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Dechový soubor ZUŠ opět zazářil
Při loňské květnové návštěvě partnerského města Villmar slavila 

naše dechovka velký úspěch, který se promítl do osobního pozvání 
starosty města Arnolda-Richarda Lenze k návštěvě a vystoupení při 
příležitosti významného výročí místní části Aumenau, která slavila 
1250 let od svého založení.  

A tak jsme v pátek 6. června vyrazili na čtyřdenní výlet do téměř 
800 km vzdáleného Villmaru. Cesta byla dlouhá a místy kompli-
kovaná objížďkami, přesto jsme všichni v dobré náladě dorazili 
okolo 20. hodiny na místo, kde na nás čekala početná skupina členů 
místního partnerského spolku. Celá dechovka, včetně pana dirigenta 
Mgr. Milana Fogla, byla ubytována v místní sportovní hale, kde bylo 
pro ně ve společenské místnosti zajištěno také stravování. O to se 
po celou dobu pobytu obětavě starali členové partnerského spolku 
včetně manželky pana starosty. 

V sobotu ráno se všichni vydali na pěší výlet do sousedního 
města Runkel, kde si prohlédli hrad, a na zpáteční cestě údolím řeky 
Lahn absolvovali horkou sluneční koupel. Po obědě a odpoledním 
odpočinku následoval přesun do sportovní haly v Aumenau, kde 
probíhal slavnostní večer s množstvím oficiálních hostů a účin-
kujících. Podmínky pro všechny zúčastněné byly velmi náročné, 
protože venkovní teplota se pohybovala okolo 35o C a v hale bylo 
ještě tepleji. Program sledovalo více než 400 diváků a naši hudebníci 
jako jediní měli dlouhý aplaus ve stoje. Unavení, ale spokojení se 
svým výkonem se pozdě večer vraceli do haly. 

Nedělní probouzení bylo poněkud delší, ale nebylo kam spěchat. 
Povinnosti muzikanty čekaly až po obědě. Slavnostní průvod, kte-
rého se v Aumenau také účastnili, začínal ve 14 hodin. Pálící slunce 
a hodinový průvod na svěžesti nikomu nepřidal, ale když nastal 
čas vyhrazený vystoupení dechového orchestru, byli všichni jeho 
členové připraveni a v dobré náladě.  Jak dlouhé vystoupení bude, 
záleželo jen na nich. V obrovském vedru a vydýchaném vzduchu 

dokázali hrát téměř hodinu a půl a diváci potleskem opět nešetřili.
Čas vyměřený pobytu ve Villmaru a Aumenau rychle utekl 

a v pondělí ráno jsme se po důkladném rozloučení s hostiteli a po-
děkování za péči, kterou všem členům výpravy věnovali, vydali 
na cestu domů.

Tak jako vždy při návštěvě našeho partnerského města jsme od-
jížděli s pocitem, že jsme byli vítanými hosty a naše hostitele jsme 
ujistili, že jsou letos v září se stejnými pocity očekáváni v Králíkách.

Moc děkuji žákům ZUŠ, jejich učitelům i ostatním dospělým 
členů dechového orchestru za pěknou reprezentaci města a to ne-
jen svým hudebním výkonem, ale také celkovým vystupováním. 
Myslím, že máme být na co pyšní. Učitelům ZUŠ děkuji za péči, 
kterou svým žákům věnují nejen v pracovní době, ale velmi často 
i ve volném čase.

S přáním krásného léta s množstvím kulturních a sportovních 
zážitků

Jana Ponocná, starostka
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Vážení přátelé,
Městské muzeum Králíky pro Vás připravilo soutěž. 

V každém čísle Králického zpravodaje naleznete fotografii 
sbírkového předmětu. Zkuste uhádnout, co předmět předsta-
vuje, k čemu slouží. Na výběr máte vždy tři možnosti. Vaše 
tipy posílejte do jednoho týdne od publikování hádanky 
v Králickém zpravodaji (a také na  www.muzeumkraliky.cz) 
na adresu hadejmuzeum@seznam.cz.

V každém novém čísle zpravodaje (a na www.muzeumkra-
liky.cz) najdete správnou odpověď na hádanku z minulého 
čísla.

Pokud jste odpověděli včas 
a správně, přijde Vám na 
Váš E-mail potvrzení. Jestli 
se Vám podaří do konce 
kalendářního roku uhádnout 
alespoň tři naše hádanky, 
postupujete do slosování. 
Vylosovaný výherce získá 
celoroční vstup do muzea 
zdarma.

Záhadný předmět v tomto 
čísle je:

a) štosovač cestovních 
lístků

b) lis na hrací karty
c) dlaňovice (obdoba pa-

lečnice, drtič dlaní)
Michal Kos
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Dechový soubor ZUŠ opět zazářil

Partnerské hry Králíky - Międzylesie a Muzejní noc na K-S 14 „U Cihelny“
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Den Sil podpory AČR - CIHELNA 2014 Králíky
17. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 22. 8. 2014
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami 

v dobových uniformách okolními městy a obcemi. 

14.00 – 18.00 Generální nácvik akce:
14.00 – 14.05 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
14.05 – 15.05 PREZENTACE AČR
15.05 – 15.35 PREZENTACE IZS
15.35 – 15.50 PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
15.50 – 16.05 PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
16.05 – 16.20 PREZENTACE POLICIE ČR
16.20 – 17.20 HISTORICKÁ UKÁZKA – „MOBILIZACE 1938“
17.20 – 17.45 PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách
18.00  Slavnostní zahájení
18.10 - 19.00 Koncert vojenské hudby Olomouc a vystoupení mažoretek z Dobrušky
19.00 - 19.10 Skupina historického šermu REGO - vystoupení Mužoretů
19.30 - 22.00 Hlavní program (slovenská zpěvačka Kristina s doprovodnou kapelou,
   hudební produkci uzavře hudební skupina MiFoBand)

Sobota 23. 8. 2014 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
ZAHÁJENÍ
09.00 – 09.45 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce
10.00 – 10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna
PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
10.30 – 11.40 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů
HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
11.40 – 12.50 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“
PREZENTACE POLICIE ČR
12.50 – 13.15 dynamické ukázky Policie ČR 
PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
13.15 – 13.55 dynamické ukázky IZS
PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.55 – 14.20 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea
PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
14.20 – 14.45 dynamická ukázka Celní správy ČR
PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR 
14.45 – 15.10 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR
PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
15.10 – 15.30 ukázky prezentované techniky a exponátů
OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.30 – 16.30 ukázka historického boje – téma „MOBILIZACE 1938“
SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.30 – 17.00 závěrečný nástup všech jednotek a klubů
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Unikátní projekt „DOTKNI SE 20. STOLETÍ!“
aneb smysl muzeí v Králíkách

Muzeum čs. Opevnění z let 1935 – 38, Pě-
chotní srub K-S 14 „U cihelny“ v roce 2012 
zřídilo na Hoře Matky Boží společně se spo-
lečností JK CONSULTING a Kongregací 
Nejsvětějšího Vykupitele Redemptoristy, 
Památník obětem internace Králíky, který 
již přes rok funguje a našel si svoji cestu 
v rámci celostátního vydělávání veřejnosti.

V letošním roce byl zařazen v celo-
státním, prestižním projektu „Dotkni se 
20. století!“ tentokrát Seminářem „Víra 
a společnost ve 20. století“, který se konal 
dne 29. dubna 2014 v Příbrami v Hornic-
kém Muzeu. Pořadatelem semináře bylo 
Národním Muzeem v Praze, gestor tohoto 
projektu a účastníci učitelé z celé České 
republiky. V cyklu přednášek za Památník 
vystoupil ředitel Muzea K-S 14 a Muzeum 
K-S 14 Ing. Richard M. Sicha s tématem 
využití obsahu a významu expozice pro 
vzdělávání pro základní a střední školy. 
Zazněly také přednášky PhDr. Jan Ka-
louse, Ph.D. (ÚSTR) s tématem Reflexe 
číhošťského případu v letech 1950-1989, 
Mgr. Jany Virágové, Ph.D. (Ústav evropské 
etnologie, FF MU Brno) s tématem Islám 

v českých zemích, Ing. Evy Dytrychové 
(Národní muzeum) s tématem Virtuální 
výstavy v projektovém vyučování a dal-
ší. Přednášky jsou ke stažení pro učitele 
a zájemce na http://www.dvacatestoleti.eu. 
Základem celého cyklu jsou novinky inter-
aktivity  moderní výuky, která může být vy-
užívána přímo v muzeích navštěvovaných 
základními školami a gymnázii.  Projekt 
Památníku obětem internace Králíky je 
vázán odborně i na badatelské pracoviště, 
které je nevládní neziskovou organizací 
VHK ERIKA Brno, o.s. zajišťováno 
v knihovně „generála Mašína“ (v budově 
býv. gymnázia na Velkém náměstí 367). 
Díky podpoře archivních institucí v ČR 
tak tvoří unikátní projekt, neboť některé 
poznatky o internaci řeholníků lze studovat 
přímo v místě (regionu), kde došlo k ome-
zení osobní svobody, více jak 530 osob 
z území bývalého Českoslovenka, včetně 
další literatury vztahující se k bezpečnost-
ním složkám bývalé ČSSR které Muzeum 
sbírkově rovněž soustřeďuje.  Knihovna je 
navštěvována studenty, diplomanty a od-
bornými badateli z celé ČR, ale i místními 

zpracovateli diplomových a bakalářských 
prací, kteří si téma vyberou. Památník obě-
tem internace Králíky na Hoře Matky boží 
je v rámci vzdělávání průběžně vyhledáván 
školami a gymnázii v rámci prohlídek, 
v loňském roce byl také hojně navštěvován 
i v relaci turistického ruchu. Bližší informa-
ce o Památníku i knihovně a jejích fondech 
na www.pamatnikkraliky.cz 

Projekty tohoto typu přispívají ke vzdě-
lávání nejen dětí ale i pedagogů a individu-
álních zájemců a badatelů, mají celostátní 
rozměr a začlenění Expozic v rámci muzeí 
v Králíkách mají podíl na vzdělávání národa 
a dlouhodobý charakter. I když vzdělání 
nelze vyvážit mnohdy hmotně a úročí se po 
další generace, potěšilo nás, že se Králíky 
díky aktivitám dobrovolníků a nadšenců 
dostali do povědomí významného vzdě-
lávacího cyklu Národního muzea v rámci 
celé ČR.

Zdroj: Muzeum Pevnost K-S 14 Králíky

Provoz králického
koupaliště

Na dotaz občanů, proč ještě není otevřené králické koupaliště, 
odpovídáme:

Koupaliště není v takovém technickém stavu, aby se okamžitě 
napustilo a bylo schopné provozu. Každý rok je nutná základní, 
nezbytná oprava, která vyžaduje čas a příznivé klimatické pod-
mínky. Tento rok bylo mimo jiné opraveno popraskané dno, kou-
paliště bylo opatřeno novým nátěrem a bude provedena montáž 
nových prken na lavičky a na dřevěné ležení podél koupaliště.

Provoz koupaliště je vyčíslen na částku 370.000,- Kč roč-
ně, tato částka je schválena v rozpočtu města. 

Za rok 2012 - náklady na provoz koupaliště bez DPH byly 
ve výši 433.382,- Kč, tržby z prodeje vstupného 97.596,- Kč, 37 
koupacích dní, počet návštěvníků 4.978. 

Za rok 2013 - náklady na provoz koupaliště bez DPH byly ve 
výši 443.541,- Kč, tržby z prodeje vstupného 128.691,- Kč, 36 
koupacích dní, počet návštěvníků 6.415. 

Náklady na provoz jednoho koupacího dne králického koupa-
liště jsou vyčísleny na 12.320,- Kč.

Králické koupaliště je závislé na dobrých klimatických pod-
mínkách a vyšších teplotách. V měsících květnu a červnu nejsou, 
kromě pár dní, teploty na takové výši, aby umožnily koupání. 
I v období prázdnin není koupaliště navštěvováno za nižších teplot 
viz. uvedená návštěvnost a počet koupacích dní (36 dní z 61).

