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„Ich kenne ein Kirchlein“ 
aneb „Vím já kostelíček“, tentokrát v němčině

V posledních dvou letech se pod značkou „Vím já kostelíček“ 
konalo několik úspěšných akcí, jejichž cílem je oživení vesnic-
kých kostelů v blízkosti Králík a získávání finančních prostředků 
na postupnou obnovu poničených varhan, které se zde nacházejí. 
Tato bohulibá činnost skupiny dobrovolníků v čele s Denisou 
Hejtmanskou a Kristinou Brůnovou si již získala mnohé příznivce 
z blízkého i širokého okolí, během posledního srpnového čtvrtka 
však získala také zcela nový, nadregionální rozměr, a to díky tomu, 
že se konala také v německé jazykové verzi a byla určena zejména 
německé krajanské skupině pod vedením Karla Mücka, která letos 
již po osmnácté zavítala koncem léta do našeho kraje. 

Poutníci, kteří se pěšky či autobusem zúčastnili tohoto putování 
přes Dolní Lipku, Heřmanice, Horní a Prostřední Lipku, si mohli 
nejenom prohlédnout všechny čtyři kostely a jejich varhany, ale 
také zrekonstruovaný a novou křížovou cestou ozdobený hřbitůvek 
v Dolní Lipce, který si pod svá „křídla“ vzali E. Rýcová a J. Brčák.

Celé putování bylo zakončeno koncertem v kostele v Prostřední 
Lipce, během něhož vystoupil Příležitostný sbor z Králík, komorní 
kvartet žáků ZUŠ v Králíkách a trio zobcových fléten. Vrcholem 
koncertu však bylo vystoupení prof. Jaroslava Vodrážky, který 
zahrál několik improvizací na místní varhany, jež jsou prvním 
úspěšně opraveným nástrojem v rámci celého projektu „Vím já 
kostelíček“. Návštěvníky koncertu přivítala také starostka města 
Králíky, paní Jana Ponocná, stejně jako místní duchovní správce, 
páter Pavel Plíšek. Za německé krajany promluvil vedoucí výpravy 
pan Karl Mück, rodák z Králík, který předal částku 600,-EUR jako 
první příspěvek krajanů na plánované opravy.

Při putování malebnou krajinou v období překrásného babího léta 
si mnozí krajané zavzpomínali na své mládí a dětství prožité právě 
na těchto místech, živě se také zajímali o současné dění v Králíkách 
a okolí a těšili se společně se všemi dobrovolníky, kteří si udělali čas, 
aby pro tuto akci uklidili a vyzdobili kostelíky a připravili vynikající 
občerstvení, ze všeho, co už se podařilo zlepšit a opravit, i z toho, co 

Karl Mück v kostele v Heřmanicích.

Poutníci se blíží ke kostelu v Prostřední Lipce.
se teprve připravuje a co se snad podaří v příštích letech. Právě díky 
tomuto společnému zájmu o záchranu kulturního dědictví mohlo 
být uzavřeno partnerství mezi městem Králíky a spolkem Krajanů 
z Orlicka (Verein der Adlergebirgler z bavorského Waldkraiburgu), 
které umožnilo podání žádosti o finanční podporu u Česko-němec-
kého fondu budoucnosti na opravu varhan v Dolní Lipce, která je 
naplánována na příští rok. Držíme pěsti…

Nezbývá, než alespoň obrazně smeknout před obětavostí organi-
zátorů a dobrovolníků a poděkovat všem účinkujícím, kteří si jako 
vždy bez nároku na jakýkoliv honorář udělali čas, aby zazpívali 
a zahráli pro dobrou věc!

Gabriela Coufalová

Králická pevnostní oblast
přivítá návštěvníky
i v zimním období

Tři největší vojensko-historická muzea v Králické pevnostní 
oblasti neomezují svůj provoz jen na letní turistickou sezónu. 
Tvrz Hůrka a Vojenské muzeum Králíky jsou otevřeny 
celoročně, tedy včetně podzimních, zimních a jarních měsíců. 
Tvrz Bouda je v období od listopadu do dubna – s ohledem na 
sněhové podmínky – otevřena příležitostně. Tato tři muzea 
představují významné turistické cíle a obě tvrze patřící do 
systému prvorepublikového pohraničního opevnění jsou pak 
cennými vojensko-historicko-technickými a stavebními památ-
kami, jejichž význam přesahuje hranice Pardubického kraje. 

V měsících mimo hlavní turistickou nebo lyžařskou sezónu, 
(pokračování na straně 3)
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Střední odborné učiliště Dolní Lipka
Zahájení školního roku v SOUo Dolní Lipka za účasti hejtmana JUDr. Martina Netolického, Ph.D., náměstkyně pro oblast školství 

Ing. Jany Pernicové,  starostů okolních obcí, podnikatelů, žáků a rodičů. Zdroj fotografií Pardubický kraj.
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případně v době nepříznivého počasí, či 
nedostatku sněhu, hledají návštěvníci 
Králicka cíle pro alternativní využití 
času svých dovolených, rekreačních 
a sportovních pobytů. Zdejší muzea 
mohou představovat jednu z vhodných 
a atraktivních nabídek.

Vojenské muzeum Králíky má od 
října do dubna otevřeno každý den kromě 
pondělků (zavírací den také: 24. 12.; 31. 
12.; 1. 1.) a to od 10 do 16 hodin. 

Tvrz Bouda má otevřeno v říjnu ka-
ždý víkend a ve státní svátek – vstupy 
v 11, 13 a 15 hodin. Ve všední dny jen 
pro skupiny a zájezdy na objednávku. 
V listopadu je plánováno (podle počasí) 
mimořádné otevření o víkendu 29. – 30. 
11. 2014, vstupy v 11, 13 a 15 hodin. 
V ostatní dny pouze pro skupiny a zá-
jezdy na objednávku. V zimním období 
tvrz otevírá pro veřejnost o víkendu 
jednou měsíčně – data a podrobnosti jsou 
uvedeny v předstihu na internetových 
stránkách. Pro zimní provoz je rozhodu-
jící počasí, stav sněhové pokrývky a tím 
dostupnost tvrze.

Tvrz Hůrka má od října do dubna 
otevřeno každý den kromě pondělků (za-
vírací den také: 23, 24, 25 a 26. 12., 31. 
12). Garantované časy vstupu do podze-
mí tvrze v 11, 13 a 15 hodin. Objednané 
skupiny a zájezdy provedou tvrzí Hůrka 
provozovatelé kdykoliv. Na výběr je pět 
typů prohlídkových tras, upravených 
i pro zimní podmínky. Nejkratší trasa 
má časovou náročnost cca 70 minut, 
nejdelší pak 360 minut. Objednaným 
skupinám lze trasu prohlídky sestavit 
také „na míru“.

Poslední letošní společný víkend 
muzeí v Králické pevnostní oblasti 
proběhne v době podzimních prázdnin ve 
dnech 25. až 29. října 2014. Na podzimní 
prázdniny připravují muzea v KPO pro 
návštěvníky speciální prohlídková sché-
mata. V některé dny budou zařazeny na 
obou tvrzích prohlídkové okruhy, které 
se běžně neprovádí. 

Pro podzimní a zimní školy v přírodě 
je velmi vhodná návštěva tvrze Hůrka. 
A to nejen délkou trvání prohlídky (cca 
70 min – možno individuálně upravit), 
ale zejména možností příjezdu autobusu 
až ke vchodu do tvrze – bez ohledu na 
počasí.

Při nedostatečné sněhové pokrývce 
v zimním období se nabízí v KPO k pě-
ším pochodům několik naučných stezek:

Naučná stezka Betonová hranice je 

Králická pevnostní oblast (KPO)
přivítá návštěvníky i v zimním období

(pokračování ze strany 1) situována v západní polovině Králické 
pevnostní oblasti. Její začátek a konec 
leží v obci Mladkov a trasy vedou k Mu-
zeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi 
Bouda. Trasa stezky je přístupná také 
z Obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného 
nad Orlicí a od Kramářovy chaty na Su-
chém vrchu. Obsahuje tři desítky tabulí 
s informacemi o čs. opevnění.

Naučná stezka vojenské historie 
Králíky je situována ve východní po-
lovině Králické pevnostní oblasti, na 
severním okraji města Králíky. Propojuje 
Velké náměstí v Králíkách s Muzeem 

opevnění – dělostřeleckou tvrzí Hůrka, 
prochází kolem bojových objektů této 
tvrze, vede k Vojenskému muzeu Králíky 
a k Muzeu čs. opevnění z let 1935–1938 
– pěchotnímu srubu K – S 14 „U cihel-
ny“. Nástup na trasu vybavenou desítkou 
informačních tabulí o čs. opevnění je 
u všech muzeí i na Velkém náměstí 
v Králíkách.

Další informace a aktuality najdete na 
internetu – adresy jsou:

www.kpo1938.com; www.boudamuse-
um.com; www.armyfort.com;

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

Začátek školního roku na ZUŠ Králíky
Slavnostní zahájení nového školního 

roku 2014/2015 proběhlo v pondělí 
1. září na Základní umělecké škole 
v Králíkách již tradičně od 13:00 ho-
din v hudebním sále a od 15:00 hodin 
na odloučeném pracovišti v Červené 
Vodě. Žáci školy a někteří z řad rodičů 
se sešli a přivítali s učiteli i novou ře-
ditelkou školy. V letošním školním roce 
však není jedinou novinkou výměna ve 
vedení školy, ale došlo také ke čtyřem 
změnám ve složení pedagogického sbo-
ru. Mezi novými učiteli jsme přivítali 
paní Bc. Adélu Babkovou – Janovskou 
(za literárně dramatický obor), dále 
za hudební obor paní Ditu Roučovou 
(výuka hry na klavír, hudební nauky 
a pěveckého sboru), slečny Radku 
Teichmanovou (výuka hry na housle) 
a Janu Ženkovou, DiS. (výuka sólového 
zpěvu). 

Velmi mne těší, že škola může žákům 
nadále nabízet a poskytovat umělecké 
vzdělání ve všech čtyřech oborech, 
a to hudebním, tanečním, výtvarném 
a literárně dramatickém, protože získat 
kvalifikovaného učitele v uměleckém 
oboru do našeho příhraničního regionu 
není až tak jednoduché. Toto přání se 
nám prozatím vyplnilo, ale další nevy-
plněná tu jsou bohužel stále.

Jsou to zejména přání rodičů a jejich 
poptávka po vzdělávání dětí v ZUŠ. 
Škola se již dlouhodobě potýká s ome-
zenou kapacitou 400 žáků, která je 
naplněna a poptávce nedostačuje. Proto 
jsme i v tomto školním roce museli 
některé žádosti rodičů prozatím odložit. 
Vidinou v lepší zítřky je poskytnutí 
dalších 22 volných míst pro žáky, které 
nám ze své kapacity přenechala ZUŠ 
Petra Ebena v Žamberku. Toto navýše-
ní by však mělo nastat až se začátkem 
školního roku 2015/2016.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli 
zahájit při ZUŠ Králíky, vedle hlavní 
činnosti školy, doplňkovou činnost – 
kurzy, které by částečně mohly poptáv-
ku po vzdělávání zejména u rodičů žáků 
předškolního věku uspokojit. Od měsíce 
října proto otevíráme pro děti z MŠ 
v Králíkách i z MŠ v Červené Vodě ve 
věku 4 – 6 let pravidelný kurz taneční a 
pohybové výchovy a pro studenty i širší 
veřejnost pravidelné kurzy večerní 
kresby, malby a grafiky, které povedou 
zejména pedagogové naší školy.

V souvislosti s tímto článkem bych 
také ráda poděkovala panu učiteli Bc. 
Milanu Foglovi, paní učitelce MgA. 
Monice Dolečkové a jejich žákům za 
ochotu a volný čas, který již v posled-
ním prázdninovém týdnu věnovali 
přípravě na vystoupení, které se konalo 
v Kulturním domě na Střelnici v podve-
čer prvního dne nového školního roku 
u příležitosti setkání občanů a zástupců 
Města Králíky s občany z německého 
partnerského města Villmar. Vím, že 
není jednoduché žáky zejména v období 
letních prázdnin stmelit, a proto chci 
poděkovat za spolupráci také jejich 
rodičům, a to zejména při omluvení 
žáků z části výuky na středních školách.

Ti z Vás, kteří jste nemohli tuto 
kulturní akci navštívit a naše žáky 
z dechového orchestru a tanečního 
oboru podpořit, nezoufejte, během 
celého školního roku připravujeme 
mnoho vystoupení, akcí a koncertů, 
které určitě osloví nejen příznivce ZUŠ, 
ale i občany města Králíky i Červené 
Vody. Více informací o pořádaných 
kurzech a akcích školy najdete na na-
šich nových webových stránkách www.
zuskraliky.cz.

