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Počty hlasů pro kandidáty zvolené do Zastupitelstva obce Králíky 2014

Senát ocenil Miroslava Kváče za jeho zásluhy o rozvoj sportu
Mezi sedmnácti osobnostmi, jimž předseda horní komory par-

lamentu předal 26. září 2014 při příležitosti Dne české státnosti 
stříbrnou medaili Senátu Parlamentu ČR, byl i Ing. Miroslav Kváč, 
který obdržel stříbrnou pamětní medaili za rozvoj sportu.

Věhlasný 82letý kouč stál – i podle slov samotné Jarmily Kra-
tochvílové – za všemi jejími úspěchy. Ta pod jeho vedením za dvě 
desetiletí (1965-87) získala celkem jedenáct medailí z vrcholných 
akcí, mezi nimi dvě zlaté z mistrovství světa a jednou stříbrnou 
z olympiády. Kratochvílová také už dlouhých 32 let drží světový 
rekord na osmistovce, jen o rok mladší je jeho „bratr“ z halové 
čtvrtky, kromě těchto tratí drží národní maxima i na stovce a dvou-
stovce. Kváč v letech 1983-1990 působil na pozici šéftrenéra Stře-
diska vrcholového sportu. Miroslav Kváč začínal s atletikou u nás 
v Králíkách, kde tehdy s rodiči bydlel.

Kromě úspěchů na sportovním poli byl oceněn i za občanský 
postoj. „V roce 1968 zabránil jako armádní důstojník (zástupce 
velitele 21. pluku) obsazení muničního skladu v Adamově, když sám 
napochodoval před obrněný transportér sovětské armády a odmítl 
mu vstup,“ píše se v jeho profilu na webu Senát PČR. V tehdejší 
politické situaci to znamenalo jediné, Kváč byl po srpnové okupaci 
propuštěn z armády. Jeden rok pracoval jako dělník ve Vojenských 
dílnách v Kutné Hoře, od roku 1971 do roku 1980 jako skladník. 

V roce 1980 se stal atletickým trenérem Střediska vrcholového 
sportu Ministerstva školství, o tři roky později přijal v témže stře-

disku pozici šéftrenéra, kterou zastával až do roku 1990. Trenérské 
práci, avšak již na amatérské úrovni, se věnoval až do roku 2003, 
jeho poslední svěřenkyní byla Věra Suchomelová. 

Po revoluci byl v roce 1990 rehabilitován a zároveň mu byla 
propůjčena hodnost plukovníka.

Stříbrná medaile Senátu se při příležitosti svatováclavského svátku 
udělovala potřetí. Loni ji dostali desetibojaři Roman Šebrle a Robert 
Změlík, před dvěma lety také svě-
řenkyně Miroslava Kváče Jarmila 
Kratochvílová. V pátek byli za 
sportovní úspěchy oceněni také 
biatlonisté Gabriela Soukalová 
a Ondřej Moravec. Medaili si dále 
odnesly osobnosti z oblasti vědy 
a kultury, například neuroložka 
Miluše Havlová a divadelník La-
dislav Smoček, ale třeba i podni-
katel a mecenáš Karel Velan nebo 
učitelka mateřské školy Martina 
Zbytková za záchranu dvou dětí 
ze studny.

Zdroj: Český atletický svaz,
Pardubický kraj,

foto: Mgr. T. Líbánek
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Fotografie k článku
„Tváře plné puntíků v městské knihovně“

Tabulka s výsledky voleb za jednotlivé volební obvody města Králíky

Finální práce na rekonstrukci Schwarzerova kříže
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22. září 2014 – významný den pro
Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu
V pondělí 22. září se v Těchoníně na pozvání hejtmana Pardu-

bického kraje JUDr. Martina Netolického sešla značně nesourodá 
společnost. Představitelé kraje, krajští úředníci, pracovníci mini-
sterstva obrany, příslušníci Generálního štábu AČR v čele s jeho 
náčelníkem – armádním generálem Petrem Pavlem, renomovaní 
zástupci akademické obce, zdravotnictví a zástupci médií. Zřejmě 
jen náhodou se stalo, že setkání připadlo na den před 76. výročím 
mobilizace čs. branné moci a odehrálo se na dvou místech, spoje-
ných velmi úzce s přípravou obrany Československa…

Dopolední část pracovního setkání probíhala v těchonínských 
kasárnách, která představují nejvýznamnější stavbou v obci v první 
polovině 20. století. První dokončenou část kasáren, určených pro 
I., V. a VI. prapor hraničářského pluku 19,  převzala armáda v lednu 
1938. Po přijetí podmínek konference velmocí v Mnichově čs. 
vládou, byla kasárna čs. hraničáři vyklizena a 11. října vstoupili 
do Těchonína první němečtí vojáci. 

