaji. Boj s týmem 
z Pardubic byl vrcholem dne a vítězství 
nám nevzala ani branka soupeře 9 sekund 
před koncem. V tomto zápase je třeba 
vyzdvihnout výkon brankáře Michala 
Borovičky, který soupeře svými zákroky 
doslova psychicky deptal. Naplno šlapal 
ale celý tým, který po jasné výhře na 
Skutčí mohl slavit historicky druhý postup 
Králík do Republikového finále soutěže 
Hokejbal proti drogám.

Naše výsledky:
Králíky : ZŠ Br. Veverkových Pardu-

bice 2:1
Králíky : ZŠ Komenského Skuteč 5:0
V republikovém finále nás tedy budou 

reprezentovat tito hráči:
Michal Borovička, Petr Kubíček, David 

Látal, Vít Vágner, Trlica Bohuslav, Šesták 
Martin, Holly Herbert a Dominik Dole-
ček. Přejeme jim hodně úspěchů v Praze!
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Florbalový pohár putuje do Králík
Orlická amatérská florbalová liga (OAFL) se hraje už několik 

let, ale letos se hrálo poprvé play off a vítěz získal historicky první 
pohár. V superfinále, které se hrálo ve sportovní hale v Rokytnici 
v Orlických horách, se střetly týmy Devils Lanškroun a mhpc 
Králíky.

Byla to dlouhá cesta. Nejdříve základní část, ve které Králíky 
skončily na třetím místě. Následovalo play off, ve kterém vyřadily 
FBC Letohrad a FBC Mistrovice. A na závěr v neděli 27. dubna 
zvítězily nad Lanškrounem 9:5 a získaly pohár.

Superfinále se hrálo 3 x 15 minut. Na dodržování pravidel dohlí-
žela dvojice rozhodčích ve složení Jan Skalický a Ondřej Vašátko.

Mělo to být vyrovnané utkání, ale florbalisté Králík překvapili 
výborným vstupem do zápasu. V jedné chvíli vedli už 6:0. Nebylo 
vůbec poznat, že hrají proti vítězi základní části. 

Hráči Devils Lanškroun se nevzdali bez boje. Po vstřelení první 
branky se prosadili ještě třikrát a snížením na 6:4 oživili šance 
na výhru. Zápas byl vyrovnaný a plný napětí.

V utkání hráči nastříleli dohromady neuvěřitelných 14 bra-
nek. Šťastnější byli tentokrát florbalisté Králík, kteří vyhráli 9:5 
a získali titul.

„Velice mile mě překvapilo, jak bylo superfinále skvěle zor-
ganizované,” uvedl Petr Kminiak, který v zápase hájil barvy 
vítězného týmu. „Na začátku bylo dokonce slavnostní zahájení 
a při hře pořadatelé ohlašovali vstřelené góly,” přibližoval at-
mosféru Kminiak. 

Utkání si nenechalo ujít několik desítek fanoušků.

4. ročník Memoriálu Jana Ďurovského
Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra králíky uspořádal v sobotu 5. 

4. 2012 4. ročník nočního turnaje ve stolním tenisu pod názvem 
Memoriál Jana Ďurovského.

Turnaj je důstojnou vzpomínkou na našeho bývalého spoluhráče, 
trenéra a kamaráda pana Jana Ďurovského, který byl významnou 
osobností králického sportu a dokázal svým osobním přístupem 
a láskou ke sportu přitáhnout mnoho dnešních hráčů a hráček ať 
už stolního tenisu, volejbalu nebo nohejbalu. Pod jeho vedením 
začínali mnozí z nás a není utkání či tréninku, abychom na něj 
nevzpomněli. Společně jsme si připomněli i další osobnosti, zakla-
datele a dlouholeté hráče stolního tenisu v Králíkách pana Jindřicha 
Dostála, Milana Kubíčka a Jana Pokáleného. Čest jejich památce.

Na turnaji se sešlo celkem 20 hráčů ze 6 oddílů, z toho 2 hráči 
z Polska. Nejstarší účastník Bohdan Zadorožny 64 let z Miedzylesie 
– bývalý aktivní hráč družstva Králíky B a jedna žena Kladivová 
Šárka – Sokol Žamberk.

Bylo sehráno celkem 106 zápasů, 414 setů. Herní systém byl 
vybrán tak, aby si účastníci co nejvíce zahráli, nejdříve jsme začali 
ve 4 skupinách tři po pěti a jedna po čtyřech a potom na dvě porážky 
v kole vítězů a v kole poražených. A jako poslední přišly na řadu 
čtyřhry, které ukončily celý turnaj. 

Výsledky:
Hlavní soutěž: 1. Lohynský Lukáš (TJ jiskra Králíky), 2. Bielak 

Slavomir (Miedzylesie PLR), 3. Opravil Jiří (TJ jiskra Králíky), 
4. Pospíšil Tomáš St. (TJ Jiskra Králíky), 5. Zadorozny Bohdan 
(Miedzylesie PLR), 6. Kladivo Josef (Sokol Žamberk), 7. Kladivová 
Šárka (Sokol Žamberk), 8. Lohynský Milan st. (TJ Jiskra Králíky), 
9. Břetislav Havel (Sokol Žamberk), 10. Schreiber Michal (Sokol 
Žamberk).

Útěcha: 1. Habivský Karel (TJ Jiskra Králíky), 2. Pospíšil To-
máš ml. (TJ Jiskra Králíky), 3. Vágner Daniel (Dlouhoňovice), 4. 
Feranec Karel st. (TJ Jiskra Králíky), 5. Kaška Zdeněk (Líšnice).

Čtyřhry: 1. Pospíšl Tomáš st. – Lohynský Lukáš (Jiskra Králíky), 
2. Habivský Karel - Lohynský Milan st. (Jiskra Králíky), 3. Havel 
Břetislav - Kladivo Josef (Sokol Žamberk), 4. Kladivová Šárka - 
Schreiber Michal (Sokol Žamberk).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
věnovali věcné či peněžité dary. Bylo jich tolik, že se dostalo na 
všechny účastníky i několikrát. Ještě jednou děkujeme sponzorům a 
účastníkům a věřím, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu.

Poděkování patří rovněž organizátorům především pak p. Pospí-
šilovi, p. Lohynskému, p.Habivskému a dalším za hladký průběh 
a zajištění občerstvení a rovněž za perfektní atmosféru, kterou nám 
pomohli vytvořit i četní návštěvníci.

Za oddíl stol. tenisu Antonín Vyšohlíd
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Zveme všechny velké i malé, nejlépe všechny dohromady, aby 
se s námi přišli „radovat“ na DEN RADOSTI do Prostřední Lipky 
v sobotu 28. 6. od 14.00 hodin.

Letos budeme putovat za Tilií Kordátou, pradávnou obyvatelkou 
Prostřední Lipky, kterou sice nikdy nikdo nespatřil, ale všichni 
jistojistě víme, že tu s námi žije. Pokud by vás bavilo poodhalit 
její tajemství a užít si s námi hezké odpoledne, jste srdečně zváni. 
Kromě trasy s úkoly, si můžete tvořit v dílničkách, zajezdit si na 
koni, občerstvit se v šapito a získat malý dárek.

Za všechny organizátory se na shledanou s vámi těšíKristina Brůnová
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