Mgr. Zdeňka Křížková,
ředitelka ZUŠ Králíky
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Informace voličům o době a místě konání
voleb do Zastupitelstva města Králíky

V souladu s ustanovením § 29 zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
informuji voliče, že

I. volby do Zastupitelstva města 
Králíky se konají: dne 10. října 2014 
(pátek), od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a dne 11. října 2014 (sobota), od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

II. místem pro konání voleb do 
Zastupitelstva města Králíky jsou:

Volební okrsek č. 1 - sídlem voleb-
ního okrsku je Gymnázium a základní 
škola Králíky, budova 5. května 412, 
Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici:

Berlínská čp. 405, 406, 525, 526; 
Červenovodská čp. 997; Dolní čp. 
184, 185, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 
245, 247, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 389, 511, 512, 513, 514, 
515, 516; Hradecká čp. 186, 195, 197, 
198, 201, 202, 219, 220, 222, 224, 229, 
386, 387, 633, 634, 635, 636, 637, 652; 
Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 
232, 233, 234, 236, 390, 530, 638, 639, 
641, 642, 654; Kosmonautů čp. 521, 
522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883; 
Luční čp. 198, 235, 373, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 442, 443, 463, 464, 884, 
885, 886, 887; Moravská čp. 418, 421, 
481, 647, 651, 998, 999; Na Křižovatce 
čp. 188, 190, 191, 192, 193, 657; Na 
Mokřinách čp. 665, 666, 667, 668, 
669, 940, 941, 942, 945; Na Příkopě 
čp. 244, 246, 249; Nádražní čp. 395, 
476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 653, 841, 
842, 843, 844, 845; Pivovarská čp. 158, 
160, 161, 163, 164, 171, 261, 271, 382, 
393, 423, 1121; Plynárenská čp. 384, 
420, 425, 434, 567, 568, 569, 570, 573, 
579, 580; Pod dět. domovem čp. 459, 
574, 575, 576, 578; Předměstí čp. 207, 
208, 209,210, 211, 213, 214, 216, 221, 
223, 225, 426; Tkalcovská čp. 183, 
187, 655, 656, 657; Tovární čp. 166, 
167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 394, 
413, 415, 419, 649, 670; U Zastávky 
čp. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 
403, 404, 407, 408; 5. května čp. 372, 
383, 385, 388, 391, 410, 411, 412, 414, 
416, 417, 422, 433, 435, 444, 465, 466, 
491, 518, 519, 520, 523, 524, 571, 572, 
577, 646.

Volební okrsek č. 2 - sídlem vo-

lebního okrsku je Velké náměstí 367, 
Králíky (budova bývalého gymnázia), 
a to pro voliče bydlící v ulici:

Červenovodská čp. 302, 461; Dlou-
há čp. 278, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 353; Hluboká čp. 7, 8, 
11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269; 
J. Opletala čp. 20, 21, 22, 23, 45, 90, 
92, 116, 117, 118, 121, 124, 126, 127, 
128, 129, 132, 360, 361; Ke Skalce čp. 
111, 1001, 1002; Malé náměstí čp. 322, 
338; Moravská čp. 292; Na Pískách čp. 
19, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 141, 142, 143, 144, 145, 377, 378, 
549, 650; Na Skřivánku čp. 149, 150, 
152, 153, 154, 381, 517; Nábřežní čp. 
125, 130, 375; Pivovarská čp. 146, 147, 
148, 151, 423; Příční čp. 352; Růžová 
čp. 293, 462; Slunná stráň čp. 140, 
155, 156, 157, 159, 162, 379, 380, 1017, 
1018, 1019; Valdštejnova čp. 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 370, 
914, 916; V Bytovkách čp. 658, 659, 
660, 661, 662, 663, 664, 921, 922; 
Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 
273, 274, 275, 276, 277, 354, 355, 356, 
357, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367; 
Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 468, 469; Ztracená čp. 9, 10, 
631, 632; 5. května čp. 368, 270; 17. 
listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 
321, 467; bez názvu ulice: čp. 1938.

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

A. Jiráska čp. 449, 450, 554, 555, 
556, 557, 589, 596, 598, 599, 626, 627, 
628, 629, 630; A. Dvořáka čp. 769, 
770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 
779, 780, 781, 782, 783; B. Smetany 
čp. 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 
566, 588, 590; Červenovodská čp. 
304, 310, 392, 548, 695; F. Palackého 
čp. 445, 447, 448, 451, 456, 581, 583, 
584, 622; Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 
99, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 
112, 119, 120; Husova čp. 452, 454, 
455; J. Nerudy čp. 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 
614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 
760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 784; J. Švermy čp. 690, 694, 696, 

697, 698, 699, 700, 701, 714, 715; K 
Parku čp. 496; Karla Čapka čp. 305, 
306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 374, 
460, 475, 492, 494, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 541, 542, 543, 
550, 560, 621, 625, 746, 747; Leoše Ja-
náčka čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 
818; Lidická čp. 535, 539, 540; Malé 
náměstí čp. 303, 304; Nové Domovy 
čp. 591, 592, 593, 594, 595; Orlická 
čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 
531, 532, 533, 534, 538, 546, 676, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
686, 687, 688, 689, 691, 692, 748, 749, 
750, 759; Polní čp. 43, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 893; 
Příkrá čp. 40, 42, 315, 424; Růžová 
čp. 470, 471, 472, 474, 645, 648, 693; 
Sadová čp. 314, 318, 319; Sportovní 
čp. 536, 537, 544, 545, 675, 738, 739, 
740, 741, 742, 743, 744, 745; V Aleji 
čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 
553, 612, 613, 778; V. Vančury čp. 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 
711, 712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 
721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 
737, 920; Z. Fibicha čp. 786, 787, 788, 
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; Za 
Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 
122, 671, 672, 673, 674, 820, 821, 822, 
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 
831, 832, 833, 834; 17. listopadu čp. 
37, 38, 39, 48, 49, 113.

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

Červený Potok čp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 
43, 47, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 68, 
69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83; Horní Hedeč čp. 2, 3, 48, č.ev. 1.

Volební okrsek č. 5 - sídlem volební-
ho okrsku je klubovna, Dolní Boříko-
vice, a to pro voliče bydlící v části obce:

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

Volební okrsek č. 6 - sídlem volební-
ho okrsku je Klášter, Kopeček čp. 1, a 
to pro voliče bydlící v ulici, části obce:

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

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

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

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

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

Volební okrsek č. 9 - sídlem volební-
ho okrsku je klubovna, Horní Lipka, a 
to pro voliče bydlící v části obce:

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

Volební okrsek č. 10 - sídlem vo-
lebního okrsku je rekreační zařízení, 
Heřmanice čp. 102, a to pro voliče 

bydlící v části obce:
Heřmanice čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 

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

Upozorňujeme voliče na povinnost 
prokázat při hlasování totožnost a státní 
občanství České republiky nebo státní 
občanství členského státu Evropské 
unie. Pokud volič neprokáže svou 
totožnost a státní občanství ČR nebo 
členského státu EU, nebude mu hlaso-
vání umožněno (§ 33 odst. 5).

Občanům České republiky bude 
umožněno hlasování po prokázání jejich 

Aktuální
informace

Státní volební komise na svém za-
sedání dne 22. září 2014 doporučila 
všem obecním úřadům, aby občanům 
EU s přechodným pobytem na území 
ČR byl na základě jejich žádosti umož-
něn zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů v příslušné obci. Žádost o zápis 
do uvedeného dodatku stálého seznamu 
musí být podána u příslušného úřadu 
nejpozději do středy 8. října do 16:00 
hodin, kdy se uzavírají seznamy voličů.

ZPŮSOBY HLASOVÁNÍ
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

totožnosti a státního občanství České re-
publiky platným občanským průkazem 
nebo platným cestovním pasem České 
republiky (§ 33 odst. 3). 

Občanům jiného členského státu Ev-
ropské unie bude umožněno hlasování 
po prokázání jejich totožnosti a státního 
občanství jiného členského státu plat-
ným průkazem o povolení k pobytu na 
území České republiky (§ 33 odst. 3).

Hlasovací lístky budou voličům 
dodány do domácností nejpozději 07. 
října 2014, ve dnech voleb může volič 
hlasovací lístky obdržet i ve volební 
místnosti.

Jana Ponocná, starostka

Po obdržení hlasovacích lístků a úřed-
ní obálky vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků 
(zástěně).

Volič může volit nejvýše tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno (Zastupitelstvo města 
Králíky má 15 členů).

Na hlasovacím lístku může volič 
označit:

v rámečku před jménem kandidáta 
křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, 
v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotli-
vých volebních stran; 

křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-
ce s kandidáty volební strany, nejvýše 
jednu volební stranu; zároveň může 
označit v rámečku před jménem kandi-
dáta křížkem další kandidáty, pro které 
hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny 
ostatní volební strany. Takto volí předně 
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik 
činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvoleni, a označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, 

v němž jsou kandidáti označené volební 
strany uvedeni v jejím sloupci. 

Po úpravě hlasovacího lístku jej 
volič vloží do úřední obálky, kterou 
obdržel od okrskové volební komise. 

Volič po opuštění prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Voliči, 
který se neodebral do tohoto prostoru, 
komise hlasování neumožní.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s boni-
fikací (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 
dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 28  Bytový dům čp.: 662/3
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 3+1, podlaží: suterén, celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 71,34 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.912 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 2.000 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč
Výše předepsané jistoty: 8.736 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 27. 10. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 15. 11. 2014 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 2. Bytový dům čp.: 658/1. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 2+1, 
byt je v 1. n.p., celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 52,38 m2. Byt je vedený jako BEZBARIÉROVÝ.
Předpis měsíčního nájemného: 2.323 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.500 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč
Výše předepsané jistoty: 6.969 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 13. 10. 2014.
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 11. 2014 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.



Králický zpravodaj 10/2014 - 7

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: prostor ve stavbě čp. 363 - objekt k bydlení
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Bližší určení: v přízemí objektu, vchod z Velkého ná-
městí, výměra provozovny 23 m2, výměra WC 1,2 m2

Vhodný druh podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Výše nájemného: 1.936,- Kč/měsíc, v případě pronájmu 
jinému plátci DPH bude k nájemnému připočtena 
příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem 
vždy k pátému dni příslušného kalendářního měsíce.
Výše zálohy na služby: určí správce nemovitosti, napo-
sledy ve výši 300 Kč/měsíc
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 11. 2014
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách 
nejpozději do 13:00 h, dne 20. 10. 2014

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Den otevřených dveří na Králickém Sněžníku
Správa CHKO Jeseníky ve spolupráci s Lesy České repub-

liky s. p. LS Hanušovice a Společnost přátel přírody blízkého 
lesa již tradičně uspořádaly za finanční podpory Pardubického 
kraje a LČR, s. p. „Den otevřených dveří na Králickém Sněž-
níku“ pro základní a praktickou školu v Králíkách.

Na pomoc byli přizváni odborníci z různých odvětví příro-
dy. Včelař představil svá včelstva, chovatelé psů pohovořili 
o výcviku a využití svých loveckých svěřenců, botanička nás 
seznámila s rostlinami a stromy, se kterými se žáci mohli 
během svého výstupu setkat, entomolog překvapil obsáhlou 
sbírkou hmyzu. Ornitolog pohovořil o životě ptáků, hydrolog 
připomněl důležitost vodních zdrojů. Chladnokrevný kůň před-
vedl svou obratnost při stahování dřeva v těžce přístupném te-
rénu. Ekolog s dětmi diskutoval o důležitosti ochrany přírody, 
manželé Podolští s pýchou uvedli a ukázali své království sov. 

Na každém ze stanovišť se žákům dostalo velké množství 
informací, které mohli dále využít a vstřebávat celou cestu 
na Králický Sněžník a své poznatky dokumentovat. Otázky 
a úkoly zaznamenávali na poskytnutý formulář během celého 
výstupu. Poznávali rostliny, keře, stromy, plody, hmyz, ptáky 
či malé savce a zapisovali své myšlenky. Vyhodnocení pro-
běhlo na konci celého putování a všichni obdrželi hodnotné 
ceny za svou snahu.

Fyzicky zdatnější jedinci zvládli cestu až na samotný vrchol. 
Pro některé to byla velká premiéra a pevně věříme, že se budou 
na Králický Sněžník rádi vracet především díky nedotčené 
přírodě a klidu, který panuje tak blízko našich domovů.