V roce 1940 byl do kasáren umístěn „Volksdeutsches Lager 
Nr. 47“, v němž našlo přechodné ubyto vání na tisíc německých 
pře sídlenců z Bukoviny. O rok později kasárna opět zabrala 
Wehr macht. V něko lika budovách byl v roce 1943 zřízen lazaret 
pro vlasovce. Poz ději byla v kasárnách držena skupina zajatců 
britské ar mády (pocházeli většinou z Austrálie, Nového Zélandu 
a Kanady), budovali dru hou kolej těchonínské výhyb ny. Němci 
s nimi zacházeli lépe než se zajatci so větskými, je jichž oddíl mu-
sel za nelidských podmínek vykopávat telefonní kabely spojující 
jednotlivé objekty čs. opevnění. 

Na konci války v roce 1945 kasárna obsadilo téměř tisíc pří-
slušníků partyzánské brigády Hýbl-Brodecký, kteří měli za úkol 
zajistit v oblasti rozprchlé příslušníky ně mecké armády, nacisty 
a kola boranty. Od roku 1950 do roku 1962 se kasárna stala Domo-
vem Čs. Červeného kříže pro řecké emigranty. Po roce 1962 se 
v kasárnách umístila opět posádka československé armády a začalo 
se s budováním VÚHEM Praha (Vojenský ústav hygieny epi-
demiologie a mikrobiologie). 

V dolní části kasáren byly pro výzkum vybudovány nové ob-
jekty a v obci se postavily bytové jednotky pro zaměst nance. 
Později toto pracoviště přešlo do podřízenosti VLVDÚ JEP Hra-
dec Králové (Vojen ský lékařský výzkumný a do školovací ústav 
Jana Evange listy Purkyně). V současné době je v těchonínských 
kasárnách umístěno Centrum biologické ochrany, o jehož zřízení 
rozhodla vláda ČR.

K tomuto účelu byl v minulosti areál kasáren značným nákladem 
upraven a rekonstruován. Díky velké investici vzniklo špičkové 
vojenské zařízení, určené speciálně pro léčbu pacientů s vysoce 
nakažlivými chorobami jako je SARS nebo ebola. Takových je na 
světě jen několik. Prozatím jej armáda využívala jen pro karanténu 
svých vojáků, kteří se vracejí ze zahraničních misí. 

Několik posledních let musí AČR čelit tlakům, jež mají za cíl 

toto unikátní pracoviště zrušit a postavit jeho obdobu nově v ne-
mocnici Na Bulovce v hlavním městě. A protože stávající stav do 
značné míry postrádá logiku a oprávněně evokuje pocit účelového 
rozhodování, které by pro stát a jeho občany nebylo právě výhodné, 
pokusil se JUDr. Netolický do Těchonína pozvat všechny, kteří mají 
k tématu co říci… Výsledek pracovního jednání byl jednoznač-
ný a dal by se charakterizovat výroky klíčových osobností: „… 
neexistuje žádné vojenské a civilní biologické ohrožení. Existuje 
pouze jedno, nevybírá si mezi vojáky a civilním obyvatelstvem,“ 
konstatoval náčelník generálního štábu Petr Pavel. V současnosti 
se pro Centrum biologické ochrany připravuje zdravotnická certifi-
kace, po jejím získání by speciální pracoviště mohlo sloužit nejen 
vojákům, ale i civilním pacientům a lékařům. Význam pro kraj, ale 
i zdravotnictví v České republice, vyzvedl hejtman Pardubického 
kraje JUDr. Netolický: „…v době, kdy nebude vyhlášena žádná 
krize, by zde mohla probíhat různá cvičení. Tak, aby zdravotnický 
personál z civilní části zdravotnictví mohl být vyškolen pro případ 
nouze a výskytu nebezpečné choroby…“. Laboratoře a další části 
areálu by navíc mohly sloužit k vědeckým a výzkumným projek-
tům, neboť pro některé z nich v ČR neexistuje stejným způsobem 
vybavené pracoviště s odpovídajícím technickým a bezpečnostním 
zázemím…