Pro upřesnění hodnoty teplot z meteostanice Králíky:
za měsíc květen: průměrná denní teplota – 11,4°C, z toho denní 

13,4°C; noční 9,5°C, za měsíc červen do 15 dne: průměrná denní 
teplota – 16,5°C, z toho denní 20,2°C; noční 12,8°C. (teploty 
měřené denní ve 14 hodin a noční ve 21 hodin).

Koupaliště plánujeme otevřít od začátku školních prázdnin. 
Přesné datum bude vyhlášeno městským rozhlasem.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kraj hledá cestu
pro elektrickou přípojku

na tvrz Bouda
Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický 

proud, si na dělostřelecké tvrzi Bouda zatím bohužel zpívat 
nemohou. Připojení do distribuční sítě, o které Pardubický 
kraj jako vlastník objektu usiluje, zkomplikovalo jednání 
s majiteli pozemků. Informoval o tom krajské radní hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický.

Připojení tvrze bylo zvažováno ze třech míst – z Těchonína, 
z Boříkovic a ze Suchého vrchu. Po prohlídce možných tras 
byla jako nejvhodnější vybrána trasa z Těchonína. Přitom 
se předpokládalo uložení kabelu do stávající lesní cesty. Po 
rozpracování projektové dokumentace však vyvstal problém 
s vlastníky pozemků, kteří nesouhlasili s prováděním zemních 
prací a s uložením kabelu na svých pozemcích. „Tyto pozemky 
není možné trasou kabelu obejít, protože by trasa vedla zalesně-
ným terénem. Z toho důvodu bylo třeba vyhledat jinou vhodnou 
trasu. Po jednání s vlastníky pozemků se jako nejvhodnější jeví 
trasa ze Suchého vrchu. Rada proto posunula termín předlože-
ní nových závěrů do konce letošního roku,“ vysvětlil hejtman 
Martin Netolický.

Dělostřeleckou tvrz Bouda získal Pardubický kraj do vlast-
nictví v roce 2011. Je situována v lesním masivu, v prostoru 
značně odlehlém od nejbližších obcí. Jde o obrovský pevnostní 
objekt, s pěti bojovými „sruby“ a podzemním systémem chodeb 
a sálů o celkové délce 1,5 kilometrů. Provoz objektu je závislý 
na dodávce elektrické energie. Ta je pro tvrz Bouda v současnos-
ti zajišťována dvojicí 
stabilních dieselgene-
rátorů, jejichž provoz 
je však velmi náročný. 
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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

Ocenění arcibiskupa pražského
Vážení spoluobčané. Po přečtení nadpisu si možná řeknete: 

co je nám po nějakém ocenění někde v Praze. Chtěl bych se 
zmínit pouze krátce o tom, že jeden z oceněných lidí, kteří 
přebrali 4. 6. na Arcibiskupství pražském ocenění a medaile 
sv. Cyrila a Metoděje je i člověk, který nějakou dobu působil 
i u nás v Králíkách.

Jedná se o pana Josefa Kubiše st., který působil tady u nás 
v klášteře do minulého roku více než tři roky jako správce 
kláštera pro řád redemptoristů. Pražský arcibiskup Dominik 
Duka ocenil celkem 22 lidí za jejich přínos ve farnostech 
a formou práce i za šíření evangelia. Králíky sice nespadají do 
pražské diecéze, ale Josef Kubiš st. tady působil ještě i v době, 
kdy byl Dominik Duka ještě královéhradeckým biskupem, pod 
kterého farnosti Králík spadaly.

Někteří si možná vzpomenete na působení pana Kubiše st. 
zejména tím, že se velmi změnila klášterní zahrada, která se 
díky němu otevřela veřejnosti, ale byl i jedním z těch, kteří 
se velmi zasadili o otevření „Památníku obětem internace“ 
v klášteře a za jeho působení se uskutečnilo mnoho vnitřních 
i venkovních oprav kláštera. Díky němu jste se mohli například 
v „Noci kostelů“ podívat do vnitřních prostor kláštera, kde 
někdy provázel, ale pomáhal i s jinými pracemi a to zdarma. 
Svoji činnost na klášteře ukončil minulý rok v květnu, kdy si 
nový vlastník určil jiného správce.

Chtěl bych nejen za sebe, ale i za ostatní králické lidi, kteří 
to tak cítí, tomuto velmi aktivnímu a vitálnímu pánovi podě-
kovat, že i u nás v Králíkách nechal za sebou mnoho dobré 
práce a popřát mu touto formou hodně zdraví a síly, dobré 
nálady a méně pomluv v jeho dalším působišti.

David Priesol
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Řekněte nám, jak se vám bydlí podle nových zákonů
Změny zavedené od ledna 2014 novou legislativou se projevily 

i v oblasti bydlení. Řeč je především
O novém občanském zákoníku a o zákonu o obchodních korpo-

racích, které mají dopad na bytová družstva, společenství vlastníků 
i nájemní vztahy. Jak velký a jak se s ním vypořádávají, se snaží 
zjistit Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím dotazníku na 
www.portalobvdleni. c.

Státní fond rozvoje bydlení od ledna 2014 spustil a provozuje 
informační platformu www.portalobvdleni.cz.

Od stejného data se také změnila pravidla pro všechny obyvatele, 
díky změnám právních předpisů. Proto SFRB připravil dotazník, 
který se snaží zjistit reálné zkušenosti se zavedením nových práv-
ních změn: „Cílem dotazníku je získat informace o tom, které oblasti 
lidem dělají problémy a na Portálu o bydlení jim přinášet konkrétní 
rady pro řešení jejich situace‘‘, uvádí ředitelka SFRB, Eva Helclová.

Diskuse o nové legislativě, která po 50 letech změnila život 
všem lidem je vedena jak mezi odbornou veřejností, tak i na úřední 
a vládní úrovni: „Zajímá nás a potřebujeme znát názor občanů, jen 
tak jim můžeme lépe poradit, jak některé problémy řešit. Důležité 
poznatky z nových právních předpisů přinesou také judikáty ze 
soudních řízení, ale ty můžeme čekat až v druhé polovině roku, 
proto budeme rádi, když se do dotazníku zapojí co nejvíce občanů“, 

uvádí k Dotazníku k NOZ a ZOK, 
náměstek ministryně pro místní roz-
voj, pro územní a bytovou politiku, 
Petr Smrček.

Dotazník je dostupný na adrese: 
http://www.portalobvdleni.cz/anke-
tv-a-dotaznikv/dotaznik-k-novemu-oz-a-zok/. Samotné vyplnění 
dotazníku není složité a nevyžaduje uvádění osobních údajů.

Dotazník má celkem 13 otázek, z nichž některé mají více mož-
ností odpovědí, což je u každého dotazu jasně uvedeno. U dvou 
otázek je nepovinná možnost připsat vlastní názor či zkušenost.

Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.
Dotazník bude k dispozici také na seminářích a akcích pořá-

daných ve spolupráci s Portálem: http://www.portalobvdleni.cz/
nastroie/kalendar-akce-sfrb-a-mmr/. Na dotazník je možné také 
odkázat

I v dalších médiích a možnost jeho využití na svých informačních 
platformách umožní SFRB všem zájemcům.

Pokud by při vyplňování dotazníku nebylo cokoliv jasné, piště 
prosím na e-mailovou adresu info@portalobvdleni.cz

Děkujeme.
Jana Marešová, maresova.jana@sfrb.cz

Budoucnost bez jedů hledá nová fotosoutěž
Tisková zpráva 

Arniky – programu 
Toxické látky a od-
pady ze dne 5. červ-
na 2014.

ČR - Krátkým 
příběhem zahajuje sdružení Arnika 
zbrusu novou fotosoutěž o životním 
prostředí. Současnosti se někdy říká 
„Doba plastová“. Mnoho lidí si v topné 
sezoně při pohledu z okna a hlubokém 
nádechu často říká „No jo, zase ten 
Můj soused komín“. „Jak žít dobře, 
zdravě a ekologicky šetrně“, když při 
toulkách okolo rybníků a řek nejeden 
přemítá, jestli to, na co kouká, je „Voda 
živá nebo voda mrtvá“. Lidé však stále 
žijí „Aktivně pro přírodu a životní 
prostředí“ a svým známým se chlubí 
„Takhle kompostuju já“. Jmenuje se 
„Budoucnost bez jedů“ a podrobnosti 
najdou zájemci na webu http://budouc-
nostbezjedu.cz/.

„Příběhem zároveň říkáme, v jakých 
soutěžních kategoriích mohou lidé sou-
těžit. Fotografickou soutěží se snažíme 
postihnout podstatnou část zdrojů, ze 
kterých k nám může proudit znečištění, 
ale zároveň optimisticky poukázat na 
pozitivní příklady. Lidé musí mít právo 
vědět, jaké exhalace je mohou ohrožovat 
z nedalekých komínů, co kdo vypouští 
do našich řek nebo jaké toxické látky do 
jejich domovů docestovaly s platovými 
výrobky,“ popisuje soutěž koordinátor 
Kamil Repeš. Výherci získají aktualizo-
vané vydání knihy Jak žít dobře, zdravě 
a ekologicky šetrně, diváckým bonusem 
bude magnetický hlavolam.

Zájemci mohou soutěžit v následujících 

kategoriích:
Můj soused komín
Voda živá – voda mrtvá
Doba plastová
Aktivně pro přírodu a životní prostředí
Takhle kompostuju já
Jak žít dobře, zdravě a ekologicky 

šetrně
Každý může poslat maximálně 6 fo-

tek. Zda přihlásí jednu do každé ze šesti 
kategorií, všech šest do jedné kategorie 
nebo je namixujete jinak, je zcela na 
autorce či autorovi. Jedna fotka by ne-
měla přesáhnout velikost tří megabytů a v 
předmětu přihlašovacího e-mailu nechť 
stojí „Fotosoutěž Budoucnost bez jedů“ 
a připojit je potřeba i jméno a příjmení 
přihlašujícího. Fotky je možné posílat 
až do 31. srpna. „V každé kategorii pak 

odborná porota vybere nejzajímavější 
fotografii, diváckou cenu pak získá fotka 
s nejvíce lajky na facebookové stránce 
Arniky,“ dodává Repeš.

Fotosoutěž je podpořena Zastoupením 
Evropské komise v České republice 
a probíhá v rámci projektu „Máme právo 
vědět aneb Budoucnost Evropy bez jedů“.

Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, 
tel./fax 222 781 471, arnika@arnika.org, 
www.arnika.org

Kamil Repeš, koordinátor fotosoutěže, 
tel.: 777 113 237, kamil.repes@arnika.org

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí pro-
gramu Toxické látky a odpady, Arnika, tel. 
603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org 

Tiskový mluvčí Arniky Vratislav Voz-
ník, tel.: 606 727 942, vratislav.voznik@
arnika.org

Vzpomínka na školní výlet
Naše cyklistická skupina z Hanušo-

vicka se vydala na začátku června na 
celodenní výlet na Králicko.Malebné 
městečko, památky, pevnosti a muzea 
poskytly nám nové vědomosti a budeme 
ta místa doporučovat naším kamarádům.

 V prvním červnovém týdnu se ma-
ximální teploty i ve stínu se vyšplhaly 
na 30°C. Po 20 km jízdy do kopce 
jsme byli značně unaveni a těšili se na 
přestávku někde ve stínu stromu. Když 
jsme dojeli k penzionu  na  Červeném 
Potoku, všimli jsme si dvou lip a nízké-
ho trávníku na proti u  bytovky. Ihned 
jsme odložili kola a s úlevou se natáhli 
na  zem ve stínu. Učitel  nám dovolil 
kratší přestávku na občerstvení. Sotva 
jsme si otevřeli láhve s vodou, začal 

křičet starší pán z bytovky, zařval ať 
se  okamžítě  zvedneme a odjedeme, 
že tam trávu nesekáme. Když jsme se 
mu snažili vysvětlit aťnás pochopí, že 
za chvíli odjedeme, přidala se k němu 
zřejmě jeho paní a vynadala nám do 
nevychovaných parchantů. Křičela, že 
máme jít za hospodu, jenže tam jsme šli 
sednout na prohřátou, zaprášenou dlaž-
bu. Vyprávěli jsme to doma rodičům. 
I oni se divili, že jsou lidé tak bezcitní, 
že v největším vedru vyženou děti ze 
stínu stromu na dlažbu. Bohužel i také 
zážitky z výletu zůstanou v paměti.

cyklisté z Hanušovicka
Autor příspěvku je redakci znám, 

z osobních důvodů jej nezveřejňujeme
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného 16. června 2014

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Vladimír Hejtman-
ský; JUDr. Milan Ježek; Arnošt Juránek;  Ing. 
Roman Kosuk; Mgr. Dušan Krabec; Ladislav 
Křivohlávek; Mgr. Vlastimil Kubíček, člen 
RM; Mgr. Jan Mlynář, člen RM;  Iva Musi-
lová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel 
Strnad; Ing. Ladislav Tóth, člen RM; Antonín 
Vyšohlíd, místostarosta.