Velmi děkujeme za kvalitně připravený program paní Ing. 
Radislavě Nožířové ze Správy CHKO Jeseníky a těšíme se 
opět na další pozvání.

Text & foto: Mgr. Kateřina Michaličková Letohradské soukromé gymnázium
Václav Klaus mladší: České školství..? Vyznáte se v něm?
Čtvrtek, 23. října 2014 v 16 hodin
LSG vás zve na besedu s dlouholetým ředitelem elitního čes-

kého gymnázia a základní školy a nositelem celé řady neotřelých 
a zajímavých myšlenek.

Václav Klaus mladší se většinu svého profesního života zabývá 
žhavými  (mnohdy i výbušnými…) tématy, která se týkají aktuálních 

problémů českého školství.
Po ukončení besedy bude následovat au-

togramiáda (netradiční učebnici  V. Klause  
„Matematika pro trojkaře“ si můžete k pod-
pisu přinést s sebou, v malém množství bude 
k prodeji v kanceláři školy).

Unikátní seriál přednášek špičkových 
osobností tedy letos zahajujeme skutečně 
„od podlahy“…

Přijďte se přesvědčit. Vstup zdarma.
Vratislav Šembera, LSG
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného 8. září 2014

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

Z jednání omluvena: Iva Musilová.
Na jednání se nedostavil: Pavel Morong.
Za MěÚ: pí Prausová, Ing. Kubíčková, Bc. 

Strnad, p. Brandejs.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. OZV O stanovení systému

komunitního kompostování
a způsobu využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území
města Králíky

4.3. Poskytnutí daru Oblastní
charitě v Ústí nad Orlicí

4.4. Smlouva o spolufinancování
příspěvku na podporu sociální
služby – sociální poradenství
ve městě Králíky v roce 2015

4.5. Návrh na bezúplatnou
propagaci v říjnovém
zpravodaji pro zaregistrované 
subjekty pro komunální volby
ve městě Králíky 2014  

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 13 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 14. 7. 2014 Mgr. Vlastimil Kubíček 
a paní Iva Musilová nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 
a schváleni Mgr. Jan Mlynář a Ing. Pavel 
Strnad.

ZM/2014/05/067: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Jana 
Mlynáře a Ing. Pavla Strnada. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2014/05/068: ZM schvaluje pro-

gram jednání ZM č. 5. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

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

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje části pozemku 

p.p.č. 1388/1 a části pozemku p.p.č. 1382/3 
v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2014/05/069: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej části pozemku 
p.p.č. 1388/1 -trvalého travního porostu 
o výměře 73 m2 – část je označena jako díl 
b a části pozemku p.p.č. 1382/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 7 m2 – část je 
značena jako díl a dle GP č. 286-98/2014 
ze dne 21. 8. 2014 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí a které byly 
sloučeny do pozemkové parcely č. 1388/3 
v k.ú. Dolní Boříkovice, manželům K., 
Pardubice za kupní cenu ve výši 21.043 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
1390 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2014/05/070: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
1390 - trvalého travního porostu o výměře 
58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je za-
psán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, manželům Š., nar. Brno za kupní 
cenu ve výši 15.020 Kč.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
254 v k.ú. Králíky a schválení služebnosti 
– práva vstupu na pozemek pro oprávněné 
město Králíky 

ZM/2014/05/071: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
254 – ostatní plochy o výměře 216 m2 v k.ú. 
Králíky, který je zaspán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 52.579 Kč a to do podílového spolu-
vlastnictví: - podíl ve výši 1860/10000 panu 
Z., Králíky za kupní cenu 9.780 Kč - podíl 
ve výši 1480/10000 paní P, Králíky za kupní 
cenu 7.782 Kč - podíl ve výši 3653/10000 
manželům Králíky za kupní cenu 19.207 
Kč - podíl ve výši 1578/10000 paní H., 
Králíky kupní cenu 8.297 Kč - podíl ve 
výši 1429/10000 slečně Č., Králíky za kupní 
cenu 7.513 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení prodeje obou pozemků 

p.p.č. 3741/1 a p.p.č. 3741/3 v k.ú. Králíky 
současně

ZM/2014/05/072: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej obou 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. 
Králíky současně, které jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za kupní cenu ve výši 575.712 Kč 
a to manželům B., Králíky. 

Hlasování: 9:0:4 (schváleno)

4.1.5. Neschválení prodeje jakékoliv části 
pozemku p.p.č. 2256 v k.ú. Červený Potok

ZM/2014/05/073: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje prodej jakékoliv části 
pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Červený Potok z důvodu, 
aby nedošlo k narušení sousedských 
a užívacích vztahů v dané lokalitě a dále 
aby nedošlo k narušení ucelených hranic 
pozemků. 

Hlasování: 11:1:1 (schváleno)

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

ZM/2014/05/074: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje 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 poros-
tu 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, které jsou zapsány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.1.7. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 1639 
v k.ú. Králíky

ZM/2014/05/075: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 1639 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 9 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znalecké-
ho posudku, nejméně však ve výši 130 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.8. Záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
3496 v k.ú. Králíky

ZM/2014/05/076: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 3496, která je nově označena 
dle geometrického plánu č. 1460-102/2009 
ze dne 10. 2. 2010, jako pozemek st.p.č. 
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1639 – zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 5 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr pro-
deje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.9. Bezúplatný převod částí pozemku 
p.p.č. 2231/12 v k.ú. Králíky od ČR – ŘSD 
na město Králíky

ZM/2014/05/077: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje bezúplatný převod částí 
pozemku p.p.č. 2231/12, které jsou nově 
označeny dle geometrického plánu č. 1684-
183/2013 ze dne 20. 12. 2013, jako pozemky 
p.p.č. 2231/14 – ostatní plocha o výměře 
364 m2, p.p.č. 2231/15 – ostatní plocha 
o výměře 147 m2, p.p.č. 2231/16 – ostatní 
plocha o výměře 69 m2, p.p.č. 2231/17 – 
ostatní plocha o výměře 488 m2 a p.p.č. 
2231/18 – ostatní plocha o výměře 91 m2 
v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na 
LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, od 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha – Nusle na město Králíky. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení záměru bezúplatného 
převodu formou směnné smlouvy na směnu 
pozemků p.p.č. 2080/9, p.p.č. 2080/12, p.p.č. 
2080/16, p.p.č. 2080/18 a p.p.č. 2080/20 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví města Králíky 
za pozemky p.p.č. 2080/5, p.p.č. 2080/22 a za 
část pozemku p.p.č. 2231/12 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví ČR – ŘSD ČR

ZM/2014/05/078: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr bezúplatného 
převodu formou směnné smlouvy na smě-
nu pozemků v k.ú. Králíky, a to: - pozemků 
p.p.č. 2080/9 – ostatní plocha o výměře 116 
m2, p.p.č. 2080/12 – ostatní plocha o výměře 
243 m2, p.p.č. 2080/16 – ostatní plocha o vý-
měře 70 m2, p.p.č. 2080/18 – ostatní plocha 
o výměře 30 m2 a p.p.č. 2080/20 – ostatní 
plocha o výměře 199 m2 ve vlastnictví 
města Králíky, které jsou evidovány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí, 
za - pozemky p.p.č. 2080/5 – ostatní plocha 
o výměře 120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní 
plocha o výměře 41 m2 a část pozemku p.
p.č. 2231/12 – ostatní plocha ve vlastnictví 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha – Nusle, které jsou evidovány 
na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.11. Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 18. 
3. 2011 a Dohody o splácení dluhu

ZM/2014/05/079: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě ze dne 18. 3. 2011 mezi 
městem Králíky a paní Janinou Ewou By-
czek, nar. 24.06.1967, bytem Boboszów 27 
a/6, 57-530 Międzylesie, Polsko, zastupující 
firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, a to 
formou dodatku č. 1 v předloženém znění. 
Zároveň Zastupitelstvo města Králíky 
schvaluje dohodu o splácení dluhu mezi 
městem Králíky a paní B., Międzylesie, 
Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: 
PL 8811186675, který vznikl v souvislosti 
s neplněním nájemní smlouvy ze dne 18. 3. 
2011, v předloženém znění.

Hlasování: 10:2:1 (schváleno)

4.1.12. Schválení Pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky

ZM/2014/05/080: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky v předloženém znění. 

Hlasování: 11:0:2 (schváleno)

4.2. OZV O stanovení systému komu-
nitního kompostování a způsobu využití 
zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území města Králíky

ZM/2014/05/081: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králíky č. 
2/2014 „O stanovení systému komunitního 
kompostování a způsobu využití zeleného 
kompostu k údržbě a obnově veřejné ze-
leně na území města Králíky“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3. Poskytnutí daru Oblastní charitě 
v Ústí nad Orlicí

ZM/2014/05/082: Zastupitelstvo města 
schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 30.000 Kč Oblastní charitě Ústí nad 

Orlicí na podporu sociálního poradenství 
ve městě Králíky v roce 2015 a ukládá RM 
zařadit částku do rozpočtu na rok 2015. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.4. Smlouva o spolufinancování pří-
spěvku na podporu sociální služby – soci-
ální poradenství ve městě Králíky v roce 
2015

ZM/2014/05/083: Zastupitelstvo města 
schvaluje Smlouvu o spolufinancování 
příspěvku na podporu sociální služby 
– sociální poradenství ve městě Králíky 
v roce 2015 mezi městem Králíky a obcemi 
Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov 
a Mladkov. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.5. Návrh na bezúplatnou propagaci 
v říjnovém zpravodaji pro zaregistrované 
subjekty pro komunální volby ve městě 
Králíky 2014  

ZM/2014/05/084: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje vyčlenění 1 stránky for-
mátu A4 v říjnovém zpravodaji pro každý 
zaregistrovaný subjekt pro komunální 
volby ve městě Králíky 2014 pro jejich 
bezúplatnou propagaci. 

Hlasování: 3:7:3 (neschváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
ZM/2014/05/085: Zastupitelstvo města 

schvaluje znění žádosti o vybudování 
železniční zastávky v centru obce Červe-
ný Potok a spoluúčast města Králíky na 
vybudování nutné infrastruktury. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:00 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Masáže Renata Brychová
ulice Dlouhá 296, Králíky
objednávky 607663350
www.masaze-renata.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 8.
RM bere na vědomí stanovisko Ministerstva 

ŽP, že návrh koncepce „Program přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská republika 
2014-2020“ byl podroben posouzení vlivů na 
ŽP a hodnocení důsledků koncepce na evrop-
sky významné lokality a ptačí oblasti podle 
zákona o ochraně přírody a krajiny.

RM doporučuje schválit Pravidla pro naklá-
dání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky v předloženém znění a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčených po-
zemků p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy a p.p.č. 
2231/2 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, které 
jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, souhlasí se stavebním záměrem – 
„Stavební úpravy RD čp. 237, místem stavby 
bude pozemek st.p.č. 78 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Králíky“ pana R. B., Štíty.

RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 1639 
– zastavěné plochy o výměře 9 m2 v k.ú. Králí-
ky, který je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá předložit na jed-
nání ZM záměr prodeje. Zároveň RM schvaluje 
zřízení služebnosti spočívající v právu chůze 
a jízdy na pozemku p.p.č. 3592 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky za účelem provozování a údržby 
stavby na pozemku st.p.č. 1639 v k.ú. Králíky 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, slu-
žebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za cenu 
určenou znalcem.

RM jako pronajímatel souhlasí s umístěním 
loga České spořitelny, a.s., na obvodovém 
plášti budovy čp. 364, která je součástí pozem-
ku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, s tím že ukládá 
vedoucím odborů ŠKT a VTS jednat o typu 
a podmínkách označení provozovny na tuto 
nemovitou kulturní památku.

RM v návaznos t i  na  rozhodnut í 
RM/2014/30/448 ze dne 6. 8. 2014 schvaluje 
nový termín uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 6 v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 
203 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, který 
je zapsán LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
s M. V., Králíky a to od 1. 10. 2014 na dobu 
určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 

RM ukládá majetkovému odboru navrhnout 
ve spolupráci se správcem bytového fondu 
komplexní řešení instalace žaluzií v oknech 
v bytových domech města Králíky.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 651/30 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrál-
ní pracoviště Ústí nad Orlicí, bere na vědomí 
podání informace dle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona a souhlasí se stavebním záměrem 
„zateplení bytového domu čp. 595, místo 
stavby pozemek st.p.č. 763 – zastavěná plocha 
a nádvoří v k.ú. Králíky“ paní A. K., Králíky 
a ostatních vlastníků bytových jednotek domu 

čp. 595 v k.ú. Králíky.
R M  v  n á v a z n o s t i  n a  u s n e s e n í 

RM/2014/25/351 ze dne 25. 6. 2014 doporu-
čuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 
2231/14 – ostatní plocha o výměře 364 m2, 
p.p.č. 2231/15 – ostatní plocha o výměře 147 
m2, p.p.č. 2231/16 – ostatní plocha o výměře 
69 m2, p.p.č. 2231/17 – ostatní plocha o vý-
měře 488 m2 a p.p.č. 2231/18 – ostatní plocha 
o výměře 91 m2 vše v k.ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV 2034 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, od 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pan-
kráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle na město 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM Králíky bere na vědomí Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Králíky č. 2/2014 „O 
stanovení systému komunitního kompostování 
a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě 
a obnově veřejné zeleně na území města Králí-
ky“ a ukládá odboru ŽP předložit ji na jednání 
zastupitelstva města 8. 9. 2014. 