Jednání dalo naději, že s vysokou pravděpodobností speciální 
zdravotnické zařízení v Těchoníně přežije mnohé účelové tlaky, 
bude smysluplně využíváno, nedojde ke škodám a dalším zbyteč-
ným investicím. Ostatně ebola dorazila do Evropy a je jen otázkou 
času, kdy se objeví u nás… Pak zejména Pražané ocení fakt, že 
ohrožení nebude koncentrováno do hlavního města se všemi ne-
bezpečími z toho plynoucími, ale bude izolováno na místě, které 
za tímto účelem bylo zřízeno a disponuje vysokým bezpečnostním 
potenciálem…

Odpolední program měl jediný bod – návštěvu Muzea čs. opev-
nění – dělostřelecké tvrze Bouda. Tvrz je v majetku kraje a jde 
o unikátní vojensko-historickou a stavební památku, zapsanou 
na seznam kulturních památek ČR. Existuje i spojení s původním 
areálem kasáren v Těchoníně – její osádka (V. prapor hraničářského 
pluku 19) by byla v době míru dislokována právě tam.

Od dnů mobilizace čs. branné moci zřejmě nebylo v šestase-
dmdesátileté historii tvrze dosud významnější návštěvy. Armádní 
generál Petr Pavel byl vedoucí osobností uniformované skupiny 
návštěvníků, mezi kterými bylo několik generálů a vysokých dů-
stojníků AČR, hejtman JUDr. Netolický pak vedl civilní osobnosti 
– rektory univerzit, významné vědecké pracovníky, významné 
osoby českého zdravotnictví, úředníky Pardubického kraje… 

Během dvouhodinové prohlídky představili provozovatelé mu-
zea tvrz Boudu nejen jako významný turistický cíl v Pardubickém 

(pokračování na následující straně)Těchonín - Centrum biologické ochrany - ukázka činnosti.

Tvrz Bouda - hosté před zahájením prohlídky.
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22. září 2014 – významný den pro
Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu

kraji a kulturní památku ČR, ale rovněž jako významné vojenské 
stavební dílo, mající značnou symboliku ve vztahu k vlastenectví, 
národní hrdosti, přípravám na obranu republiky… 

V průběhu prohlídky JUDr. Netolický seznámil přítomné se 
záměrem elektrifikovat tvrz Boudu v průběhu příštího roku na 

náklady kraje a připravit projekčně realizaci provozního zázemí 
muzea. Tyto dva kroky by Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou 
tvrz Bouda posunuly na úroveň, která tomuto historicky cennému 
objektu a významnému turistickému cíli právem náleží a kterou 
dosud postrádá…

Přítomní novináři zachytili události tohoto dne například takto:
http://pardubicky-kraj.5plus2.cz/tiskni.aspx?r=ppd-usti-nad-orlici&c=A140924_132129_ppd-usti-nad-orlici_p2roj
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pardubicky-kraj-S-Centrem-biologicke-ochrany-v-Techonine-se-pocita-336252
http://zpravodaj.upce.cz/univerzita/2014/rektor-ludwig-techonin/
http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/79136/kraj-chysta-elektrifikaci-delostrelecke-tvrze-bouda
http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/prijde-ten-slavny-den-k-boude-bude-zaveden-elektricky-proud-20140924-qigv.html
Televizní kamera pak takto:
http://www.pardubickykraj.cz/videokanal/79253/na-kavu-s-hejtmanem-tvrz-bouda

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s., Foto: Luboš Kozel

Na Boudě oslavili výročí mobilizace prací…
Šestasedmdesáté výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938 

si nadšenci z KPO připomenuli nejen speciálními prohlídkový-
mi okruhy pro návštěvníky tvrze Bouda, ale rovněž prací, mezi 
kterou nechybělo čištění pozůstatků nedokončené linie lehkého 
opevnění, výkopů pro pevnostní telefonní síť a pozůstatků zařízení 
staveniště tvrze.