Na jednání se nedostavil: Pavel Morong.
Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 

Kubíčková, Ing. Berková, Bc. Strnad, Ing. 
Divíšek.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Účetní závěrka za rok 2013
4.3. Závěrečný účet za rok 2013
4.4. Dotace pro sport
4.5. Strategický plán města Králíky

v práci s mládeží
4.6. Stanovení počtu členů

Zastupitelstva města Králíky
a Rady města Králíky pro 
volební období 2014 - 2018

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 14 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 14. 4. 2014 Vladimír Hejtmanský a 
Mgr. Vlastimil Kubíček nevznesli připomín-
ky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a 
schváleni Ing. Ladislav Tóth a Mgr. Zdeněk 
Nesvadba.

ZM/2014/03/036: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Ing. 
Ladislava Tótha a Mgr. Zdeňka Nesvadbu. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Paní starostka navrhla změnu programu 

o doplnění bodu 4.6. Stanovení počtu členů 
Zastupitelstva města Králíky a Rady města 
Králíky pro volební období 2014 – 2018 
a poté navrhla hlasovat o doplněném návrhu 
programu.

ZM/2014/03/037: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 03 s navrženou 
změnou.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

3. Zpráva z jednání rady města

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Ing. Kosuk navrhl usnesení:

ZM/2014/03/038: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje odstoupení Města 
Králíky od smlouvy schválené rozhod-
nutím Zastupitelstva města Králíky 
ZM/2011/02/037 ze dne 14. 3. 2011 z dů-
vodu porušení povinnosti nájemce, bu-
doucího kupujícího, dle ustanovení čl. 7.1 
nájemní smlouvy.

Hlasování: 3:11:0 (neschváleno)

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej 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/2014/03/039: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků 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 společnosti Agrofruct 
a.s., IČO 47468181, se sídlem K Třešňovce 
247, 533 75 Dolní Ředice za kupní cenu ve 
výši 366.712 Kč. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
4.1.2. Prodej pozemku ve zjednodušené 

evidenci p.č. 869 GP v k.ú. Dolní Boříkovice
ZM/2014/03/040: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.č. 869 GP o výměře 2 
305 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice panu B., 
Praha za kupní cenu ve výši 11.034 Kč. 

Hlasování: 9:1:4 (schváleno)
4.1.3. Prodej pozemku  st.p.č. 1157/1 

jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž v 
k.ú. Králíky

ZM/2014/03/041: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
1157/1 – zastavěné plochy o výměře 115 
m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – 
garáž v k.ú. Králíky a to do podílového 
spoluvlastnictví: - ideální podíl ve výši 
1/2 manželům B., Králíky za kupní cenu 
ve výši 125.000 Kč - ideální podíl ve výši 
1/2 manželům Z., Králíky za kupní cenu 
ve výši 125.000 Kč. 

Hlasování: 11:0:3 (schváleno)
4.1.4. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 

254 v k.ú. Králíky a schválení služebnosti 
– práva vstupu na pozemek pro oprávněné 
město Králíky

ZM/2014/03/042: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku 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 to do podílového spoluvlast-
nictví a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Zároveň ZM schvaluje zřízení služebnosti 
– práva vstupu na pozemek p.p.č. 254 – 
ostatní plochy o 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, IČO 00279072, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky a to bezúplatně a na dobu 
neurčitou.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.1.5. Neschválení záměru prodeje částí 

pozemků p.p.č. 1046/1 a p.p.č. 1046/6 
v k.ú. Králíky

ZM/2014/03/043: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje částí 
pozemků p.p.č. 1046/1 – orné půdy a p.
p.č. 1046/6 – zahrady o celkové výměře 
cca 647 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
4.1.6. Neschválení záměru prodeje po-

zemku p.p.č. 557/1 v k.ú. Dolní Hedeč
ZM/2014/03/044: Zastupitelstvo města 

Králíky neschvaluje záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 557/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 690 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
4.1.7. Schválení dohody o zániku smlouvy 

o uzavření smlouvy budoucí kupní smlouvy 
a zrušení rozhodnutí ZM/2012/04/131 ze 
dne 18. 6. 2012

ZM/2014/03/045: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje dohodu o zániku 
smlouvy o uzavření smlouvy budoucí 
kupní smlouvy k nemovitosti ze dne 27. 6. 
2012 mezi městem Králíky a společností 
SNĚŽNÍK, a.s., IČO 26979136, se sídlem 
Gajdošova 7, 615 00 Brno a zároveň 
zrušuje rozhodnutí ZM/2012/04/131 ze 
dne 18. 6. 2012. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.1.8. Nákup částí pozemků p.p.č. 2452 

a p.p.č. 2453 v k.ú. Horní Lipka
ZM/2014/03/046: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje nákup nezbytných 
části pozemků p.p.č. 2452 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 35 m2 a p.p.č. 
2453 – trvalého travního porostu o vý-
měře cca 185 m2 v k.ú. Horní Lipka od 
pana Z., Chrudim za kupní cenu ve výši 
100 Kč/m2, náklady spojené s převodem 
uhradí město Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.1.9. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 

3741/1 a p.p.č. 3741/3 v k.ú. Králíky
ZM/2014/03/047: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 3741/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 906 m2 a p.p.č. 3741/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 888 m2 v k.ú. 
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Králíky za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
4.1.10. Prodej pozemku p.p.č. 1046/130 

v k.ú. Králíky
ZM/2014/03/048: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
1046/130 – zahrady o výměře 225 m2 v k.ú. 
Králíky manželům Š., Červená Voda za 
kupní cenu ve výši 43.632 Kč.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)
4.1.11. Neschválení záměru směny po-

zemku p.p.č. 2633, resp. pozemků p.p.č. 
2633 a p.p.č. 2634 v k.ú. Horní Lipka za 
pozemky ve vlastnictví města Králíky a to 
nejlépe za p.p.č. 531/1 a p.p.č. 533/7 v k.ú. 
Prostřední Lipka

ZM/2014/03/049: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr směny pozem-
ků p.p.č. 2633 – ostatní plochy o výměře 
794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plochy 
o výměře 1 005 m2 v k.ú. Horní Lipka ve 
vlastnictví pana B., Velké Přílepy za po-
zemky p.p.č. 531/1 – trvalý travní porost 
o výměře 4 659 m2 a p.p.č. 533/7 – trvalý 
travní porost o výměře 7 285 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka ve vlastnictví města 
Králíky za kupní ceny stanovené znalec-
kým posudkem s tím, že rozdíl kupních 
cen doplatí pan B.. 

Hlasování: 9:0:5 (schváleno)

4.2. Účetní závěrka za rok 2013
ZM/2014/03/050: ZM schvaluje účetní 

závěrku města Králíky za rok 2013. 
Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

4.3. Závěrečný účet za rok 2013
ZM/2014/03/051: ZM schvaluje celoroční 

hospodaření města Králíky a závěrečný účet 
města za rok 2013 včetně zprávy krajského 
úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2013 bez výhrad. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

4.4. Dotace pro sport
ZM/2014/03/052: ZM schvaluje dotaci 

pro TJ Jiskra Králíky, o.s. ve výši 192.050 
Kč prostřednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM/2014/03/053: ZM schvaluje dotaci 

pro FC Jiskra 2008, o.s. ve výši 170.050 
Kč prostřednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM/2014/03/054: ZM schvaluje dotaci 

pro TJ Sokol Boříkovice ve výši 58.250 
Kč prostřednictvím jednotlivých položek 
Dotačního a příspěvkového programu 
města Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.5. Strategický plán města Králíky 
v práci s mládeží

ZM/2014/03/055: ZM schvaluje Strate-
gický plán města Králíky v práci s mládeží 
v předloženém znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
ZM/2014/03/056: Zastupitelstvo města 

schvaluje poskytnutí peněžitého daru 
z rozpočtu města ve výši 25.000 Kč Sboru 
Jednoty bratrské na úhradu části nákladů 
projektu Mládež pro Králíky, a to formou 
darovací smlouvy. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.6. Stanovení počtu členů Zastupitel-
stva města Králíky a Rady města Králíky 
pro volební období 2014 - 2018

ZM/2014/03/057: ZM stanovuje pro 
volební období 2014 – 2018 počet členů 
Zastupitelstva města Králíky na 15, v 
tomto počtu je zahrnut 1 uvolněný sta-
rosta města a 1 uvolněný místostarosta 
města. ZM rovněž stanovuje pro volební 
období 2014 – 2018 počet členů Rady 
města Králíky na 5. ZM ukládá odboru 
vnitřních věcí oznámit/zveřejnit tyto 
počty nejpozději do dvou dnů po jejich 
stanovení na úřední desce města Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (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 ve 20:09 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 16. 7. 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.

Komunální volby
informace volebním stranám
Bezplatná předvolební inzerce 
volebních stran, zaregistrovaných 
v Králíkách pro říjnové komunální 
volby, bude bezplatně zveřejněna 
v  zářijovém čísle Králického zpra-
vodaje v maximálním rozsahu 1/2 
strany zpravodaje pro každý sub-
jekt. Inzerci doručí volební usku-
pení do data uzávěrky zpravodaje, 
to jest do 20. 8. 2014 na adresu 
odpovědného reaktora uvedenou 
v tiráži zpravodaje.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28. 5.
RM souhlasí, aby stavební práce na akci: 

„OBNOVA OMÍTEK FASÁDY A VÝPLNÍ 
OTVORŮ LODĚ KOSTELA Prostřední 
Lipka“ provedla firma Josef Macko, Leoše 
Janáčka 816, 561 69 Králíky a současně s ní 
byla uzavřena smlouva o dílo.

4. 6.
RM doporučuje prodej pozemku ve zjed-

nodušené evidenci p.č. 869 GP o výměře 2 
305 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
zemědělského hospodaření panu M. B., Praha 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 
1157/1 – zastavěné plochy o výměře 115 m2 
v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bez čp/
če – garáž, a to do podílového spoluvlastnictví: 
- ideální podíl ve výši ½ manželům M. a S. B., 
Králíky, - ideální podíl ve výši ½ manželům 
O. a J. Z., Králíky a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM doporučuje schválit dohodu o zániku 
smlouvy o uzavření smlouvy budoucí kupní 
smlouvy k nemovitosti ze dne 27. 6. 2012 
mezi městem Králíky a společností SNĚŽ-
NÍK, a.s., Gajdošova 7, 615 00 Brno a zároveň 
doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/04/131 
ze dne 18. 6. 2012 a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 
1581/7 v k.ú. Dolní Boříkovice souhlasí, aby 
odstranění a okleštění stromoví a ostatních 
porostů pod vedením distribuční soustavy 
provedl zástupce provozovatele Jiří Červin-
ka – ABS, 561 14 České Libchavy 30 včetně 
vyčištění plochy od veškeré dřevní hmoty. 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
2237, 2137/6, 1082/12, 1082/13, 1082/2, 
2137/5, 1084/5, 1182/1, 1201/3, 2137/11, 
1131/19, 1131/20, 1131/21, 2144/6, 1295/28, 
1306/29, 1306/30, 3038, 1306/32, 2249/14, 
1290/28, 1306/31, 3039, 3157, 1071/1, 
1053/1, 2254/11, 1069/19, 3219, 3256, 3257, 
3258, 3154 v k.ú. Králíky souhlasí, aby odstra-
nění a okleštění stromoví a ostatních porostů 
pod vedením distribuční soustavy provedl 
zástupce provozovatele Jiří Červinka – ABS, 
561 14 České Libchavy 30 včetně vyčištění 
plochy od veškeré dřevní hmoty. 