RM schvaluje účast příspěvkové organizace 
Gymnázium a základní škola Králíky v projek-
tu „ICT jako nástroj inovace výuky“ reg. číslo 
projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0040.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí 
daru 30.000 Kč Oblastní charitě Ústí nad 
Orlicí na podporu sociálního poradenství ve 
městě Králíky v roce 2015 a uzavřít Smlouvu 
o spolufinancování příspěvku na podporu so-
ciální služba – sociální poradenství ve městě 
Králíky v roce 2015 mezi městem Králíky 
a obcemi Červená Voda, Dolní Morava, Lich-
kov a Mladkov.

RM bere na vědomí dokument „Spoluprá-
ce mezi společností OMB Composites EU 
a.s. a městem Králíky na projektu podpory 
zaměstnanosti a stabilizace pracovních míst 
v Králickém regionu“ a ukládá MO zahájit ve 
spolupráci s SMK Králíky jednání o směně 
pozemků a dále doporučuje nově vzniklému 
zastupitelstvu pokračovat v přípravách tohoto 
projektu.

RM doporučuje schválit záměr směny po-
zemků v k.ú. Králíky, a to:

- pozemků p.p.č. 2080/9 – ostatní plocha 
o výměře 116 m2, p.p.č. 2080/12 – ostatní plo-
cha o výměře 243 m2, p.p.č. 2080/16 – ostatní 
plocha o výměře 70 m2, p.p.č. 2080/18 – ostatní 
plocha o výměře 30 m2 a p.p.č. 2080/20 – ostat-
ní plocha o výměře 199 m2 ve vlastnictví města 
Králíky, které jsou evidovány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad orlicí, za 

- pozemky p.p.č. 2080/5 – ostatní plocha o  
výměře 120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní plocha 
o výměře 41 m2 a část pozemku p.p.č. 2231/12 
– ostatní plocha ve vlastnictví České republiky 
– Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha – Nusle, a které jsou 
evidovány na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí. 

Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
8. 9. 2014. 

28. 8.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 

převodu majetku státu mezi městem Králíky 
a ČR – Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 
Praha 2 na převod nepotřebného majetku pro 
zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí 
a sociální práce v účetní hodnotě 219.691 Kč 
v předloženém znění.

10. 9.
RM nedoporučuje chválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 1526/1 – ostatní plochy o vý-
měře 131 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí stanoviska vedoucího 
odboru ŽP a jednatele společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o. v souvislosti s uzavřenou 
dohodou o spolupráci mezi společností OMB 
Composites EU a.s. a městem Králíky, a uklá-
dá tajemníkovi ustanovit pracovní skupinu 
ve složení starostka, místostarosta, vedoucí 
odborů VTS, ŽP, ÚPaSÚ, MO, FO a jednatel 
společnosti Služby města Králíky, s.r.o. Termín 
pracovního jednání se stanovuje na den 25. 9. 
2014 v 9:00 h na radnici v malé zasedačce.

RM schvaluje uplatnění sankce vůči správci 
bytového fondu města společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., se sídlem Růžová 462, 
561 69 Králíky a to krácení odměny ve výši 
3,587 % po dobu trvání neplnění, tj. od 1. 1. 
2005 do 31. 12. 2009, tj. ve výši 100.000 Kč. 

RM schvaluje záměr pachtu pozemků p.p.č. 
207/2 – ostatní plochy o výměře 156 m2 a p.
p.č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 136 m2 
v k.ú. Králíky, pozemky jsou zapsány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
účelem zřízení zahrady, odpočinkové plochy 
a umístění sušáků na prádlo za pachtovné ve 
výši 876 Kč/rok a ukládá MO záměr pachtu 
zveřejnit.

RM schvaluje požádat Ministerstvo obrany 
– ONNM SSM, nám. Svobody 471, Praha 6 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a je-
jím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, a to o Tatru 815 VVN 
26 265 8x8.1R a valníkový přívěs PV 16.12A.

RM schvaluje komplexní řešení instalace 
žaluzií v oknech v bytových domech města 
Králíky takto:

V bytovém domě čp. 352 v ul. Příční v Krá-
líkách, který je součástí pozemku st.p.č. 203 
v k.ú. Králíky, učiní město Králíky nabídku 
na instalaci žaluzií na náklady pronajímate-
le - v tom případě za jeho podmínek (barva, 
provedení) a nájemce, pokud nabídku přijme, 
odsouhlasí změnu výše nájemného za zařizo-
vací předměty (cca 15 až 30 Kč/měsíc – podle 
konkrétní ceny instalace). Pokud nabídku ne-
přijme, postupuje se dle stávající právní úpravy.

V ostatních nájemních bytech se žaluzie 
budou instalovat na náklady a za podmínek 
pronajímatele pouze v případě, když dojde 
k uvolnění bytu a v bytě nejsou žaluzie, výše 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
nájemného pak bude upravena o zařizovací 
předměty. 

RM bere na vědomí oznámení Krajského 
úřadu Pardubického kraje o zahájení zjišťova-
cího řízení změny záměru „Lihovar Červený 
Potok“ a doporučuje po prostudování předlo-
žené dokumentace záměr posoudit v rámci do-
kumentace EIA dle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a to vzhledem k možnému 
vlivu stavby na krajinný ráz.

RM souhlasí s uložením kanalizační pří-
pojky a zároveň schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení 
a provozování kanalizační přípojky a dále 
právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 
1046/6  - zahrada a p.p.č. 1046/57 – ostatní 
plocha v k. ú. Králíky, které jsou zapsány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v sou-
vislosti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním kanalizační přípojky 
pro oprávněné manžele D. Š., a H. Š., bytem 
Červená Voda. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu stano-
venou ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené se zřízením služebnosti. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace stavby uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
14-48 a 14-50 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím resortních ministerstev a Krajského 
úřadu Pardubického kraje, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 85.533,78Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 201405. 

RM souhlasí se skácením 1 lípy na p.p.č. 
1208/4 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje podání žádosti o přidělení 
grantu městu Králíky v doplňkovém kole do-
tačního programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností v roce 2014 na opravu kulturní 
památky Sousoší kalvárie v Prostřední Lipce, 
rejstříkové číslo 21181/6-4047 v celkové výši 
95 tis. Kč se spoluúčastí města Kč 10 tis. Kč.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opravu Sou-
soší kalvárie s firmou Aleš Košvanec, Hamzova 
256, Luže, za podmínky, že bude schválen grant 
ze strany ministerstva kultury ČR.

RM schvaluje provedení nezbytných za-
jišťovacích prací před přidělením grantu na 
opravu Sousoší kalvárie firmou Aleš Košvanec, 
Hamzova 256, Luže, spočívajících ve vybeto-
nování základů na jižní straně sousoší – práce 
zajišťující čelo schodišťových stupňů.

17. 9.
RM schvaluje nový záměr pronájmu prosto-

rů sloužících podnikání v přízemí budovy čp. 
363, která je součástí pozemku st.p.č. 222 – 
zastavěné plochy v k.ú. Králíky, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu těchto prostor 
dle Pravidel pro pronajímání prostorů slouží-
cích podnikání ve vlastnictví města Králíky.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 111/2 – vodní plocha o výměře 

58 m2, p.p.č. 142/3 – vodní plocha o výměře 
63 m2, p.p.č. 2065/2 – vodní plocha o výměře 
12 m2, p.p.č. 2199/8 – vodní plocha o výměře 
1 m2, p.p.č. 2199/9 – vodní plocha o výměře 3 
m2 a p.p.č. 2199/10 – vodní plocha o výměře 32 
m2 v k.ú. Králíky, které jsou evidované na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Vel-
kém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti při 
pořádání kulturní akce: „Svatomichalská pouť 
2014 v Králíkách“ v termínu od 3. 10. 2014 
od 19:00 hod. do 5. 10. 2014 do 18:00 hod. 
Dále pověřuje odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM schvaluje Dohodu o přistoupení Měst-
ského muzea Králíky k Rámcové smlouvě 
č. 009333 o poskytování veřejně dostupných 
služeb el. komunikací Vodafone OneNet.

RM schvaluje Dohodu o přistoupení Základ-
ní umělecké školy Králíky k Rámcové smlouvě 
č. 009333 o poskytování veřejně dostupných 
služeb el. komunikací Vodafone OneNet.

RM schvaluje umožnění bezplatně využít 
internetové připojení Technologického centra 
Králíky pro příspěvkové organizace města 
Králíky. Počáteční investice hradí příspěvkové 

organizace.
RM schvaluje předloženou směrnici o do-

plňkové činnosti příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky.

RM Králíky bere na vědomí Hodnotící 
zprávu systému náležité péče na majetku města 
Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, jako 
hospodářského subjektu uvádějícího poprvé 
na vnitřní trh EU dřevo za rok 2013 a ukládá 
odboru ŽP zaslání hodnocení do CESNAP.

RM Králíky bere na vědomí Systém náležité 
péče na majetku města Králíky, Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky, jako hospodářského subjektu 
uvádějícího poprvé na vnitřní trh EU dřevo 
pro rok 2014 a ukládá odboru ŽP zpracování 
hodnotící zprávy za rok 2014 ve stanovených 
termínech.

Moštování
V zahradní kolonii

u hřbitova v Králíkách
Od 6. 9. – 30. 9. 2014 na telefonu

Od 1. 10. 2014 – 29. 10. 2014
středa 14.00 – 16.00 hod.
sobota 14.00 – 16.00 hod.

Jiný termín na telefonu:
722 734 719

Cena za moštování: 3 Kč/kg
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Přemýšlíte pro jakou střední školu se rozhodnout? Váháte jaké
učiliště vybrat? Jaké uplatnění bude na trhu práce?

Na tyto otázky a celou řadu dalších Vám odpoví
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL A UČILIŠŤ

Žáci, rodiče a široká veřejnost mohou na této přehlídce získat podrobné informace o studiu, přijímacím 
řízení, uplatnění oborů na trhu práce. Pro zájemce budou poskytovány také informace o rekvalifikačních 
kurzech a celoživotním vzdělávání.

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

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

Přehlídky se zúčastní také zástupci významných zaměstnavatelů regionu: Rieter a.s. Ústí n/O; 
Bühler CZ s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s.Králíky; CZ LOKO a.s. Č.Třebová; LDM s.r.o. 
Č.Třebová; ŠKODA AUTO a.s.; IVECO a.s. V.Mýto; INA s.r.o. Lanškroun, Forez s.r.o. Lanškroun, 
OEZ s.r.o.  Letohrad, DRUMEL a Co. s.r.o. Č.Třebová, kteří Vám poskytnou informace o možnos-
tech pracovního uplatnění

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání nabízí žákům individuální konzultace 
k volbě povolání, program pro testování profesních zájmů, který Vám může usnadnit rozhodování o volbě 
povolání, poskytuje informace o potřebách trhu práce.

Přehlídku pro Vás pořádá Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Ústí nad Orlicí – Referát poradenství 
a dalšího vzdělávání. 

Kontakt: 950 172 445/449
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Vyhnali jsme draka z houští
Když Vám přistane ve vesnici 

drak, nebývá to pro místní obyva-
tele nic příjemného. V Prostřední 
Lipce však měli štěstí. Vybral si 
totiž špatný den i místo. Zrovna 
29. 8. se totiž místní děti rozhodly 
rozloučit s prázdninami a pomoci 
zbrojnošovi s vyhnáním této obludy 
pro ně bylo příjemným zpestřením 
odpoledne. Procvičily se nejprve 
v šermu, střelby z kuše, vyrobily si 
vlastní meč a poté zasadily drakovi 
rozhodující úder. Děkujeme za je-
jich statečnost.