RM doporučuje nákup nezbytných částí po-
zemků p.p.č. 2452 – trvalého travního porostu 
a p.p.č. 2453 – trvalého travního porostu v k.ú. 
Horní Lipka (nezbytné části okolo klubovny) 
od pana V. Z., Chrudim za kupní cenu ve výši 
100 Kč/m2, náklady spojené s převodem uhra-
dí město (velikost částí pozemků k odkoupení 
byla projednána s panem Z.) a ukládá předložit 
bod na jednání ZM.

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 3792/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 100 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku za nájemné ve výši 100 Kč/rok 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků 
p.p.č. 247 – zahrady o výměře 862 m2 a části 

st.p.č. 229 – zastavěné plochy o výměře cca 
352 m2 vše v k.ú. Králíky za účelem provozo-
vání volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit na 
dobu 15 dnů – tj. odlišně od „Pravidel“.

RM schvaluje záměr výpůjčky prostorů – 
dvou učeben, jednoho kabinetu a WC ve 2. 
NP – levé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 
229 na Velkém náměstí v Králíkách za účelem 
provozování volnočasových aktivit pro děti 
a mládež, a to na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 6 let, s úhradou nákladů spojených 
s užíváním prostorů ve výši 15.000 Kč/rok 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit na 
dobu 15 dnů – tj. odlišně od „Pravidel“.

RM schvaluje výpůjčku drobného dlou-
hodobého 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 to KLUBU 
SENIORŮ Králíky, o.s., se sídlem Na Křižo-
vatce 193, Králíky, výpůjčka se uzavírá na 
dobu neurčitou.

RM schvaluje zemědělský pacht částí po-
zemků p.p.č. 2277 – ostatní plochy o výměře 
cca 101 m2 a p.p.č. 1182/1 – zahrady o výměře 
cca 237,5 m2 v k.ú. Králíky za účelem zřízení 
zahrádky a údržby pozemku, a to paní H. M., 
Králíky.

RM bere na vědomí výpověď nájemního 
vztahu k pozemkům p.p.č. 207/2 – ostatní 
plocha dle nájemní smlouvy ze dne 7. 12. 2006 
a p.p.č. 207/16 – ostatní plocha dle nájemní 
smlouvy ze dne 29. 3. 2007 v k.ú. Králíky 
od paní B. O., Králíky. Nájemní vztah skončí 
uplynutím tříměsíční výpovědní doby – tj. 
dnem 31. 8. 2014.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 2256 – trvalého travního 
porostu a p.p.č. 2259 – ostatní plochy v k.ú. 
Červený Potok souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) a  § 104 odst. 1 stavebního zákona 
se stavebním záměrem „stavba zahradního 
domku o rozměrech 4 m x 3 m na pozemku 
p.p.č. 2260 v k.ú. Červený Potok“. Domek 
bude na 4 betonových patkách, vysoký do 
2,5 m s pultovou střechou – stavebník pan P. 
M., Králíky. 

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2462 – ostatní plochy v k.ú. 
Červený Potok souhlasí s umístěním navr-
hované stavby – „Přístavba garáže na p.p.č. 
2165 – trvalém travním porostu v k.ú. Čer-
vený Potok“ pana J. T., Králíky, tj. souhlasí 
s přesahem požárně nebezpečného prostoru 
na veřejné prostranství.

RM bere na vědomí úplnou uzavírku 
a zvláštní užívání silnice III/31224 z Králík 
do Prostřední Lipky v souvislosti s konáním 
sportovní akce „Moped Cup Králíky 2014“ 
a to dne 21. 6. 2014 v době od 13:00 do 
17:00 hodin.

RM bere na vědomí vyjádření paní J. E. B. 
ke splácení dlužného nájemného za pronájem 
nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní 

Lipka a ukládá MO v případě neuhrazení 
dvou splátek ke dni 15. 6. 2014 pozvat paní 
J. E. B., firma „CARO“ Boboszów k jednání 
s vedením města. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 3741/2 – t.t. porost o výměře 
906 m2 a p.p.č. 3741/3 – t.t. porost o výměře 
888 m2 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 300 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a uklá-
dá předložit bod na jednání ZM. Zároveň 
RM ukládá odboru VTS zajistit přeložení 
vodovodní přípojky k myslivecké chatě 
z předmětných pozemků.

RM nedoporučuje schválit záměr směny 
pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha o vý-
měře 794 m2 a p.p.č. 2634 - ostatní plochy 
o výměře 1 005 m2 v k.ú. Horní Lipka ve vlast-
nictví pana T. B., Velké Přílepy za pozemky 
p.p.č. 531/1 – t.t. porost o výměře 4 659 m2 
a p.p.č. 533/7 – t. t. porost o výměře 7 285 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka ve vlastnictví města 
Králíky za kupní ceny stanovené znaleckým 
posudkem s tím, že rozdíl kupních cen doplatí 
pan T. B. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí návrh stavby veterinár-
ní ordinace v Králíkách a doporučuje schválit 
prodej pozemku p.p.č. 1046/130 – zahrada 
o výměře 225 m2 v k.ú. Králíky manželům D. 
a H. Š., Červená Voda za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje účetní závěrku městem zří-
zených příspěvkových organizací Mateřská 
škola Pivovarská, Králíky; Mateřská škola 
Moravská, Králíky; Mateřská škola Červený 
Potok, Králíky; Gymnázium a základní škola 
Králíky; Školní jídelna Králíky; Základní 
umělecká škola Králíky; Městská knihovna 
Králíky; Městské muzeum Králíky a Klub Na 
Střelnici Králíky sestavenou k 31. 12. 2013. 

RM bere na vědomí účetní závěrku města 
Králíky za rok 2013 a ukládá finančnímu 
odboru předložit bod na jednání zastupitelstva.

RM bere na vědomí návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2013 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. SE4-0215 na akci „Výměna oken 
a vstupních dveří na polyfunkčním domě 
č.p. 352, Králíky“ s firmou PKS okna a.s., 
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou.

RM schvaluje příkazní smlouvu MA pro-
jekt, spol. s.r.o. se sídlem Patočkova 1638/67, 
169 00 Praha 6. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Stavební 
úpravy sokolovny čp. 488 v Králíkách“ s fir-
mou BROMACH spol. s.r.o., Dobrovského 
83, 563 01 Lanškroun.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
Červený Potok“ a zároveň schvaluje oslovení 
těchto dodavatelů: Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí; VAKSTAV spol. s.r.o. 
Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 
561 65 Jamné nad Orlicí; A.B.V. spol. s.r.o., 
Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí; DMO 
SERVIS a. s., Manželů Dostálových 1436, 
198 00 Praha 9.

RM schvaluje úplnou uzavírku Velkého 
náměstí dne 14. 6. 2014 (od 6:00 – 24:00 hod.) 
v souvislosti s pořádáním Hasičské poutě 
s výročím oslav 140 let založení Sboru dob-
rovolných hasičů v Králíkách a dětského dne.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Rekonstrukce oplocení fotbalového 
hřiště Králíky“ a zároveň schvaluje oslove-
ní těchto dodavatelů: MADOS MT s.r.o., 
Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí; 
VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí, 
Jamné nad Orlicí 136, 561 65 Jamné nad 
Orlicí; STAVOFIN, s.r.o., Jana Opletala 121, 
561 69 Králíky; MANEL, spol. s.r.o., Dr. E. 
Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk; BISA s.r.o., 

Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové.
RM bere na vědomí informaci paní Mgr. 

Olgy Zajacové, ředitelky příspěvkové or-
ganizace Základní umělecká škola Králíky 
o ukončení funkce ředitelky k 31. 7. 2014.

RM čás tečně  mění  usnesení  č . 
RM/2014/20/279 tak, že termín jmenování 
paní Mgr. Zdeny Křížkové je stanoven dle 
ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb. na 1. 8. 2014 s dobou určitou 6 let, to jest 
do 31. 7. 2020.

RM schvaluje odměnu paní Mgr. Olze 
Zajacové, ředitelce příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky podle pří-
lohy číslo 1 tohoto zápisu. 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky na rok 2014 
dle přílohy č. 2.

RM bere na vědomí žádost o dodatečné 
schválení odpisového plánu příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky za rok 2013 
dle přílohy č. 3.

RM schvaluje dodatečný odpisový plán 
příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky 
na rok 2013 dle přílohy č. 3.

RM doporučuje ZM schválit Strategický 
plán města Králíky v práci s mládeží v před-
loženém znění.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
16. 6. 2014.

Město Králíky se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
OZNAMUJE ZÁMĚR OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – PEČOVATEL/KA
ve své organizační složce SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRÁLICKA

Předpoklady:
• způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost     • spolehlivost a komunikativnost
• samostatnost a flexibilita     • řidičský průkaz skupiny B
• schopnost základní práce s počítačem     • ochota pomáhat druhým
• ochota k dalšímu profesnímu vzdělávání     • zkušenosti v oboru přímé péče výhodou
• splněné kvalifikační předpoklady pracovníka v sociálních službách dle

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů výhodou

Přihláška musí obsahovat:
• životopis s informacemi o dosaženém vzdělání včetně absolvovaných dalších

kvalifikačních kurzů v oblasti poskytování sociálních služeb
• přehled dosavadní praxe
• kontakty: adresa, telefon, e-mail

Přihlášky:
• Písemné přihlášky posílejte na adresu: 

Město Králíky, kancelář SSK, Na Křižovatce 193, 561 69 Králíky 
nebo předejte v podatelně:
Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

• Obálku označte: „Pracovník v sociálních službách pro Sociální služby Králicka“

Termín: do 20. 7. 2014 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2014 na plný úvazek

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ UDÁLOST 
15. ročníku závodu v běhu do vrchu, tradiční Cena firmy ISCAREX Dolní Mora-

va - Králický Sněžník se uskuteční 2. srpna 2014. Součástí akce je také kulturní 
program, který se uskuteční cca od 16:00 hod. od 19:00 hod. (Chata u Slona)

Časový program: 8:30-10:30 - prezentace závodníků, 10:15 - Odjezd autobusů 
na start kategorií juniorky a lidový běh; 11:00 - Start všech kategorií  (juniorky, 
lidový běh u Tvarožných děr, ostatní kategorie u Obecního úřadu Dolní Morava); 
13:00-16:00 - Vydávání obědů dle návratu závodníků; cca od 16 hodin kulturní 
program (záleží na návratu posledních závodníků). Více na www.kralicak.cz
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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.

Speciální pomůcky pro handicapované
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí 

k zapůjčení speciální pomůcky pro handi-
capované občany, které jim usnadňují pohyb 
v přírodě. Speciální pomůcky umožňují 
lidem se zdravotním handicapem zažít to, co 
je pro většinu z nás samozřejmostí - radost 
z pohybu a objevování krás našeho regionu. 
Díky partnerství v projektu MAS ORLIC-
KO, MAS NAD ORLICÍ a MAS POHODA 
venkova „Orlické hory pro všechny“ byla 
pořízena tato speciální vozítka:

- elektrický skútr
- tandemové kolo
- tandemová tříkolka (el. pohon)
- kolo s rampou pro invalidní vozík (el. 

pohon)
Bližší informace:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
Tel. 465 620 249, 731 598 830
půjčovna.let@orlicko.cz
ceník naleznete na http://uo.charita.cz/

sluzby/ceniky-sluzeb/

ZŠ Červená Voda ve finále kuchařské soutěže Zdravé Pětky
V sobotu 7. 6. 2014 se v Olomouci konalo finále kuchařské sou-

těže Zlaťáci v kuchyni. Já, Verča Brůnová, Nika Horníčková a paní 
učitelka Eva Veselá jsme jely vlakem do Olomouce. Od nádraží jsme 
šly pěšky až na výstaviště Flóra, kde se finále konalo. Když jsme 
přišly, zapsali nás a dostaly jsme červené zástěry.