Na realizaci Loučení s prázdnina-
mi se podíleli Procházkovi, Strán-
ský, Linhartovi, Beranovi, Jezdecký 
klub Lipka, K.O.T.V.A. o.s. a Mlýn 
o.s. Akce byla podpořena Městem 
Králíky

Exkurze žáků osmých a devátých tříd do Prahy
Začátek školního roku vždy dává možnost uskutečnit pro žáky akce, 

které mají vysokou poznávací hodnotu. Dne 11. září se žáci nejvyšších 
ročníků naší školy zúčastnili exkurze do Prahy. Cíl odpovídal praktické 
realizaci mezipředmětových vztahů. Na jeden den jsme propojili vyučo-
vání českému jazyku, dějepisu a ruštině.

Po procházce v centru hlavního města, při které žáci mohli podrobně 
zkoumat Václavské náměstí a připomenout si mnohé události z dějin, 
byla v programu návštěva moderního obchodního centra Palladium. 

V odpoledních hodinách (k ohromné radosti učitelů) se celá velká 
skupina metrem přesunula na tajemné místo – Olšanské hřbitovy.  Zde 
měli králičtí žáci unikátní možnost zúčastnit se pietní akce u hrobu prvního 
předsedy vlády Československa, doktora Karla Kramáře.  V okolí pravo-

slavného kostela, postaveného před devadesáti lety, odpočívá také mnoho 
významných osobností ruské emigrace z 20. a 30. let minulého století. 
Přímo na místě členové Pražské veřejné rady ( PRAVERA), kulturní, 
historické a jazykové společnosti, zorganizovali zajímavé besedy s pa-
mětníky dávných událostí, takže si žáci mohli poslechnout také ruštinu. 

Velmi dojemně, ale i vážně zapůsobilo na žáky tradiční zapálení sví-
ček u náhrobků významných osobností a také úprava místa posledního 
odpočinku pravnučky velkého spisovatele L. N. Tolstého, na němž naši 
žáci vysadili květiny. 

Celá exkurze se vydařila a očekáváme, že v rámci spolupráce se 
společenskou organizací  PRAVERA z Prahy připravíme pro naše žáky 
další kulturní, vzdělávací a poznávací akce.
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Program MC Emma říjen 2014

 

herna 
Rybička

místnost 
Sluníčko

Úterý 
30. 9.

písničky a říkadla s 
Hankou cvičení pro těhotné

Čtvrtek 
2. 10.

cvičení pro 
maminky s dětmi 

od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
7. 10.

písničky a říkadla s 
babi Maru cvičení pro těhotné

Čtvrtek 
9. 10.

cvičení pro 
maminky s dětmi 

od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
14. 10.

Přednáška „Jak komunikovat 
s dítětem“ + prezentace práce 

psycholožky Mgr. Lucie Šmahelové 
Začátek v 9:30

Čtvrtek 16. 10. Tvoření pro děti s Peťou
17. - 18. 10. 

Pátek, Sobota Burza dětských věcí

Úterý 
21. 10.

písničky a říkadla s 
Verčou cvičení pro těhotné

Čtvrtek 
23. 10.

cvičení pro 
maminky s dětmi 

od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 28. 10. Státní svátek – MC UZAVŘENO

Čtvrtek 
30. 10.

cvičení pro 
maminky s dětmi 

od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

v úterý je herna „Rybička“ otevřena vždy od 9:00-12:00, 
program začíná v 10:00. Souběžně probíhá program i v druhé 
místnosti „Sluníčko“ (cvičení pro těhotné), taky od 10:00
ve čtvrtek začínáme v herně „Rybička“ v 09:30 a cvičení 
s kojeňátky začíná v 10:30 v druhé místnosti „Berušce“ 

Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra, byli jsme velice překvapeni a mile 

potěšení nad vysokou návštěvností zářijových aktivit. Budeme se i nadále 
snažit připravovat pro Vás pestrý program. Chtěli bychom Vás upozornit 
na několik novinek.

Každé úterý od 10:00 probíhá cvičení pro těhotné. Zahrnující prvky 
z gravidjógy, cvičení na míči, s overballem, protahování svalů a posi-
lování svalů pánevního dna. Důležitou součástí jsou dechová cvičení 
a techniky dýchání vhodné u porodu. Vhodným cvičením působíme 

proti mnoha těhotenským obtížím a bolestem zad. Pomůže Vám udržet 
dobrou psychickou kondici, soustředit se a uvědomit si své dítě. Správné 
dýchání oceníte zejména u porodu. S sebou si vezměte pohodlné spor-
tovní oblečení, ručník a pití.

Čtvrteční dopoledne se nesou ve znamení pohybu.  O půl desáté 
začínáme cvičením pro maminky s dětmi od 1 roku do 3-4 let. Děti si 
zábavnou formou procvičí celé tělo a spolu s maminkami si užijí spoustu 
legrace. Poté se ještě mohou vyřádit v herně. 

Cvičení pro kojeňátka začíná o půl jedenácté a je určeno pro děti od 
2 měsíců do 1 roku. Zahrnuje cvičení a dovednostní aktivity v souladu 
s psychomotorickým obdobím vašeho miminka. Cvičení je provázeno 
říkankami, básničkami a písničkami. Obohaceno pomůckami a hračkami. 
V průběhu cvičení si maminky prohloubí zásady správné manipulace 
s dítětem. Cvičení vede lektorka přípravy k mateřství, která Vám ráda 
poradí i s kojením a zaváděním příkrmů.

V úterý 14. 10. si nenechte ujít přenášku „Jak komunikovat s dítětem“. 
Začíná v 9:30.

Připravujeme pro Vás i již tradiční burzu dětského oblečení a potřeb. 
Proběhne 17. - 18. 10.

Bližší informace sledujte na našich webových stránkách www.mce-
mma.estranky.cz a na našem facebooku.

Těšíme se na Vás!
Za MC Emma Beranová Daniela a Katka Brůnová

Děti prochází různé povrchy.

Cvičení maminek s dětmi.
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Volební program ČSSD Králíky
pro volby do ZM Králíky 2014

• prosadíme porodné ve výši 10.000,- Kč pro děti jejichž rodiče mají
trvalé bydliště v Králíkách

• v rámci projektu „Zelená úsporám“ podpoříme výměnu starých
kotlů za nové

• zajistíme cenově dostupné stravování pro seniory a rodiny s dětmi,
kteří mají trvalé bydliště v Králíkách

• zajistíme přímé autobusové spojení s Brnem „KRÁLICKÝ EXPRES“
• s podporou krajských, národních a evropských dotačních programů
vybudujeme Penzion pro seniory s bazénem a regeneračním centrem

• v součinnosti s Pardubickým krajem se budeme pravidelně
spolupodílet na provozních nákladech Středního odborného
učiliště opravárenského Králíky

• s podporou národních a evropských peněz postavíme novou
základnu pro hasiče a zřídíme výjezdové stanoviště záchranné služby

Staňte se aktivními obyvateli, kteří vědí, v jakém městě
chtějí žít a chtějí pro to něco udělat.

Každý hlas rozhoduje o lepší budoucnosti.
Zveme všechny občany k volbám.

Jana Kašparová – volební lídr
(placená reklama)

Suchišviliho národní balet Gruzie byl založen v roce 
1945 Iliko Suchišvilim a Nino Ramišvili. Jednalo se o první 
profesionální soubor v Gruzii, podle jehož příkladu byly 
vytvořeny všechny následující. Díky úsilí rodině Suchišvili 
se gruzínské národní taneční umění začalo aktivně rozvíjet 
a získalo si popularitu. Manželé Iliko a Nino uskutečnili 
svůj sen: gruzínský tanec si získal celosvětové uznání, a tito 
mladí lidé se stali partnery nejen na jevišti, ale i v životě. 
Na začátku se balet skládal z pouhých 35 lidí. Později pro-
běhlo turné po Rusku, první uznání v Moskvě a první cesta 
do zahraničí v roce 1948, za dob Stalina. Tehdy byl soubor 

Dovolujeme si Vám nabídnout zájezd organizovaný Kulturním zařízením Města 
Staré Město. Budeme potěšeni, pokud Vás zaujme a  pojedete s námi. Dopravu 
zajišťuje firma VOBUS Hanušovice. poprvé na turné po Evropě, a pak v Austrálii a Americe, kde 

bylo Suchišviliho vystoupení označeno za „nejlepší show 
na Broadwayi“.

Suchišvili se stal prvním souborem lidových tanců, který 
vystoupil na jevišti La Scaly v Miláně, k tomu došlo v roce 
1967. Opona šla nahoru 14krát, čímž byl překonán rekord 
slavného tenoristy Enrica Carusa (11krát), a noviny, pře-
kypující chválou, napsaly: „Gruzínští baletní umělci jsou 
naprostá dokonalost!“, „Spojení mužské bravury a ženské 
graciéznosti“, „Jejich tanec je výzvou gravitačním záko-
nům“.

V Anglii během mistrovství světa ve fotbale byl soubor 
bezprecedentním konkurentem tomuto sportu, fanoušci 
doslova přeplnili koncertní sály. Královna Velké Británie, 
nadšená vystoupením, osobně předala Iliko Suchišvilimu 
zlatou medaili.

Sláva kolektivu se stala skutečně globální. „Osmý div svě-
ta“ - tak nazval Suchišviliho taneční soubor mezinárodní tisk.



Králický zpravodaj 10/2014 - 19

Nabízím k pronájmu hezký 
byt 3+1 v obci Malá Morava, 
nájem 2.600 Kč + inkaso.
Tel. 776 134 582.

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v 
Ústí nad Orlicí, Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR, Oblastní odbočka a středisko integračních aktivit Česká 

Třebová ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
A ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

poradna se koná dne 8. 10. 2014 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, případně 
provedeny drobné  opravy kompenzačních pomůcek, předvedeny některé 
kompenzační pomůcky, včetně  zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.

hadejmuzeum@seznam.cz - hádanka č. 3
Vážení přátelé, pod hádankou číslo 2. se skrývala ruční pračka 

„Blesk“ (na stránkách a na FB muzea návod k použití). Předmět 
hádanky č. 3 pochází z novějších dob a je to za

a) lapač much
b) lis na citrusy
c) miska k rychlení hyacintů

Tipovat můžete do konce října. Pokud jste naše hádanky zare-
gistrovali teprve nyní, pravidla najdete na www.muzeumkraliky.
cz a na FB muzea.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králíky připravuje
unikátní Regionální čítanku Králicka

ZŠ praktická a ZŠ speciální iniciovala 
vznik Regionální čítanky Králicka za 
podpory ESF a MŠMT v rámci  pro-
jektu OP VK Škola plná života II, reg. 
č. CZ.1.07/1.2.29/01.0002. Potřebnost 
vzniku této čítanky vyvstala z absence 
ucelených výukových materiálů týkajících 
se našeho regionu. 

Čítanka bude rozdělena do dvou částí. 
První část ponese název Od počátků 
k současnosti. Čtenáři se seznámí s vývo-
jem králické krajiny, života a obživy krá-
lických obyvatel, s vývojem architektury, 
dopravy, energií. Druhá část ponese název 
Vlastivědná a přírodovědná současnost. 
V ní bude popsána poloha, povrch, vod-
stvo Králicka, zvláštní zřetel bude věno-
ván ekosystémům potoků, rybníků, polí, 
luk a pastvin, lesů, životnímu prostředí, 
ekologickým kalamitám, odpadovému 
hospodářství Králicka.

Čítanka bude zveřejněna v předvá-
nočním čase na internetových stránkách 
školy (www.zspkraliky.cz), pro žáky naší 
školy bude zjednodušena a doplněna pra-
covními listy.

Tvorbu Regionální čítanky koordino-
vala Mgr. Iva Nesvadbová za odborné 

spolupráce JUDr. Hany Kulichové (SE-
VER Horní Maršov). Obrovské díky patří 
nejen jim, ale i všem ochotným tvůrcům 
odborných textů: Mgr. Michalu Kosovi, 
Arnoštu Juránkovi, Mgr. Zdeňku Němeč-

kovi, Mgr. Evě Juránkové, Ing. Zdeňku 
Auerswaldovi, Pavlu Brandejsovi, Ing. 
Milanu Doležalovi, PaedDr. Ladislavu 
Krskovi.

Mgr. Zdeněk Nesvadba, ředitel školy
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MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických 

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

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

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

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých 

psů na území města. V současné době jsou v objektu krá-
lické 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.

!!!POZOR
ZMĚNA TERMÍNU!!!
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRÁLÍKY
Novinky z oddělení pro mládež:
MÁME OTEVŘENO PRO VŠECHNY ŠKOLÁKY RÁNO
KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ OD 7:15 DO 8:00
Přivítáme všechny děti, které mají chuť strávit ranní čas s námi. Čekají na vás 

knížky, časopisy, dva počítače s internetem a Wi-Fi připojení.
Budeme rády, když nás navštívíte i vy, kteří nemáte zaplacený čtenářský poplatek. 