První disciplína byla udělat výrobek ze zeleniny a ovoce na 
téma prázdniny. My jsme vytvořily lunapark ve tvaru housenky. 
Druhá disciplína byla jen pro jednoho člena týmu. Od nás šla 

Verča. Hrála hru Košík plný 
rozumu, v níž musíte odpoví-
dat na otázky, které se týkaly 
zdravé výživy. Poslední třetí 
disciplína byla rapování. Měly 
jsme zazpívat sloku, kterou 
jsme si sami složily. Hodnotil 
se zpěv, kostýmy i vystoupení. 
Poté byla krátká přestávka, ve 
které se počítaly body. 

Po přestávce nejdříve porota 
vyhlašovala pořadí základních 

škol, potom dětské domovy. Ohlašovalo se od 9. místa až po 1. 
místo. Když se vyhlašovalo už 2. místo, pořád nás nejmenovali.  
Myslely jsme, že nás nezařadili, ale když ohlásili: „Na prvním 
místě se umístili Kuchtíci ze šestky“, já s holkama a paní učitel-

kou jsme nemohly uvěřit vlastním uším. Získaly jsme zástěrky, 
termohrnek a kurz vaření, na který pojedeme v příštím školním 
roce pravděpodobně do Prahy. S holkama a paní učitelkou jsme 
byly jako ve snu. Potom jsme dávaly rozhovor do Zpráviček 
České televize.

Byl to opravdu krásný den a skvěle jsme si ho užily. Také chceme 
moc poděkovat paní učitelce, která nám hodně pomáhala. A celé šesté 
třídě, která pro nás hlasovala a poslala nás tak do finále.  

Michaela  Hanousková, žákyně 6. třídy, ZŠ Červená Voda
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Letní pecky, poznej všecky
 – zážitky na celé léto

Pardubice (28. 5. 2014) – Adrenalinové 
atrakce na Dolní Moravě, projížďky na 
koních v Železných horách, gastronomický 
ráj v Litomyšli, výlet lodí po Labi i letní 
kino v Pardubicích. Stačí navštívit pět 
ze dvou desítek turistických míst, získat 
v každém razítko do Vandrovní knížky 
a kromě nevšedních zážitků mohou výlet-
níci a cestovatelé hrát o atraktivní ceny. 
S letošní cestovatelskou soutěží Letní 
pecky, poznej všecky, kterou Pardubický 
kraj a Destinační společnost Východní 
Čechy pořádají už třetím rokem, se nikdo 
nudit nebude.

„Zažít něco nového, vzrušujícího, zábavné-
ho, to je spojující motiv letos vybraných turi-
stických lokalit. Na své si přijde určitě každý 
– milovníci akční dovolené vyzkoušejí třeba 
terénní horské káry v Českých Petrovicích, 
fanoušci historie zase prohlídky hradů, zám-
ků a československého opevnění s průvodci 
v dobových uniformách, ctitele léta u vody 
čeká rybolov v Lázních Bohdaneč nebo vodní 
radovánky v Pardubicích,“ vyjmenoval ně-
které ze zapojených soutěžních míst krajský 
radní René Živný, který je zodpovědný právě 
za turistický ruch a volnočasové aktivity. 

„Ctitelé moderních technologií budou 
moci opět přes QR kódy odpovídat na zá-

ludné otázky v každé destinaci. Po odeslání 
odpovědi se jim jako bonus zobrazí seznam 
nejbližších turistických míst v okolí,“ doplňu-
je podrobnosti o druhé soutěži René Živný. 
„V  soutěži Vyfoť kód a vyhraj tablet vítězí ten, 
kdo navštíví nejvíc soutěžních míst a správně 
zodpoví otázky.“ 

„Ze zaslaných Vandovních knížek v září vy-
losujeme 20 výherců,“ upřesnil René Živný. 
O co se hraje? První cenou je wellnes víkend 
pro dvě osoby v hotelu Vista na Dolní Mo-
ravě, druhého vylosovaného čeká ubytování 
s polopenzí na jednu noc pro dvě osoby na 
hradě Svojanov včetně prohlídky hradu a ani 
ostatní nepřijdou zkrátka.

Vandrovní knížky jsou k dispozici na všech 
zapojených místech a také v informačních 
centrech v kraji. 

Soutěž se koná od 1. června do 15. září. 
Vandrovní knížky s alespoň pěti razítky je 
nutné poslat na adresu Destinační společ-
nosti Východní Čechy do 22. září. Podrobné 
informace k soutěži jsou k dispozici na www.
vychodnicechy.info a www.pardubickykraj.
cz/letni-pecky.

Zapojená soutěžní místa:
• Dělostřelecká tvrz Hůrka 
• Klášter Hora Matky Boží 
• Dolní Morava relax&sport resort 

• Zámek Slatiňany 
• Švýcárna Slatiňany 
• Rekreační lesy Podhůra 
• Poklad v geoparku Železné hory 
• Průmyslové muzeum Mladějov a mladě-

jovská úzkokolejka 
• Muzeum řemesel Letohrad 
• Zámek Moravská Třebová 
• Gastronomie v Litomyšli 
• Zámecké sklepení Litomyšl 
• Originální fotografie z Choltic 
• Tradice a historie na Veselém Kopci 
• Hrad Svojanov 
• Vodní radovánky a atrakce v centru 

Pardubic 
• Sportareál České Petrovice 
• Výletní loď Arnošt z Pardubic 
• Železnými horami na koni 
• Pardubické letní kino 
• Lanové centrum Pardubice 
• Na rybolov do Lázní Bohdaneč 

UPOZORNĚNÍ
PRODEJNÍ TRHY

Pravidelné páteční prodejní trhy 
se v měsíci červenci uskuteční 
mimořádně ve čtvrtek 10. 7. 2014
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Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Králíky

PŘEJE VŠEM OBČANŮM KRÁSNÉ LÉTO

Lež má krátké nohy aneb potlesk nebyl na místě
Musím přiznat, že nerad píši příspěvky do Králického zpravodaje, 

protože si leckdo může myslet, že se jedná o článek politický, a to 
zviditelnit se před volbami či kritizovat vedení či úředníky města. 
Mám tedy raději, když občan přijde na jednání zastupitelstva města 
a o jednání zastupitele a přijatých rozhodnutích si udělá úsudek sám. 
Problém je, že v tomto městě chodí shodně jako k volbám (posledně 
komunální 46%) i na jednání zastupitelstva málo občanů, pokud nejde 
o záležitosti, které se jich přímo týkají, ať v rovině osobní či jiné. Svůj 
příspěvek jsem nazval názvy příspěvku dvou zastupitelů, z nichž ani 
jeden nebyl na lednovém setkání s radní pro školství Pardubického 
kraje. Tvrzení autora článku Potlesk nebyl na místě, že jsem ne-
podpořil nesouhlas samosprávy se sloučením škol, tedy Středního 
odborného učiliště opravárenského v Dolní Lipce se Střední školou 
obchodu, řemesel a služeb v Žamberku z důvodů, které uvádí ve svém 
článku zveřejněném v Orlickém deníku dne 1. 2. 2014 není pravdivé. 
Nepodpořil jsem jej především z důvodu, že jsem neznal bližší důvo-
dy návrhu sloučení škol a hlasoval jsem podle svého svědomí, když 
nemám ve zvyku schvalovat usnesení, které mi je předloženo tři dny 
před jednáním zastupitelstva, pokud zastupitel má vykonávat funkci 
v zájmu obce a jejich občanů. Nemohu souhlasit s tím, že by se ZM 
věnovalo problematice SOUO od jara roku 2012, pokud tomu tak mělo 
být ze strany rady či odboru města, tak asi úspěšná tato snaha nebyla. 
Konečně je třeba zmínit, že interní sdělení starostky zastupitelům ze 
dne 13. 11. 2013, že rada Pardubického kraje již schválila sloučení 
škol, nebylo též pravdivé. Rada není orgánem, který o sloučení má 
právo rozhodnout, tedy schválila pouze návrh jejich sloučení, když 

jedním z důvodů bylo, že naplněnost středních škol v Pardubickém 
kraji dosahuje 64%.  Na setkání některých pedagogů a zaměstnanců 
školy s Ing. Pernicovou jsem byl též. Domnívám se, že co paní radní 
slíbila, tak splnila.

Další nepravda je uvedena v článku zveřejněném v KZ 12/2013. 
Je velmi jednoduché vyvolat závist a nenávist. Nikdo z kritizova-
ných autorů v tomto článku, neoznačuje žádnou neziskovou organi-
zace či soukromé subjekty, že by se na úkor města obohacovaly a od 
toho jsou orgány města, aby účelnost a hospodárnost vynaložených 
prostředků kontrolovaly a obhájily. Článek zastupitelů Ježka a Ko-
suka v KZ 11/2013 je určen k diskusi a zamyšlení, proč chybí městu 
finanční prostředky v rozpočtu na potřebné investice nebo opravy či 
další prospěšné aktivity či činnosti, někdy i malichernosti, byť občan 
je svým poplatkem určeným městu hradí. Myslím si, že pokud obce 
s mnohem menším počtem obyvatel a rozpočtem dokáží určitou for-
mou podpořit stabilitu počtu obyvatel, mělo by tomu být i v Králíkách. 
Schválené strategické programy problémy obce nevyřeší. Naše návrhy 
k ceně pozemku v lokalitě na Skřivánku se pohybovaly v rozmezí 200 
– 250,- Kč/m2 bez navýšení ceny příslušného technického zařízení. 
Obhajobu rozsahu poradenských služeb, považuji za účelovou, když 
v mnoha případech, tyto služby lze vykonávat zaměstnanci, úředníky.

Vedení města, resp. paní starostka obhajuje rozhodnutí orgánů města 
a kritiku ze strany zastupitele označuje jako kriminalizaci vedení města 
a napadání procesních postupů jednání ZM, ostatní radní, tedy členové 
zastupitelstva se téměř nevyjadřují, vyslovují své postoje pravděpo-
dobně svým hlasováním při jednání ZM.  Zde se musím opět vrátit 
k povinnostem zastupitele a připomenout odpovědnost kolektivního 
orgánu města. Pokud se někdo zaštiťuje tímto orgánem, měl by pře-
devším sám vyvodit odpovědnost nad rozhodnutími a postoji, o nichž 
vícekrát prohlásil, že na ně není pyšný, měl by demokraticky akcep-
tovat návrhy a podněty svých kolegů a nechat o nich jednat či se jimi 
zabývat. Na místo toho mám pocit, že funkce zastupitele v tomto městě 
se stává funkcí, kdy zastupitel se snaží opakovaně obhájit postavení 
ve svém zaměstnání, funkci v řízených organizacích města a popř. 
zaměstnání osob blízkých, obhájit za každou cenu svá rozhodnutí jako 
bezchybná a to opakovaně po několik volebních období.  Mnohdy se 
domnívám, že je zájem, před občany zveřejnit nejméně z toho, co by 
je mělo zajímat, byť se jich to týká, věc odbýt, prostě nejsou peníze, 
musíme splácet dluhy, čekáme na dotace, město za to nemůže, apod. 
Dle mého názoru tomu tak nemá být neboť veškerý majetek obce, ať 
finance či věci a nakonec i dluhy, jsou majetkem a dluhem, závazkem 
všech občanů města. Též získané prostředky z dotací mají svá pravidla 
a určení, která mají za následek, že pochybení, špatné zacházení, zci-
zení apod. zaplatíme my všichni, prostě tyto prostředky někde chybět 
musí. Že jich nebude v budoucnu nadbytek i pro občany tohoto města 
je zřejmé již dnes.

Závěrem se vyjádřím i k zmínce pana Bartoše v jeho článku v KZ 
3/2014, kde uvádí, že vojenské muzeum se stalo rukojmím v boji o křes-
la v komunální politice přes slova, která nechci opakovat. Nemá však 
jednatel firmy ARMY FORT s.r.o. se sídlem v Brně pravdu. O blaho 
města jsme se zajímali již v roce 2012 i předchozích a v článku v KZ 
3/2013 jsme zmínili i problémy s financováním projektu, investiční 
výstavby na Skřivánku a Vojenského muzea Králíky a to ještě bylo 
vcelku do voleb daleko. Občanům Králík přes článek ne zcela pozitivní, 
samozřejmě přeji jen to dobré, prospěšné a pozitivní, jak pro ně samé 
tak i život ve městě.

JUDr. Milan Ježek, zastupitel města
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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.