Můžete zde být stejně jako registrovaní čtenáři, jenom vám nebudeme půjčovat knížky a časopisy domů.

KAŽDÝ PÁTEK JSME TU PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI
OD 9:00 DO 12:00

Podzim v knihovně:
MARATON ČTENÍ se uskuteční 10. října 2014 od 14:00 hod.

V dětském oddělení městské knihovny startuje od listopadu do února čtenářská
soutěž
CO SE TENKRÁT STALO… aneb CESTY STALETÍMI ZA ZTRACENÝM
PERGAMENEM
Čtenáři soutěží ve dvou věkových kategoriích, úspěšní řešitelé se mohou zúčastnit tradiční Noci s Ander-

senem, která proběhne 27. března 2015
Pro všechny čtenáře byl spuštěn nový web knihovny. Můžete zde sledovat dění v knihovně, vyhledávat 

v On-line katalogu, sledovat své Čtenářské konto, rezervovat si knihy z naší knihovny nebo využít možnost 
elektronické žádanky o meziknihovní výpůjční službu MVS.

Důležité upozornění se týká také dospělých čtenářů, kteří přichází do knihovny se svými dětmi. V čase, kdy si půjčujete kni-
hy, může vaše dítě strávit čas výběrem knih na dětském oddělení.  V tomto čase vám rády půjčíme knihy z dětského oddělení i 
v případě, že s sebou dítě nemáte.

Těšíme se na vás, pracovnice Městské knihovny v Králíkách

KAVČA JIŽ ZNÁ TÉMATA LETOŠNÍCH SETKÁNÍ
Vážení spoluobčané, máme velkou radost, že se s Vámi můžeme 

podělit o výsledky hlasování v anketě Králické akademie volného 
času. Do ankety se zapojilo 62 žen a 25 mužů, kteří vybírali z celkem 
osmnácti okruhů. Z Vašich odpovědí vyplývá, že máte zájem přede-
vším o témata, která se týkají našeho regionu. Děkujeme všem účast-
níkům ankety, kteří nás zásobili zajímavými náměty pro příští roky.

Chtěli bychom Vás seznámit s tématy, která dostala nejvíce hlasů 
a budeme se jimi tento rok zabývat:

1. Pohoří Králického Sněžníku (cyklus přednášek s výlety) – 58 
hlasů

2. Dějiny Králicka (přednášky s procházkou městem) – 52 hlasů
3. Jak předcházet stresu - 35 hlasů
4. Literárně – vlastivědné procházky Králickem  - 35 hlasů
5. Nordic Walking (severská chůze) - 25 hlasů
6. Výtvarné techniky- 25 hlasů
7. Jak se nedat napálit aneb Finanční gramotnost - 24 hlasů
8. Pořekadla a přísloví (přednáška o jejich historii a používání) 

- 24 hlasů
9. Cyklus praktických cvičení z českého pravopisu aneb Co nás 

ve škole neučili nebo jsme to zapomněli - 23 hlasů
A jak bude Kavča vypadat? 
Každý měsíc zvolíme jedno téma. Pořadí přednášek přizpůsobíme 

ročnímu období. 
Budeme se potkávat vždy první a třetí pondělí v měsíci v 16.30 

hod. Přednášky se uskuteční buď v bývalé čítárně městské knihov-
ny, nebo ve varhanním salonku 
městského muzea. Podrobnější 
informace se dozvíte vždy z Krá-
lického zpravodaje, Facebooku 
či webových stránek městského 
muzea a knihovny a z dalších in-
formačních zdrojů našeho města.

Králickou akademii volného času zahájíme 
v pondělí 6. října v 16.30 hod.

ve varhanním salonku městského muzea 
přednáškou

 Dějiny Králicka 1. část  - Od počátků k rozpadu 
rakousko-uherské monarchie  

Přednáší. Mgr. Michal Kos

Velmi se těšíme na naše společná setkání.
Mgr. Kateřina Brandejsová, ředitelka Městské knihovny Králíky

Mgr. Michal Kos, ředitel Městského muzea Králíky
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
04. 10. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
05. 10. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
11. 10. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
12. 10. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
18. 10. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
19. 10. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
25. 10. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
26. 10. Ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
28. 10. Út MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
01. 11. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
02. 11. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
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 narozeného 
děťátka v měsíčníku Králický zpravodaj, 
přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, 
evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

Tomáš Motl - Darina Gulčiková
Martin Kalášek - Lucie Nováková

Jaroslav Zeman - Renata Snášelová
Karel Ferenc - Lucie Urlichová

Marcel Krivošík - Ranáta Bojdová
Ladislav Stejskal - Zlata Rupprichová

Bedřich Pitra - Veronika Schweidlerová

Klub seniorů
na měsíc říjen 2014 připravuje

3. 10. 2014 v 7.00 hod - Zájezd na výstavu ZAHRADA VÝ-
CHODNÍCH ČECH v Častolovicích. Účast možná i pro nečleny 
klubu. Přihlášky u pí. Marie Křivohlávkové v klubu nebo na tel: 
723 201 414.

7. 10. 2014 v 17.00 hod. - Výbor klubu seniorů - zabezpečení 
plánu akcí na říjen. Vstup volný pro členy klubu s podmětnými 
připomínkami nebo náměty pro další činnost klubu.

14. 10. 2014 v 13.00 hod. - Koupání v Zábřehu - možné využití 
i pro nečleny klubu. Přihlášky u pí. Bednářové v klubu nebo na 
tel: 774 059 589.

31. 10. 2014. v 15.00 hod. - Posezení s tancem v Klubu seniorů 
k měsíci svátku seniorů. Zveme členy i nečleny. Vstupné 30,- Kč.

Josef Dobrohruška - předseda

Obec Orličky nabízí pronájem 
bytu. Adresa bytu: Orličky čp. 
190. Velikost bytu: 3+kk. Kate-
gorie: I. Nadzemní podlaží: 2. 
Podlahová plocha bytu celkem: 
83,5 m2. Základní nájemné (bez 
el., topení, vody): cca 4000,-Kč. 
Možnost nastěhování – září 2014. 
Kontakt: 603314074.
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ŘÍJEN 2014
7 TRPASLÍKŮ   (animovaný Německo)
úterý 7.  zač. v 17:00 hod
Tak trochu jiná verze známé pohádky. Nejmladší ze sedmi tr-

paslíků Špunťa nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do 
prstu, naplnil tak kletbu zlé čarodějnice Dellamorty a poslal celé 
království do staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí 
stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé lásky! 
Trpaslíci vědí, že Růženka miluje Jacka. On jediný ji může probudit 
ze zakletí. Jenže Jack je momentálně ve spárech děsivého draka 
Paliče. Sedm statečných sebere odvahu a neohroženě se vydávají 
Jacka osvobodit. A jako v každé správné pohádce čeká na malé 
hrdiny mnoho nástrah a dobrodružství.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 85 min.

CHLAPECTVÍ   (drama USA)
úterý 7.   zač. ve 20:00 hod
Výjimečný příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl 

režisér Richard Linklater (Před soumrakem, Před půlnocí) natočit 
co nejpoctivěji, i proto na něm pracoval dvanáct let. Každý rok, 
na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava herců a tvůrců, 
aby natočila další střípek do jedné životní mozaiky. Výsledkem je 
snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také tím, jak neu-
věřitelně pestrou škálu emocí dokáže divákům nabídnout. Mason je 

sympatický šestiletý kluk, který 
po rozvodu rodičů žije se starší 
sestrou Sam a s mámou. S tátou 
se ale obě děti pravidelně vídají 
a mají s ním kamarádský vztah. 
Taková je Masonova výchozí 
životní situace, z níž se vydává 
vstříc pubertě, dospívání a do-
spělosti. Po cestě míjí spousty 
známých a přátel, prvních a dru-
hých lásek, konfliktů, usmiřová-
ní a dalších životních křižovatek, 
které všichni tak důvěrně známe.

Vstupné 100,-; přístupný od 
12 let; titulky; 160 min.

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA   (dokumentární ČR)
čtvrtek 9.  zač. ve 20:00 hod
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny 

dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za 

Habsburků, narodil se pět měsíců 
po vzniku první republiky, přežil 
2. světovou válku, zažil nástup 
komunismu i jeho pád. StB byl 
označen jako „nebezpečná osoba 
nejvyšší třídy nebezpečnosti“. 
Pobýval v Africe, když zanikal 
koloniální systém. Setkal se s pre-
zidenty, seznámil se s Gagarinem 
i Hillarym… Vydejme se napříč 
dějinami a nechme si vyprávět 
příběh minulého století prostřed-
nictvím muže, který jej zažil.

Vstupné 90,-; přístupný; 
85 min.

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE   (drama ČR)
pátek 10.  zač. ve 20:00 hod
Hrdiny nového českého filmu jsou lidé, kteří si nechávají život pro-

kluzovat mezi prsty, ale neměli by. Pro některé z nich to totiž dneska 
večer skončí, proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Jejich podoba 
a  názory vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní 
strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami, 
které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty. Podle románu Michala 
Viewegha Andělé všedního dne natočila režisérka Alice Nellis origi-
nální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, 
Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír Javorský. Tihle čtyři se snaží 
provést své lidské svěřence jejich nejtěžším dnem. Učitel autoškoly 
Karel (Bolek Polívka) se souží v citově prázdném manželství s Marií 
(Zuzana Bydžovská), které si kompenzuje sny o své studentce Ester 
(Klára Melíšková). Ta však právě pohřbila manžela a zatím není při-
pravená na nové vztahové dobrodružství. Zdeněk (Václav Neužil) se 
chce dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád Filip (Ondřej Sokol) 
přebral ženu. Těžce to nenese jen on, ale i jeho esotericky založená 
matka (Zuzana Kronerová), která se kvůli tomu navíc rozhádala se svou 
nejlepší kamarádkou. Tenhle složitý vztahový propletenec rozetne osud 
už za pár hodin. Přestože andělé mají být nestrannými pozorovateli, 
nedá jim to, aby se alespoň částečně nepokusili situaci zachránit.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 95 min.

ZMIZELÁ    (mysteriózní thriller USA)
úterý 14.  zač. ve 20:00 hod
Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Vše naznačuje, 

že nezmizela dobrovolně. Zoufalý manžel organizuje rozsáhlé pátrací 
akce a snaží se dělat vše možné 
pro to, aby se jeho žena našla. 
Pokud možno živá. Všechny sto-
py, nalezené důkazy a svědectví 
ale ukazují právě na Nicka. Kdo 
to vlastně je? Trpící oběť zločinu, 
nebo cynická zrůda, která vodí po-
licii i veřejnost za nos, aby ze sebe 
sňala podezření? Znepokojivé 
otázky se vrší a odpovědi zoufale 
chybějí. Nick se z miláčka médií 
proměnil ve veřejného nepřítele 
číslo jedna. Dobře ví, že když se 
Amy nenajde, ponese si cejch až do konce života, který možná stráví 
za mřížemi. Pokud ovšem nemá Amy skutečně na svědomí…

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 140 min.
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ODBORNÝ DOHLED NAD VÝCHODEM SLUNCE   (ČR)
čtvrtek 16.   zač. ve 20:00 hod
Nepotrestané bezpráví přivádí do města na severu tři bývalé věz-

ně. Kdysi je trápil stejný příslušník státní bezpečnosti. Teď tady má 
hospodu. Pánové se rozhodnou vzít zákon do vlastních rukou, aby 
zjistili, že pro pomstu nemají vlohy... Je totiž rozdíl mezi pomstou 
a trestem. V hlavních rolích Jiří Lábus, Vratislav Brabenec, Jiří 
Vymětal, Jozef Polievka a Nikol Fischerová.

Vstupné 80,-; přístupný; 70 min.

EQUALIZER   (thriller USA)
pátek 17.  zač. ve 20:00 hod
Denzel Washington představuje bývalého člena elitní tajné 

vojenské jednotky McCalla, který předstírá svou smrt, aby mohl 
začít žít nový a poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně 
života mladé dívky Teri musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit, 
ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Během 
tohoto zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání 
spravedlnosti. Pokud se tedy ocitnete v nesnázích s mizivou šancí 
na záchranu a nemáte se na koho obrátit, McCall vám pomůže. Je 
tím jediným, kdo dokáže vaše problémy vyřešit jednou provždy. 
Je to Equalizer.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 125 min.

DŮM KOUZEL   (dobrodružný animovaný Belgie)
úterý 21.  zač. v 17:00 hod
Malý opuštěný kocourek se 

jednoho deštivého dne ukry-
je v tajuplném domě starého 
kouzelníka, kde bydlí také celá 
řada nevšedních bytostí ze světa 
fantazie. Ale ne každý je nadšený 
příchodem nečekaného hosta. 
Králík Jack spolu s myškou 
Maggie dělají všechno pro to, 
aby kocourka vyhnali. Situace 
se ještě zhorší, když kouzel-
ník skončí v nemocnici a jeho 
chamtivý synovec využije šanci, 
aby dům prodal. Kocourek se 
nevzdává a rozhodne se spolu 

s novými kamarády kouzelný dům zachránit.
Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 80 min.

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA   (akční fantasy USA)
úterý 21.  zač. ve 20:00 hod
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil 

svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila 
turecký vpád do Evropy. Přesto ho dnes vnímáme především jako 
jedno z největších monster, jaké lidská mytologie stvořila. Řeč je 
o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie, kterého se 
film pokouší alespoň částečně rehabilitovat. Místo tradičního hororu 
vzniklo výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že cestu do 
pekel obvykle dláždí jen ty nejlepší úmysly.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

INTIMITY   (komedie ČR)
čtvrtek 23.  zač. ve 20:00 hod
Sedm vzájemně se prolínajících příběhů o lásce. Zamilované páry 

nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, 
kdy řeší milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Teenageři 
prožívají první romantickou lásku; mladí umělci se snaží zvládnout 
úspěch a slávu, jež jim nabourala soukromí; sebedestrukční bohém 
se střetává s věřící čistou bytostí; nevěrný manžel se musí osudově 
rozhodnout; lenivý cynik se nečekaně zamiluje; sebestřední senioři 
s neúspěšnou minulostí se společně pokusí o lepší budoucnost; láska 
nabourá i svět placené privátní prostituce…

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

SOUDCE   (drama USA)
úterý 28.  zač. ve 20:00 hod
Robert Downey Jr. v roli 

právníka Hanka Palmera, který 
se z velkoměsta vrací domů, 
kde prožil dětství a kde je jeho 
odcizený otec, maloměstský 
soudce (Robert Duvall), pode-
zřelý ze spáchání vraždy. Pal-
mer se rozhodne zjistit pravdu 
a v průběhu pátrání obnovuje 
spojení s rodinou, od které před 
lety odešel. 

Vstupné 100,-; přístupný od 
12 let; titulky; 140 min.
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MAPY KE HVĚZDÁM    (drama Kanada)
pátek 31.  zač. ve 20:00 hod
Dr. Stanford Weiss a jeho manželka Christina jsou typickými 

představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou 
typickou rodinou. On je psychoterapeutem pečujícím o hollywood-
ské hvězdy a také autorem úspěšných motivačních knih, které mají 
čtenářům zajistit dokonalý a šťastný život. Christina se zase snaží 
rozvíjet hereckou kariéru jejich třináctiletého syna Benjieho, který 
je dětskou hvězdičkou a zároveň byl od devíti let na protidrogové 
odvykací kúře, kdežto dcera Agatha byla pro změnu propuštěna 
z léčebny, kde se léčila z pyromanie. Agatha se po návratu stane 
osobní asistentkou stárnoucí herečky Havany Segrand. Ta se neustá-
le vyrovnává se slávou své mrtvé matky. Jen řidič limuzíny Jerome 
(Robert Pattinson) vidí životy hollywoodských hvězd a hvězdiček 
s nadhledem, i on však touží po filmové slávě.

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

--------------------------------------------------------------------------------
DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL – kino Střelnice Králíky 

27. - 31. 10. 2014
Dětský filmový festival je určen především pro děti, mládež a celé 

rodiny. Vstupné na představení se neplatí, jako vstupenka slouží 
kupón v ceně 10 Kč. Kupóny budou v prodeji vždy před předsta-
vením v pokladně kina. Je možné zakoupit libovolné množství 
kupónů, minimálně však jeden kus. Po skončení promítání proběhne 
každý den výběr kupónů, které získají drobné ceny. Pozor – na tato 
představení nelze rezervovat místa pomocí rezervačního systému, 
vstup je volný! 

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
pondělí 27.   zač. v 17:00 hod
Výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání se samotným 

císařem Rudolfem! Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou 
i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život…

úterý 28.   KRTEK A KAMARÁDI   zač. v 15:00 hod (!)
Kamarádi se prý poznají nejlépe v nouzi. Krtek je mezi obyvateli 

lesa a paseky oblíbený a tak má kamarádů habaděj. Musí si mezi 
nimi ale také vybírat! Pásmo krátkých příhod slavné postavičky.

úterý 28.   LEGO PŘÍBĚH  3D   zač. v 17:00 hod
Emmet je obyčejná a dokonale průměrná figurka z Lega, která 

je omylem považována za osobu, která jediná může zachránit svět, 
jenže Emmet je na takovou roli až k popukání zoufale nepřipraven.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
středa 29.   zač. v 17:00 hod
Je tu konec školního roku a prázdniny jsou konečně tady. Mikuláš 

a jeho rodina vyrazili k moři, kde si Mikuláš najde nové přátele: 
Bena, Freddyho, George, Paula a Christophera. A pak jsou tu ještě 
holky!

čtvrtek 30.   OGGY A ŠKODÍCI   zač. v 17:00 hod
Již od stvoření světa jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky 

a Deedee zamotaní do věčné bitvy. Jejich boj je tak hustý, že 
nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem je proti tomu - s odpuště-
ním - úplné prd!

pátek 31.   RAUBÍŘ RALF  3D   zač. v 17:00 hod
Copak asi dělají hrdinové videoher, když se vypnou počítače? 

A vůbec, bez záporáků by hrdinové neměli smysl. Ralf se tedy vplíží 
do hry s cílem vyhrát medaili, ale brzy všechno zničí…

Klub Na Střelnici Králíky
ŘÍJEN 2014

pátek 3. 10.  JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ   zač. v 19:30 hod
Francouzská konverzační 

komedie o tom, jak může dopad-
nout doučování matematiky (pod 
peřinou) s Jiřím Langmajerem a 
Adélou Gondíkovou v hlavních 
rolích. Dále hrají Monika Tim-
ková, David Punčochář a Karo-
lína Krejčová. Vstupné 250,- Kč, 
předprodej vstupenek v obchodě 
Halens na Velkém náměstí, paní 
Kubešová, tel.: 732 202 193.

středa 8. 10.  APARTHEID   zač. v 18:00 hod, Evropský dům
Autentický příběh z jihoafrického apartheidu. Přednáška ukazuje 

praktické dopady rasismu dotaženého i na úroveň zákonů. Z Jo-
hannesburgu přiváží do ČR svůj osobní příběh skupina hostů pod 
vedením pastora Themby Malaby. Vstupné dobrovolné, drobné 
občerstvení zajištěno.

pátek 17. 10.  VÍNO, ŽENY, ZPĚV A LÁSKA   zač. v 16:00 hod
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší 

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

pátek 24. 10.  ZRNÍ – NÁSLEDUJ KOJOTA   zač. ve 20:30 hod
Kapela Zrní přijíždí v rámci turné ke své nové desce „Následuj 

kojota“, která vyšla v září 2014. Zrní novou nahrávkou opět stvr-
zuje statut kapely s jedinečným a osobitým zvukem, která si tvoří 
svůj vlastní hudební svět bez ohledu na módní trendy. „Svět naší 
nový desky je temnější, více hlubinnej. Celý album propojuje téma 
průchodu mezi realitou a jiným světem, ve snách, někde v hloubce, 
v zákoutí mozku, v dávnu, v tichu všeho řevu a hnusu. Průchody 
potoky i skulinami, mezi paneláky, mlhou. Mezi realitou a jiným 
stavem vědomí,“ říká o inspiraci písní zpěvák Honza Unger.

Koncertní turné probíhá po českých a slovenských klubech 
v bezmála třiceti městech a potrvá až do prosince. Kapela Zrní je 
koncertní špičkou, která vyprodává kluby a pravidelně vystupuje 
na největších českých a slovenských festivalech.  Jelikož jsou 
těžko zařaditelní, sami si pro sebe vymysleli „škatulku“, která je 
asi nejvíce vystihuje. „Zrní je hra, něžný artbrut, kladenskej uhelnej 
zen“. Pokud to chcete slyšet, následujte kojota... Vstupné 150,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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TANEČNÍ VEČERY
Taneční kurz pod vedením Ivy a Pavla Musilových
Jedinečná příležitost pro každého, kdo si chce zatančit všechny 

známé společenské tance jako waltz, foxtrot, tango, valčík, polka, 
blues, rumba, cha-cha, samba, jive a další. 

Vítáni jsou všichni, kteří rádi tančí, chtějí se naučit něco nového 
a zároveň strávit příjemný večer. Zveme též frekventanty tanečních 
kurzů. Lekce jsou určeny pro páry. 

Začínáme ve středu 22. 10. v 19.00 hodin ve velkém sále 
Střelnice. Cena za pět večerů (19:00 – 22:00) a závěrečný Spole-
čenský večer 30. 11. s živou hudbou činí 800 Kč za pár. Přihlásit 
se můžete emailem strelnice@strelnice.cz nebo telefonicky na čísle 
603 849 490. V ceně je již zahrnuta opakovací lekce před plesovou 
sezónou (15. 1. 2015).

Doplňková činnost v ZUŠ Králíky
Ve školním roce 2014/2015 otevíráme pod Základní uměleckou 

školou Králíky níže uvedené kurzy, které povedou zpravidla lektoři 
z řad pedagogických pracovníků naší školy. Jednotlivé kurzy budou 
zahájeny od měsíce října 2014.

Zájemci se mohou hlásit přímo u lektorů popř. na e-mailu zus.kra-
liky@tiscali.cz, telefonním čísle 465 631 242, 465 632 438. Oficiální 
přihláška je k dispozici ke stažení na www.zuskraliky.cz – doplňková 
činnost.

Kurz večerního kreslení a malby
Lektor akad. mal. Marie Karenová
každý čtvrtek 19:00 – 20:30 hodin v ZUŠ Králíky
Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. Je vhodný 

pro začátečníky i pro pokročilé, koncipován pro širokou veřejnost, přesto 
jeho hlavním cílem zůstává kvalitní příprava studentů na studium střed-
ních a vysokých uměleckých školách (obor malba, grafika, průmyslový 
a grafický design, architektura, návrhářství aj.) Nedílnou součástí kurzu 
jsou i konzultace vlastních prací a jejich začlenění do osobního proje-
vu. Účastník se seznámí se základními výtvarnými technikami (uhel, 
rudka, pastel), a to jak v oblasti kresby, tak i malby (akvarel, tempera). 
Tématické oblasti jsou zadávány od klasických zátiší, přes portréty, až k 
malbě celé figury. Kurz bude zaměřen v prvním pololetí školního roku 
především na kresbu, ve druhém pololetí na malbu. 

Kurzovné: 100,- Kč za lekci (celkem 16 lekcí za pololetí). Doba trvání 
jedné lekce: 90 minut. Výuka probíhá v učebně výtvarného oboru ZUŠ. 
Minimální počet účastníků je 6 a maximální 10. Kurz začíná 2. října 
a končí 29. ledna 2015 (kresba), poté od 5. února až do 29. května 2015 
(malba). Výtvarné potřeby nejsou v ceně. Zajistí lektor, případně vlastní.

Termín splatnosti kurzu za 1. pololetí ve výši 1600,- Kč je do 
20. 10. 2014 v hotovosti v kanceláři školy, poté do 20. 2. 2015 za 
2. pololetí.

Kurz grafiky
Lektor Jaroslav Šabata
každý pátek 18:00 – 19:30 hodin  v ZUŠ Králíky
Program kurzu - úvod do grafiky, co je grafika, stručná historie, 

přehled jednotlivých technik, nástrojů a materiálu. Linoryt, slepotisk 
(technika reliéfního tisku), barevný soutisk. Techniky monotypu. Lako-
vá technika, materiálový tisk, strukturální grafika. Dřevořez. 

Kurz bude zaměřen na tvorbu novoročenky, přání a volnou grafiku. 
Hlavní technikou bude linoryt a jeho využití.  Každý účastník si odnese 

vlastní novoročenku.
Kurzovné: 150,- Kč za lekci (celkem 6 lekcí za pololetí). Doba trvání 

jedné lekce: 90 minut. Výuka probíhá v učebně výtvarného oboru ZUŠ. 
Minimální počet účastníků je 5 a maximální 8. Kurz začíná 10. října 
a končí 19. prosince 2014. Výtvarné potřeby nejsou v ceně. Zajistí 
lektor, případně vlastní.