Léto v Mateřském
centru EMMA

Zveme všechny maminky, tatínky s dětmi či babičky, které 
budou mít vnoučky na prázdninách, do naší letní herny. Budeme 
ji na bývalém gymnáziu otevírat každou středu od 9 do 12 hodin. 
Zde se můžete těšit na hry, výlety a nebo třeba na klidný prostor 
pro povídání, hraní a sdílení zážitků. Program na jednotlivé týdny 
najdete na www.mcemma.estranky.cz

Od září poté chystáme zcela nový, pravidelný program centra.
Jako nové vedení chceme poděkovat manže-

lům Laďce a Petrovi Applovým za práci a úsilí 
věnované centru. 

Těšíme se na Vás!
Katka Brůnová a Daniela Beranová

Pracovní neděle
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v neděli 15. 6. podíleli 

na čištění požární nádrže v Prostřední Lipce (jmenovitě Ruda, 
Robin, David, Erik, Karel, Lukáš, Láďa, Palo, Jano, Honzík a Vlá-
ďa). Ohromnou pomocí nám byla energie chlapců z Výchovného 
ústavu.a dětského domova v Králíkách Věříme, že bude nádrž 
příjemným zchlazením a odreagováním občanům, kolemjdoucím 
i letním výletníkům (koupání na vlastní nebezpečí).

Dana Procházková a Miroslav Beran

Aktuálně z MAS ORLICKO
Otvíráme poradnu pro neziskové organizace
V době myšlenek na letní prázdniny a dlouho očekávané do-

volené se snažíme všem zájemcům o přísun důležitých informací 
poskytnout pomocnou ruku a otevíráme sérii seminářů a služeb 
zaměřených na pomoc Neziskovým organizacím s novými po-
vinnostmi v podmínkách nového občanského zákoníku (NOZ). 
První, plně obsazený seminář proběhl v zasedací místnosti MÚ 
v  Letohradě a pro velký zájem následuje i v zasedací místnosti MÚ 
v Žamberku. Další semináře plánujeme dle zájmu na měsíc záři.

Jelikož se snažíme vyjít našim klientům i široké veřejnosti tý-
kající se tohoto tématu maximálně vstříc, zřizujeme také poradnu 
pro Neziskové organizace s možností konzultací s odborníkem. 
Podrobnější informace a přihlášku naleznou zájemci na našich 
webových stránkách.

Okénko do přípravy strategie MAS ORLICKO
V rámci přípravy Strategie již proběhlo několik setkání s různý-

mi zájmovými skupinami. Nejdříve se sešla v Akademii Libchavy 
skupina ředitelů a učitelů škol z území MAS Orlicko. Dalšího 
setkání se zúčastnili zástupci neziskových organizací, kteří se 
zajímali především o nadcházející dotační období a informovali 
nás o svých projektových záměrech. Také již proběhla tři setkání 
s veřejností, která se uskutečnila v Ústí nad Orlicí, Dolní Čermné 
a Žamberku. 

Zástupci MAS Orlicko také jednali o so-
ciálně vyloučené lokalitě v Borku v České 
Třebové se zástupci místních aktivních or-
ganizací. Rovněž se diskutovalo o možných 
projektech realizovaných především orga-
nizací Naděje, která zde již působí několik 
let a má v této činnosti bohaté zkušenosti.

Pro větší přehled veřejnosti, propagace a 
možnosti zapojení se do příprav Strategie 
jsme založili stránku „Místní akční skupina 
Orlicko“ na sociální síti Facebook. Zde se můžete informovat 
o aktualitách, pořádaných akcích a naší průběžné činnosti. Budeme 
rádi, když nám pošlete Vaše podněty a názory.

Jedeme všichni – cyklojízda nadchla nejen účastníky
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton ze Lhoty u Háje ve Slezku  

a 4 dny putoval ze Severní Moravy přes Jeseníky do východních 
Čech. Na trase bylo celkem 11 zastavení, z nichž na každém si 
návštěvníci mohli vyzkoušet jízdu na trenažéru a vyšlapat si ovocný 
koktejl, jízdu na jednokolce, skákací boty a samozřejmě i elektro-
kolo. Další podobná akce je předběžně naplánována na 17. až 20. 9.

Na léto připravujeme semináře nejen pro provozovatele atraktivit 
v cestovním ruchu. Tématem seminářů bude podpora elektrokol 
v cestovním ruchu a elektromobilita. Navštívit nás a vyzkoušet si 
elektrokolo také můžete na různých regionálních akcích, v nejbližší 
době na Letohrádkách. Pro informace o jejich místě a času konání 
koukněte na stránky MAS.

Z realizací projektů
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Od začátku le-

tošního roku bylo na našem území dokončeno celkem 36 projektů 
v celkové hodnotě přes 15 milionů korun, např.: dětské hřiště 
v Jablonném nad Orlicí, vybavení cyklostezek v Letohradě, Krá-
líkách a Červené Vodě, rekonstrukce Centra pod střechou Oblastní 
charity Ústí nad Orlicí aj.

MAS ORLICKO na chovatelském dni
MAS ORLICKO v uplynulém období pomohlo zrealizovat 

úspěšným žadatelům o dotaci několik projektů týkajících se 
i zemědělství.

Nemohli jsme si nechat ujít příležitost a trochu se i pochlubit, že 
naše práce má smysl a předvést jeden konkrétní projekt z mnoha ve 
skutečnosti. Na Chovatelský den v Bystřeci dne 5. 6. 2014 přivezl 
ukázat jeden z našich členů fixační klec pro dobytek, pořízenou 
právě z dotačního programu minulého období.

Krásné léto Vám přejí pracovníci MAS ORLICKO
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KONČÍM
Když jsem do dubnového čísla zpravo-

daje psala článek s názvem ZAČÍNÁM 
KONČIT, měla jsem pocit, že do 31. čer-
vence, kdy opravdu skončím, zbývá ještě 
hodně času 

na to, abych dotáhla v knihovně všechno 
to, co jsem si ještě naplánovala. 

Čtvrt roku uteklo jako voda. A když 
máme pocit, že nám čas příliš rychle utíká, 
je to vlastně fajn. Znamená to, že to byl čas 
naplněný zajímavými zážitky, že jsme ho 
neztratili, ale prožili.

Protože mám ráda knížky, představuji si 
život jako knihu.

Přede mnou teď leží stránky zatím nepo-
psané a bude záležet jen a jen na mě, čím 
si je popíšu.

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří 
se přišli v úterý 17. června symbolicky 
rozloučit nejen s jarem, ale i se mnou, na 
pěkný koncert žáků ZUŠ ze Žamberka. 
Potěšilo mě, že improvizovaný koncertní 
sálek v půjčovně naší knihovny zaplnili 
přátelé a známí do posledního místečka 
a že jsme společně strávili krásný nezapo-
menutelný večer.

Budu se snažit, aby ta moje životní kniha 
byla i v dalších kapitolách ke čtení! 

Ivana Marečková
P.S. Ale na stránkách Králického zpra-

vodaje NEKONČÍM! Občas se vám ozvu 
i jako rentiérka :-)).

Český den proti rakovině
na Králicku 2014 ještě jednou

Jak jsme vás už informovali v červnovém čísle Králického 
zpravodaje, proběhla ve středu 

14. května 2014 sbírka Český den proti rakovině V době uzávěrky 
minulého čísla nebyl ještě znám finanční výsledek sbírky v Červené 
Vodě a slíbili jsme vám, že tento údaj doplníme.

Konečná čísla vypadají tedy takto: v Červené Vodě vybrali za 
nepříznivé situace, kdy v celé obci nešel elektrický proud, pěkných 
8 304,- Kč, takže celkové číslo za region Králicka od Mladkova po 
Dolní Moravu je 31 302,- Kč. Za dobu konání sbírky od roku 1999 
jsme na Králicku pro Ligu proti rakovině přispěli částkou 618928,- Kč.

Všem dárcům ještě jednou děkujeme.
Ivana Marečková

Jak budeme půjčovat o prázdninách
v červenci a srpnu

Odd. pro dospělé Oddělení pro mládež Čítárna

pondělí 13:30 - 17:30 --- 13:30 - 17:30

úterý --- 9:00 - 12:00 ---

středa --- --- ---

čtvrtek 9:00 - 12:00
a 13:30 - 17:30 --- 9:00 - 12:00

a 13:30 - 17:30

pátek --- --- ---

Od 21. července do 3. srpna 2014 bude knihovna uzavřena, protože budeme čerpat 
dovolenou. 

V době letních prázdnin vás, milí čtenáři, nebudeme upomínat, knihy a časopisy můžete 
vrátit až začátkem září :-)).

Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou – a nezapomeňte si s sebou vzít pěknou 
knihu!

Školáci a knihovna
Často slýcháme ze všech stran 

nářky na to, že děti dnes málo čtou, 
neumí najít v textu informace, čtení je 
nebaví, je to nuda, ztráta času. 

Myslíme si, že pro spoustu školáků 
z Červené Vody tomu tak nebude. 
Spolupracujeme již mnoho let s Obec-
ní knihovnou v Červené Vodě a také 
s Městskou knihovnou v Králíkách. 
Paní knihovnice našim žákům nabídly 
spoustu krásných zážitků při našich 
návštěvách, ukázaly jim velké množ-
ství knížek. Programy, které si pro děti 

připravovaly, byly plné zajímavých 
informací, užili jsme při nich hodně 
legrace. 

Jedním z projektů, kterého jsme se 
spolu s našimi žáky účastnili, byla 
Knížka pro prvňáčky. V rámci této 
akce jsme navštívili školní knihovnu, 
Obecní knihovnu v Červené Vodě 
a celé naše snažení jsme završi-
li dopolednem stráveným v Měst-
ské knihovně v Králíkách, kde na nás 
čekalo překvapení.  Děti netušily, že 
až z Prahy přišla zásilka plná knih 

právě pro ně. Moc se divily, že i v Pra-
ze už se ví, že umí číst. Z klobouku 
si vylosovaly písmeno a v knížce 
vyhledaly příběh, který k němu pa-
třil.  Své čtenářské umění předvedli 
téměř všichni, trošku měli trému, ale 
statečně četli z nové knihy, dárku od 
Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků. Po seznámení s knížkou 
a čtení se již všichni těšili na pro-
hlížení a hledání v policích plných 
knih – moc je lákaly už od příchodu. 
Paní knihovnice ochotně odpovídaly 
na všetečné otázky, pomáhaly hledat 
knihy o dinosaurech, čarodějnicích, 
ale i o zvířatech a autech. Dopoledne 
uteklo jako voda, byl čas se vydat na 
cestu zpět do Červené Vody.  Zážitek 
z návštěvy „velké“ knihovny určitě 
hned tak nezapomenou. 

Moc bychom chtěly touto cestou 
poděkovat paní Ivaně Marečkové, 
která pro nás tuto i mnohé další akce 
připravila. Vážíme si jejího přístu-
pu k dětem, její ochoty, vstřícnosti 
a profesionality. Víme, že ve funkci 
již končí, přejeme jí mnoho zdraví 
a pohody v další životní etapě a dou-
fáme, že se při příležitostech spoje-
ných se čtením či knížkami budeme 
i nadále potkávat.

Mgr. L. Stejskalová,
Mgr. E. Jetmarová
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
05. 07. So MDDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
06. 07. Ne MDDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
12. 07. So MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
13. 07. Ne MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
19. 07. So MUDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
20. 07. Ne MUDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
26. 07. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
27. 07. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
02. 08. So MUDr. Nováková Lanškroun Duk. hrdinů 615 604 749 331
03. 08. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Duk. hrdinů 615 604 749 331
09. 08. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
10. 08. Ne MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
16. 08. So MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
17. 08. Ne MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
23. 08. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
24. 08. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
30. 08. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
31. 08. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
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.

Pavel Šmíd - Jana Morongová
Libor Voleský - Tereza Bečková

Ladislav Cígler - Hana Šveráková
Václav Tůma - Andrea Potůčková
Jaroslav Brych - Renata Suchánková
Martin Šimbera - Zuzana Vaňková
Tomáš Martínek - Veronika Halmichová

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.

Klub seniorů o.s. Králíky
pro měsíce červenec a srpen připravuje

8. 7. v 17.00 hodin - Výbor klubu - zhodnocení pobytového zájezdu, fi-
nanční vyhodnocení.

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

5. 8. v 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů, úkoly na měsíc srpen dle plánu 
o činnosti.

8. 8. v 15.00 hodin opékání buřtů na Amálce pro členy i nečleny klubu.

22. až 23. 8. prodej vstupenek na Cihelně, členi klubu.

28. 8. - Zájezd na výstavu Země živitelka České Budějovice a zámku 
Hluboká. Zájezd určen pro členy i nečleny klubu. Přihlášky u pí. Křivohláv-
kové v Klubu seniorů nebo na telefonu 723201414.

Družební polský klub z Miedzylesie pořádá koncem srpna zájezd do Kórni-
ka - Gniezna - Biskupin. Termín zájezdu nebyl ještě určen, bude uvedeno na 
plakátech klubu a vyhlášeno městkým rozhlasem.

J. Dobrohruška
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ČERVENEC 2014
KHUMBA   (animovaný dobrodružný JAR)

čtvrtek 3.   zač. v 17:00 hod
Zebra Khumba byl už od na-

rození terčem posměchů svého 
stáda, protože se narodil napůl 
pruhovaný a napůl bílý. Když 
začalo období sucha, příbuzní 
Khumbu obvinili, že je prokletý 
a že je příčinou všech nepříjem-
ností. Stádo v čele s jeho otcem 
ho tedy vyhnalo. Odvážný polo-
pruhovaný Khumba se vydává 
na nebezpečnou, ale zároveň 
zábavnou a dobrodružnou ces-
tu, aby našel chybějící proužky 
a získal zpět respekt své rodiny.

Vstupné 90,-; přístupný; česká verze; 85 min.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU   (komedie USA)
čtvrtek 3.   zač. ve 20:00 hod
Albert se protlouká jako 

nepříliš úspěšný pasák ovcí, 
bydlí u rodičů a právě dostal 
kopačky od okaté Louise, které 
vadí jeho celoživotní zbabělost. 
Ke své smůle totiž žije v době, 
kdy se každý druhý konflikt 
řeší soubojem na pistole, a on 
přitom vůbec neumí střílet. I na 
notorického outsidera se ale 
někdy může usmát štěstí. To 
Albertovo se právě přistěhova-
lo do města a jmenuje se Anna. 
Letní westernová odpočinková 
komedie se spoustou vtípků na 
ovčí téma…

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 115 min.

KNĚZOVY DĚTI   (komedie Chorvatsko)
pátek 4.   zač. ve 20:00 hod
Mladý kněz, přidělený do 

malé obce na malebném dal-
matském ostrůvku, zděšeně 
zjišťuje, jak málo se tu rodí 
dětí. Když mu zpověď míst-
ního trafikanta odhalí příčinu, 
rozhodne se zjednat poněkud 
nestandardním způsobem ná-
pravu. Výsledkem je stoupající 
počet neplánovaných těhoten-
ství a demografický přírůstek. 
Ovšem ne všechno se vyvíjí tak, 
jak si idealistický páter vysnil.

Vstupné 100,-; přístupný od 
12 let; titulky; 95 min.

BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ   (válečné drama Německo)
úterý 8.   zač. ve 20:00 hod
Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského 

ghetta. Schová se v nedalekých lesích, kde se spolu s dalšími uprch-
lými židovskými dětmi snaží přežít do konce války. Spí v korunách 
stromů a živí se tím, co si uloví nebo ukradou na přilehlých farmách. 
Hlad a zima Srulika ale přinutí, aby se vrátil zpátky do civilizace, 
kde si musí změnit jméno a předstírat, že je sirotek z katolické ro-
diny. Dojemný a zároveň inspirující příběh o cestě jednoho chlapce, 
který musel ze dne na den dospět, aby přežil.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

JOE    (drama USA)   čtvrtek 10.   zač. ve 20:00 hod
Bývalý trestanec Joe Ransom (Nicolas Cage), přežívající na 

okraji společnosti, se setkává s mladým chlapcem z problémové 
rodiny, pro kterého se stává vzorem. Zároveň tím ale čelí těžké 
životní volbě mezi vykoupením a možnou odplatou. Snímek v po-
malém tempu dokonale vykresluje tíživou atmosféru amerického 
venkova a podivné charaktery jeho obyvatel. 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

LOVE SONG   (romantická komedie USA)
pátek 11.   zač. ve 20:00 hod
Gretta a její dlouholetý přítel se přestěhují do New Yorku, aby 

si splnili svůj sen a stali se úspěšnými muzikanty. Když ale přítel 
získá sólový kontrakt, opustí dívku kvůli slávě a kariéře. Všechno 
se ovšem změní, když Gretta potká během svého vystoupení v míst-
ním baru hudebního producenta, který je uchvácen jejím talentem. 
Letní romantická hudební komedie s Keirou Knightley a Markem 
Ruffalem v hlavních rolích.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 100 min.
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MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH  (komedie 
Francie)   úterý 15.   zač. v 17:00 hod

Je tu konec školního roku 
a dlouho očekávané prázdniny 
jsou konečně tady, takže Mikuláš, 
jeho rodiče a babička vyrazili 
k moři. Mikuláš si u moře najde 
nové přátele: Bena, který tam 
bydlí; Freddyho, který pořád něco 
jí, dokonce i syrové ryby; George, 
který je vtipný už jen proto, že 
je Angličan; uplakánka Paula a 
také Christophera, který chce mít 
vždycky pravdu, což je otravné. 
A pak samozřejmě děvčata…

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 90 min.

CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO   (horor USA)
úterý 15.   zač. ve 20:00 hod
Newyorský policista Ralph 

Sarchie (Eric Bana), který se 
sám potýká s vlastními problé-
my, se pouští do vyšetřování 
série znepokojivých a nevy-
světlitelných zločinů. Spojí své 
síly s nekonvenčním knězem 
(Edgar Ramirez), odborníkem 
na vymítací rituály, aby společně 
bojovali s nočními děsy a pří-
pady démonického posednutí, 
které ohrožují jejich město. Po 
delší době je v kinech skutečně 
děsivý horor.

Vstupné 130,-; přístupný od 
15 let; titulky; 110 min.

ÚSVIT PLANETY OPIC   (akční sci-fi USA)      3D
čtvrtek 17.   zač. ve 20:00 hod
Vznikající a sílící národ gene-

ticky vyvinutých lidoopů v čele 
s Caesarem je ohrožován sku-
pinou lidí, kteří před deseti 
lety přežili epidemii smrtelného 
viru. Obě strany sice dosáhnou 
křehkého smíru, ale jen nakrát-
ko. Nakonec se stejně ocitají na 
pokraji války, která rozhodne 
o tom, kdo se stane dominantním 
živočišným druhem na Zemi.

PROMÍTÁME VE 3D V TER-
MÍNU ČESKÉ PREMIÉRY!

Vstupné 150,-; přístupný; 
titulky; 120 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
ČERVENEC 2014

GABRIELA DEMETEROVÁ & ENSEMBLE 18+
neděle   6.   zač. v 15:00 hod
Koncert v rámci Klášterních hudebních slavností se koná 

v poutním kostele na Hedeči pod záštitou starostky města Králíky 
a ve spolupráci s Klubem Na Střelnici. Na programu jsou skladby 

Antonia Vivaldiho, především Čtvero ročních dob. Vstupné 150,- 
Kč, předprodej vstupenek v kanceláři Střelnice, rezervace na tel. 
č. 603 849 460. Doprava zdarma –  odjezd z autobusového nádraží 
v Králíkách ve 14:30 hodin.

Rozhovor s Gabrielou Demeterovou na str. 23.

sobota 12.  ARTEX 2014   zač. v 16:30 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí, 

věnovaný letos ženám v hudbě.
16:30 – Ajdontker – rocková kapela z Havířova;

17:30 – iSing – pražská klubová kapela;
19:00 – YELLOW SISTERS – lahůdkový vokální kvartet;

20:30 – BÁRA BASIKOVÁ – první dáma českého rocku; 

22:00 – Vzplanutí – představení Divadla 
Kvelb s ohněm;

22:30 – Electric Lady – půvabná reinkar-
nace Jimiho Hendrixe;

24:00 – ZUBY NEHTY – závěrečná 
půlnoční dámská jízda.

Doprovodný program: malování obrazů 
a program pro děti. Občerstvení zajištěno. 
Vstupné dobrovolné.
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SRPEN 2014
ZEJTRA NAPOŘÁD    (komedie ČR)
úterý 5.   zač. ve 20:00 hod
Každou noc miliony lidí usínají 

s tím, že změní svůj život a že zítra 
udělají něco konečně jinak. Petr 
Kraus je jedním z toho miliónu. 
Vyráží na cestu napříč republikou, 
aby objevil nové přátele a přitom 
zjistil, že se neobejde bez těch, 
kteří jsou mu nablízku odjakživa. 
Na cestu, která mu možná změní 
život a kde si uvědomí, že před 
problémy nemůže utíkat věčně, 
protože ty si jej vždy nakonec najdou. A protože všechny důležité věci 
jsou v našich snech, je možné, že se splní i ten Petrův. Nová česká kome-
die o svobodě a touze cestovat a přitom vědět, že se máme kam vrátit.

Vstupné 120,-; přístupný; 95 min.

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI  (animovaný USA)
čtvrtek 7.   zač. v 17:00 hod
Když se světově proslulý letec-

ký závodník Prášek dozví, že má 
poškozený motor a že už možná 
nikdy nebude moci závodit, je 
nucen zařadit jiný rychlostní stupeň 
a vrhá se do světa vzdušného boje 
s požáry. Prášek spojí své síly se 
záchranářským a hasičským veterá-
nem, vrtulníkem Strážcem Břitvou 
a s jeho týmem, jehož členy jsou 
mimo jiné odvážná hasička Kapka, 
nákladní vrtulník Větrník, bývalý 
vojenský dopravní letoun Cabbie či 
veselá parta neohrožených terénních 
vozítek, která si říkají Kouřoví sko-

kani. Společně se pouští do boje s rozsáhlým lesním požárem a Prášek 
zjišťuje, co je třeba k tomu, aby se z vás stal skutečný hrdina.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 90 min.

MAGICKÝ HLAS REBELKY    (dokumentární ČR)
čtvrtek 7.   zač. ve 20:00 hod
Životopisný film dokumenta-

ristky Olgy Sommerové o Martě 
Kubišové, zpěvačce a signatářce 
Charty 77. Magický hlas rebelky 
chce ukázat Martu Kubišovou jako 
silnou osobnost, která navzdory 
nepřízni režimu vytrvala ve svých 
hodnotách a představuje tak jistý 
mravní vzor. Film vypráví příběh 
celé její kariéry, od hvězdných 60. 
let, přes náročná léta normalizace 
až po dnešek, kdy se Marta opět 
těší přízni diváků.

Vstupné 100,-; přístupný; 
75 min.

DÍRA U HANUŠOVIC    (komedie ČR)
pátek 8.   zač. ve 20:00 hod
Učitelka němčiny Maruna 

(Tatiana Vilhelmová), toho času 
hospodská, se snad nikdy nevdá. 
Na malé vesnici je o vhodné 
muže nouze: nerozhodný staros-
ta (Ivan Trojan) tráví hodně času 
na posedu a čeká na svého jelena, 
dětsky naivní Olin (Jaroslav 
Plesl) je okolím považován za 
neškodného vesnického blázna 
a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) 
se s chutí otočí za každou sukní. 
Maruně na klidu nepřidá ani 
její panovačná matka (Johanna 
Tesařová), o kterou spolu se 
sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna 
využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce do 
Mnichova, zůstává Maruna s matkou i nápadníky sama. Jednoho 
dne však u Hanušovic dojde k nečekané události...

Vstupné 120,-; přístupný; 100 min.

TŘI BRATŘI    (rodinný ČR)
úterý 19.   zač. v 17:00 hod
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydá-

vají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli 
předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako kouzlem 
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, 
nečekaných příhod a možná také láska... Filmová pohádka Tři 
bratři nabízí spoustu dobrodružství a překvapivých situací, ale 
také laskavého humoru. Na scénáři a hudbě spolupracovala známá 
a oblíbená dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. 