Termín splatnosti kurzu za 1. pololetí ve výši 900,- Kč je do 20. 
10. 2014 v hotovosti v kanceláři školy.

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti 
(ve věku 4 – 6 let)

Lektor MgA. Monika Dolečková
úterý dopoledne v ZUŠ Králíky
Hodiny jsou vedeny ve spolupráci s korepetitorem. Cílem výuky 

je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent a tvořivé schopnosti 
dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špatné pohybové návyky, 
propracováváme technicky tělo k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, 
k ovládání rovnováhy a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 200,- Kč/měsíc. Výuka probíhá v tanečním sále ZUŠ 
Králíky (1 lekce 45 min/týdně). Minimální počet dětí v jedné skupině 
je 10. Kurz začíná v úterý 7. října 2014. Dny prázdnin a státní svátky 
jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

Termín splatnosti kurzu za 1. pololetí ve výši 800,- Kč, období 
říjen-leden, je do 20. 10. 2014 a za 2. pololetí, období únor-květen, 
do 20. 2. 2015 v hotovosti.

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti 
(ve věku 4 – 6 let)

Lektor MgA. Monika Dolečková
úterý dopoledne v MŠ Červená Voda a MŠ Bílá Voda
Hodiny jsou vedeny ve spolupráci s korepetitorem. Cílem výuky 

je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent a tvořivé schopnosti 
dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špatné pohybové návyky, 
propracováváme technicky tělo k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, 
k ovládání rovnováhy a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 200,- Kč/měsíc. Výuka probíhá v MŠ Červená Voda 
(1 lekce 45 min/týdně) a v MŠ Bílá Voda (1 lekce 45 min/týdně). Mini-
mální počet dětí v jedné skupině je 10. Kurz začíná v úterý 7. října 2014. 
Dny prázdnin a státní svátky jsou dny volna, výuka proto neprobíhá.

Termín splatnosti kurzu za 1. pololetí ve výši 800,- Kč, období 
říjen-leden, je do 20. 10. 2014 a za 2. pololetí, období únor-květen, 
do 20. 2. 2015 v hotovosti.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – říjen 2014

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - říjen

Jablonští rybáři zvou na Poslední výlov
Sobota 4. října od 11 hodin 
V areálu rybárny jsou pro vás nachystané rybí speciality a pro-

běhne také prodej ryb.

Mafie a city - středa 8. října v 19 hodin, sál kina  
Divadelní komedie podle franc. autora Luca Chaumara. Hrají: Ivan 

Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Karel Zima. Přiznat svému 
nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery, to je záležitost mimo-
řádně delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie!  Jaké myslíte, 
že jsou praktiky sicilské mafie při řešení těchto zamotaných rodinných 
záležitostí? Když se ještě do příběhu trefně zamotá kuriózní požadavek 
v domě bydlícího vyznavače budhismu a umocní se dvojsmyslností 
obsahu vzájemných dialogů, je zábava všech diváků zaručena.

1. ST 19,30 2D Místa drama 110,- titulky 108 min. 12+
2. ČT 19,30 2D Století Miroslava Zikmunda dokument 90,- dabing 75 min. P
3. PÁ 19,30 2D Výchozí bod drama  sci-fi 110,- titulky 107 min. 12+
5. NE 17,30 3D 7 trpaslíků animovaný dabing 88 min. P
7. ÚT 19,30 2D Výchozí bod drama  sci-fi 110,- titulky 107 min. 12+
8. ST 19,00 Mafie a city komedie 270,/220,- divadlo 
9. ČT 19,30 2D Equalizer drama  sci-fi 120,- titulky 132 min. 15+
10. PÁ 19,30 2D Andělé všedního dne komedie 120,- dabing 97 min. 12+
12. NE 17,30 2D Dům kouzel animovaný 110,- dabing 85 min. P
12. NE 19,30 2D Andělé všedního dne komedie 120,- dabing 97 min. 12+
13. PO 19,30 2D Annabelle horor 100,- titulky 95 min. 12+
14. ÚT 17,30 2D 7 trpaslíků animovaný dabing 88 min. P
15. ST 19,30 2D Výchozí bod drama  sci-fi 110,- titulky 107 min. 12+
16. ČT 19,30 2D Andělé všedního dne komedie 120,- dabing 97 min. 12+
17. PÁ 19,30 2D Drákula: Neznámá legenda dobrodružný 120,- titulky 92 min. 12+
19. NE 19,30 2D Equalizer drama  sci-fi 120,- titulky 132 min. 15+
20. PO 17,30 3D Dům kouzel animovaný 130,- dabing 85 min. P
21. ÚT 19,30 2D Annabelle horor 100,- titulky 95 min. 12+
22. ST 19,30 2D Equalizer drama  sci-fi 120,- titulky 132 min. 15+
23. ČT 19,30 2D Drákula: Neznámá legenda dobrodružný 120,- titulky 92 min. 12+
24. PÁ 17,30 2D Škatuláci animovaný 100,- dabing 97 min. P
24. PÁ 19,30 2D Intimity romantický 110,- dabing 104 min. 12+
25. SO 19,30 2D Annabelle horor 100,- titulky 95 min. 12+
26. NE 19,30 2D Co jsme komu udělali ? komedie 110,- titulky 97 min. 12+
27. PO 19,30 2D Drákula: Neznámá legenda dobrodružný 120,- titulky 92 min. 12+
28. ÚT 19,30 2D Andělé všedního dne komedie 120,- dabing 97 min. 12+
29. ST 17,30 3D Škatuláci animovaný 120,- dabing 97 min. P
30. ČT 19,30 2D Intimity romantický 110,- dabing 104 min. 12+
31. PÁ 19,30 2D Mapy k hvězdám drama 110,- titulky 111 min. 15+

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Obrazy, šperky a textilní tvorba 
neděle 26. října – sobota 22. listopadu
Výstavu Lucie Langrové, Kateřiny Guzíkové a Daniely Kobza-

nové zahájíme vernisáží v neděli 26. října v 15 hodin  v Kult. a inf. 
centru čp. 30. Navštívit můžete výstavu během otevírací doby na IC.

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Dýně ve sklepě - pátek 31. října – sobota 8. listopadu
Soutěžní výstava dlabaných dýní bude otevřena po Světélkování, 

dne 31. října – akce RC Jablíčko. Je možné ji navštívit od 1. listo-
padu do 7. listopadu od 15,00 – 17,00.

Příjem dýní do soutěže v pátek 31. 10. do 15,00 hodin.
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Výsledková listina - Králický Lískovec 2014
Junioři 18 - 19 let (8 km): 1. Jáchym Kovář (TJ Jiskra Litomyšl) 

26:56,82.
Muži A věk 20 - 39 let (8 km): 1. Petr Nechvil (AC Choceň) 

28:25,82; 2. Roman Bogdat (ULKS Bystrzyca Klodzka) 29:00,67; 
3. Tomáš Buriánek (SKI KLUB Česká Třebová) 29:24,06.

Muži B věk 40 - 49 let (8 km): 1. Martin Vacek (Iscarex Česká 
Třebová) 29:07,09; 2. Roman Buriánek (Iscarex Česká Třebová) 
30:29,73; 3. Jan Scheuer (Activity Lanškroun) 31:01,45; 4. Petr 
Bielčik (Lichkov) 32:06,41; 5. Miroslav Černý (myzorliceout-
door) 33:08,23.

Muži C věk 50 - 59 let (8 km): 1. Aleš Stránský (Iscarex Česká 
Třebová) 29:55,61.

Dorostenky 16 - 17 let (5 km): 1. Michaela Stránská (Iscatex 
Česká Třebová) 19:22,96; 2. Eliška Kalousová (VENCL TEAM 
Ustí n. Orl.) 20:45,98.

Dorostenci 16 - 17 let (5 km): 1. Kryštof Jílek (ULKS Bystrzyca 
Klodzka) 17:14,06; 2. Michal Kačerovský (VENCL TEAM Ustí n. 
Orl.) 17:28,73; 3. Patrik Vébr (VENCL TEAM Ustí n. Orl.) 17:40,64.

Juniorky 18 - 19 let (5 km): 1. Kristýna Vacková (Iscarex Česká 
Třebová) 24:55,64.

Muži D věk 60 - 69 let (5 km): 1. Oto Kubišta (Iscarex Česká 
Třebová) 21:17,57; 2. Jiří Bubeníček (SKI Skuhrov nad Bělou) 
21:38,76; 3. Zdeněk Hlaváček (SKP Rychnov nad Kněžnou) 
25:24,82.

Muži E věk 70 let a st. (5 km): 1. František Krátký (Králíky) 
19:58,95; 2. Jindřich Tomíšek (Orel Horní Moštěnice) 27:24,20; 3. 
Jindřich Bielčik (Lichkov) 27:36,82.

Ženy A věk 20 - 34 let (5 km): 1. Adéla Stránská (Iscarex Česká 
Třebová) 19:28,61.

Ženy B věk 35 - 44 let (5 km): 1. Jitka Černá (myzorliceoutdoor) 
22:49,57; 2. Petra Dostálová (Lanškroun) 23:09,64; 3. Markéta 
Pirklová (Iscarex Česká Třebová) 23:50,06.

Ženy C věk 45 - 54 let (5 km): 1. Jana Matyášová (Dolní Dob-

rouč) 20:24,54; 2. Eva Jirásková (Lanškroun) 24:28,61; 3. Lenka 
Tůmová (Iscarex Česká Třebová) 31:42,92.

Ženy D věk 55 let a starší (5 km): 1. Lenka Rossi (Iscarex Česká 
Třebová) 27:21,26; 2. Zdena Šimůnková (Iscarex Česká Třebová) 
38:17,76.

Starší žáci 14 - 15 let (3 km): 1. Tomáš Chlup (Activity Lanš-
kroun) 11:14,51; 2. Mateusz Grzyb (ULKS Bystrzyca Klozska) 
11:55,73; 3. Jan Gregora (Activity Lanškroun) 12:10,00.

Starší žákyně 14 - 15 let (3 km): 1. Kateřina Obstová (Activity 
Lanškroun) 14:14,92; 2. Natálie Hypešová (TJ SOKOL Jaroměř) 
14:14,92; 3. Lucie Truhlárová (TJ SOKOL Jaroměř) 15:14,54.

Mladší žáci 12 - 13 let (3 km): 1. Mateuz Swiesiuzski (ULKS 
Bystrzycka Klodzka) 12:08,61; 2. Filip Gregora 16:29,07.

Nejmladší žáci II. 10 - 11 let (1.200 m): 1. Jan Gregor (SKI Klub 
Česká Třebová) 04:40,67; 2. Kryštof Vetchý (Activity Lanškroun) 
05:01,48; 3. Bedřich Smolák (Iscarex Česká Třebová).

Nejmladší žákyně II. 10 - 11 let (1.200 m): 1. Sára Serbousková 
(Iscarex junior team ČT) 04:39,48; 2. Viktorie Dostálová (BUDO 
Klub Lanškroun) 04:47,13; 3. Denisa Malečková (TJ Jiskra Králíky) 
05:01,20; 5. Kateřina Skalová (TJ Jiskra Králíky) 05:23,36; 6. Mirka 
Hejkrlíková (TJ Jiskra Králíky) 05:54,73.

Mladší žákyně 12 - 13 let (1.200 m): 1. Milena Pierzea (ULKS 
Bystrzycka Klodzka) 04:36,70; 2. Klára Hanáková (Activity Lanš-
kroun) 04:39,07; 3. Agáta Borková (Brzdy Horní Čermná) 05:22,36.

Nejmladší žáci I. 8 - 9 let (600 m): 1. Tadeáš Dostál (BUDO 
Klub Lanškroun) 02:18,82.

Nejmladší žákyně I. 8 - 9 let (600 m): 1. Tereza Hamplová 
(Ostrov) 02:12,36; 2. Andrea Kumpoštová (Iscarex junior team) 
02:14,51; 3. Luisa Klementová (Activity Lanškroun) 02:21,67; 7. 
Kamila Martincová 02:49,82.

Předžáci 7 let a ml. (200 m): 1. Radovan Kumpošt (Iscarex junior 
team) 34,45; 2. Lukáš Gregora (Lanškroun) 38,98; 3. Filip Resler 
(RC Lanškroun) 42,36; 4. Šimon Maleček 47,51; 5. František Černý 
(myzorliceoutdoor) 52,89.

Předžákyně 7 let a ml. (200 m): 1. Rozálie Vetchá (Activity Lanš-
kroun) 34,92; 2. Zuzana Hájková (VK Lanškroun) 37,61; 3. Anna 
Gregorová (Lanškroun) 50,22; 4. Monika Martincová 01:17,61.
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