Vstupné 110,-; přístupný; 85 min.

LUCY    (akční sci-fi USA)
úterý 19.   zač. ve 20:00 hod
V Brutální Nikitě a Pátem ele-

mentu vytvořil režisér a scenárista 
Luc Besson jedny z nejslavnějších 
akčních hrdinek filmové historie. 
Nyní Besson obsadil Scarlett 
Johanssonovou do akčního sci-fi 
thrilleru o ženě náhodně zaplete-
né do špinavého kšeftu, který ji 
změní v nelítostného bojovníka 
pohybujícího se zcela mimo lidské 
chápání.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 
titulky; 100 min.

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU    (komedie USA)
čtvrtek 21.   zač. ve 20:00 hod
Nový film nestárnoucího Woodyho Allena je romantickou kome-

dií se všemi ingrediencemi, na které jsou diváci jeho filmů zvyklí: 
nosný scénář, skvělé herecké obsazení (Colin Firth, Emma Stone), 
vtipné dialogy a retro atmosféra podpořená hudební složkou snímku. 
Slavný iluzionista je povolán do Francie, aby v bohaté rodině odhalil 
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podvodnici, která se vydává za spirituální médium.
Vstupné 90,-; přístupný; titulky; 90 min.

THE EXPENDABLES 3    (akční thriller USA)
sobota 23.   zač. ve 20:00 hod
Volné pokračování úspěšných dvou předchozích filmů z let 2010 

a 2012. Hlavní postavou je opět Sylvester Stallone, herecká sestava 
však působí jako „best of“ akčního filmu posledních třiceti let – 
Arnold Schwarzenegger, Harrison Ford, Dolph Lundgren, Wesley 
Snipes, Antonio Banderas, Jason Statham a mnoho dalších. Příběh 
sleduje skupinu žoldáků známých jako „The Expendables“, která 
se dostane do konfliktu s nemilosrdným obchodníkem se zbraněmi 
Conradem (Mel Gibson).

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

STRÁŽCI GALAXIE    (dobrodružný USA)    3D
úterý 26.   zač. v 17:00 hod
V tomto akcí nabitém a vý-

pravném vesmírném dobro-
družství se odvážný dobrodruh 
Peter Quill stává středem zájmu 
nájemných zabijáků poté, co 
Ronanovi, mocnému padouchovi 
s plány ohrožující celý vesmír, 
ukradne tajemnou kouli. Aby 
neúnavnému Ronanovi unikl, 
je Quill nucen spojit své síly se 
čtveřicí pozoruhodných hrdinů – 
Rocketem, po zuby ozbrojeným 
mývalem, Grootem, humano-
idem, který připomíná strom, 
vražednou a tajemnou Gamorou 
a pomstychtivým Draxem Niči-

telem. Když ale Quill objeví skutečnou moc koule a hrozbu, která 
se v ní ukrývá a ohrožuje celý vesmír, musí udělat vše pro to, aby se 
nesourodá skupina pokusila zachránit osud celé galaxie.

Vstupné 130,-; přístupný; česká verze; 120 min.

V OKU TORNÁDA    (katastrofický USA)    3D
úterý 26.   zač. ve 20:00 hod
Během jediného dne je město Silverton zpustošeno nebývalým 

náporem tornád. Celé město je vydáno na milost a nemilost nevy-
počitatelným smrtonosným větrným smrštím a podle předpovědí má 
to nejhorší ještě přijít. Většina lidí hledá bezpečný úkryt, zatímco 
jiní utíkají k větrnému víru a sledují, jak blízko k živlům se dostane 
lovec tornád, aby pořídil fotku, která se podaří jen jednou za život. 
Příběh je natočen očima a objektivy profesionálních lovců tornád, 
amatérů hledajících vzrušení a odvážných obyvatel města. Snímek 
vás vrhne přímo do oka větrné smršti a prožijete ty nejextrémnější 
podmínky, jaké nám matka Příroda dokáže připravit.

Vstupné 130,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

22 JUMP STREET    (komedie USA)
čtvrtek 28.   zač. ve 20:00 hod
Poté, co si prošli nástrahami 

střední školy (dvakrát po sobě), 
čekají na mladé policejní důstojní-
ky Schmidta  a Jenka velké změny 
– jsou pověřeni prací v utajení na 
místní vysoké škole. Zatímco Jen-
ko potká spřízněnou duši ve spor-
tovním týmu a Schmidt pronikne 
do řad studentů umění, začínají 
o sobě zvolna pochybovat. Jejich 
úkolem už není pouze vyřešit 
případ, ale jsou nuceni zjistit, zda 
se jim podaří vypracovat se z pře-
rostlých puberťáků a univerzitních 
nováčků ve skutečné muže.

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

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   
(akční thriller USA)   pátek 29.   zač. ve 20:00 hod

Pokračování kultovního snímku Sin City podle komiksové předlohy 
Franka Millera, opět s výraznou rolí Mickeyho Rourkea. Režisér Ro-
bert Rodriguez se kromě scénáře podílel i na nadupaném soundtracku 
a supervizi snímku měl na starosti sám autor předlohy Frank Miller.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
SRPEN 2014

sobota 31.  DIVADLO POD STROMY  zač. ve 14:00 hod
Třetí ročník rodinného festivalu se koná v parku u Střel-

nice (v případě deště ve velkém sále Střelnice).
Program:
14:00 – JABLOŇOVÁ POHÁDKA – Loutky bez hranic 

Praha
15:00 – LAKOMÁ BARKA – Divadlo Kaká Praha
16:00 – NEŠIŠLEJ – Amálka Třebická (logopedické 

písničky pro odvážné děti a jejich rodiče)
17:00 – KOUZELNÝ LES – Pohádkárium Brna 
18:00 – BYLO NEBYLO – Tate Iyumni Praha
Doprovodný program v režii občanského sdružení K.O.T.

V.A. Občerstvení zajištěno.
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o před-

prodeji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, 
a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Rozhovor s Gabrielou Demeterovou pro Králický Zpravodaj
Jak se těšíte na koncert v Králíkách? Byla jste tu již 

někdy?
Na koncert v Králíkách se velice těším. Ještě jsem zde ne-

hrála, ale slyšela jsem, jak zajímavé je to místo. A myslím si, 
že Vivaldiho hudba se tam krásně hodí.

Vivaldiho Čtvero ročních dob je skladba světově proslulá. 
Proč jste se rozhodla uvést na koncertě v rámci festivalu 
zrovna toto dílo?

Bylo to dramaturgické rozhodnutí festivalu Klášterní hudební 
slavnosti, uspořádat sérii koncertů s tímto programem. A já jsem 
byla okamžitě pro. Vivaldiho hudba patří k mým profesním 
koníčkům a Čtvero ročních období je vždy radost si zahrát. 
Dále jsme chtěli posluchačům festivalu nabídnout opět něco 

jiného, než v minulých letech.
Je možné v této skladbě nabídnout ještě vůbec něco no-

vého, neoposlouchaného?
Určitě. Moje interpretace je odlišná a hlavně vždy se sna-

žím na pódiu pod vlivem inspirace vytvořit originál pro ten 
daný okamžik. Mám samozřejmě svou koncepci pro určitá 
tempa a dynamiku, v rámci které si mohu dovolit být kreativní 
a svobodná.

Koncertujete po celém světě, najdete nějakou specifickou 
vlastnost českého publika ve srovnání s ostatními národy?

České publikum má mnoho tváří. Typické pro koncerty 
v menších městech je srdečnost a velmi snadná komunikace 
s interpretem. Větší města mají své fanoušky klasiky, kteří už 
jsou abonenty různých koncertních cyklů velkých orchestrů, 
a to také pomáhá ve vřelejším přijetí. Já osobně si vždycky 
vychutnám koncerty v menších místech, protože tam si kulturu 
opravdu považují a publikum si váží každé možnosti slyšet 
kvalitní koncert. Proto si myslím, že festival Klášterní hudební 
slavnosti dělá obrovskou službu české kultuře. Jsem ráda, že 
se festivalu daří rozrůstat se a udržet si pevné místo na trhu 
a přinést tak kvalitní klasickou hudbu do míst, kde by jen těžko 
zazněla. Je za tím vším ohromná spousta tvrdé poctivé práce 
a pro mne je ctí být patronkou tak kvalitního festivalu.

Můžete nám prozradit nějaké plány pro nejbližší bu-
doucnost?

Moje plány jsou koncerty, koncerty a koncerty – v Čechách 
i zahraničí. Nyní připravuji další pořad o významné osobnosti 
klasické hudby. Po Ludwigu van Beethovenovi, kterého jsem 
minulý rok prezentovala tady na festivalu a všude po ČR, nyní 
představím v dost jiném světle slavného italského houslového 
virtuóza a skladatele Niccolo Paganiniho. Jsem nesmírně ráda, 
že na tomto projektu se mnou bude spolupracovat vynikající 
herec Otakar Brousek ml.

Děkujeme za rozhovor.
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Holbiči se udrželi
Již třetí ročník má za sebou v regionální bowlingové lize místní 

tým Králičtí Holbiči. Po loňském postupu z nejnižší ligy se celou 
sezónu drželi ve středu tabulky. Nakonec skončili na pěkném sed-
mém místě a udrželi účast v páté lize.

Tabulka sezóna 2013 - 2014:
  1. Hujeros 45 30 1 14 21 519 478,02 141
  2. 1. FC Zenon 45 26 0 19 21 411 475,80 131,5
  3. KMK 45 27 0 18 21 764 475,64 129
  4. Pohodáři 45 24 0 21 21 122 458,89 120,5
  5. Stárci 45 23 1 21 21 444 468,53 119
  6. Haluzáci 45 24 0 21 20 898 464,40 116
  7. Králičtí Holbiči 45 21 0 24 20 017 440,73 101,5
  8. Kmotři 45 18 0 27 20 416 453,69 91
  9. Hoblice C 45 16 0 29 19 882 420,13 89
10. Lvíčata 45 15 0 30 19 580 424,98 86,5

Další informace a výsledky z bowlingových lig lze nalézt na 
www.barvinek.com.

Jaroslav Vacek

Králičtí Holbiči, zleva: Josef Suchomel, Jaroslav Vacek, Karel 
Feranec, Jana Součková.

BLUEGRASS NA PASTVINÁCH
Tropické počasí začátkem června a vzdutá hladina Pastvinské 

přehrady byly výzvou k návštěvě Pastvin. Poněkud mírnější počasí 
bychom si přáli 5. 7., 9. 8. a 16. 8.2014 a to proto aby všichni kdo se 
zúčastní XVI.ročníku Pastvinského triatlonu, XIII. ročníku Pastvin-
ské noty a Závodů dračích lodí tyto tři oblíbené akce ve zdraví přežili. 
Letošní Pastvinská nota nabídne návštěvníkům mix bluegrassové, 
country a folkové muziky. Přijedou k nám rozeznít svá banja, kytary, 
mandolíny, housle a kontrabasy skvělé kapely těchto žánrů. EARLY 
TIMES, hrají tradiční bluegrass, lehce staromódní a pohodový z dob 
kdy slavný Bill Monroe na své banjo dobyl celou západní polokouli. 
GRASS ROAD, bluegrass podaný ostřílenými muzikanty se zkuše-
nostmi z mezinárodních slavných festivalů např. ve francouzském 
La Roch. BG-FLASTR, poetický bluegrass s převážně českými 
texty nejlepších amerických bluegrassových skupin. BLACK-JACK, 
prezentují bluegrass na pomezí tradičního a moderního stylu. Jed-
noznačně patří ke špičce české a evropské scény. Např. první místo 
v celoevropské soutěži v La Roch. První cena publika na European 
Word of Bluegrass v Holandsku. Večerním koncertem oslaví své 
40. narozeniny hradecká LOKÁLKA. Celým festivalem Vás bude 
provázet mistr slova novinář, muzikant a moderátor pan Václav 
Souček. Tak si tento VII. ročník přijďte užít a klidně vezměte i své 
ratolesti, neboť v areálu Na Vleku je dětské hřiště.

Josef Koubík, Ski klub Pastviny
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Nová technika SDH Králíky
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