Poslední dva zářijové víkendy probíhaly na Muzeu čs. opevně-
ní – dělostřelecké tvrzi Bouda v znamení mnoha prací. Objekt se 
připravoval na zimní období, probíhala údržba, úklid, uzavírání 
vstupů. Zároveň se podařilo realizovat práce, na které dosud nebyl 
čas a dostatek rukou. Tyto práce byly zaměřeny na zachování 
mnoha pozůstatků z roku 1938 v terénu na povrchu tvrze a jejím 
blízkém okolí. 

Podařilo se vyčistit všechna staveniště nedokončených lehkých 
objektů vzor 37 (řopíků) ve východní části úseku A-Mladkov 
a západní části úseku XXXIV Bouda. Z deseti základových desek, 
patek a zejména výkopů pevnůstek se podařilo odstranit polomy, 
za desetiletí napadané větve, kmeny, suť a hrabanku. V terénu se 
tak znovu objevily siluety půdorysů rozestavěných pevnůstek, 
vynikly terénní úpravy a dodnes dochované skládky materiálu, 
určené k zemním a dokončovacím pracím. Spolu s pozůstatky 
nedokončených pevnůstek se na některých místech obranné linie 
na povrchu tvrze Bouda dochovaly také zbytky polního opevnění 
a v zemi vybudovaných úkrytů z doby mobilizace. I ty procházely 
očistnou kůrou.

Podobnou očistou prošly i výkopy určené k uložení kabelů pev-
nostní telefonní sítě, částečně vylámané ve skále mezi kabelovými 
komorami na povrchu tvrze. I z nich zmizel veškerý těžební odpad 
a trasy se tak staly v terénu zřetelnější.

Už po několikáté se také čistily rozsáhlé pozůstatky po stave-
ništní úzkorozchodné dráze firmy Kruliš, která v době výstavby 
tvrze přepravovala obrovské objemy materiálu, zejména výlomu 
z podzemí tvrze.

Poprvé se čistila také propadlá ústí zasypaných pomocných 
pracovních šachet, konkrétně šachty P-I a P-II, kolem kterých pro-
chází trasa naučné stezky Betonová hranice a rovněž prohlídková 
trasa muzea: Velký okruh a Nadstandardní prohlídka.

Práce prováděli nadšenci z tvrze Bouda, tvrze Hůrka, ze spolku 
„Králický řopík“ (LO č. 111 a 112 úseku Dolní Lipka), Muzea 
Vysoký kámen a provozovatelé lehkých objektů č. 27 a 28 úseku 
Mladkov). Sešly se jich tři desítky, a díky nim se podařilo posu-
nout vpřed i ty činnosti, jež dosud čekaly na realizaci v pomyslné 
frontě…

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. a Zdeněk Jenčík

Obce Orlicka a Lanškrounska
ušetřily v dalším kole burzovních
nákupů za plyn 600 tisíc korun
Sdružení obcí Orlicka a svazek obcí Lanškrounsko 

v dalším kole nákupů na Českomoravské komoditní burze 
Kladno znovu výrazně ušetřilo. Po sedmisettisícové úspoře 
za elektřinu na rok 2015 nyní pořídilo pro své členy na 
stejné období i zemní plyn a pomohlo jim snížit náklady 
o dalších 600 tisíc korun.

„Dodávky zemního plynu jsme pro skupinu tří měst a čtyř 
obcí nakoupili poprvé v roce 2013. Tehdy se do nákupu 
zapojily Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad a obce 
Lukavice, Mistrovice, Tatenice a Horní Čermná. Letos se 
nově připojila obec Žichlínek a také město Králíky. To 
svojí roční spotřebou skoro 5 tisíc megawatthodin (MWh) 
zvětšilo nakupované množství plynu na 22 tisíc MWh,“ 
uvedl předseda Sdružení obcí Orlicka Petr Fiala.

Městům a obcím, pro které se zemní plyn pořizoval už 
loni, klesly náklady v režimu maloodběr meziročně o 5 % a 
v režimu velkoodběr o 4,4 %. I město Králíky ušetřilo zhru-
ba procento nákladů. „Cena zemního plynu pro všechny 
zapojené samosprávy klesne u maloodběru i velkoodběru 
v příštím roce pod hranici 680 Kč za megawatthodinu,“ 
doplnila předsedkyně Lanškrounska Stanislava Švarcová.
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VMK propagovalo Králickou pevnostní oblast
Expediční expozice Vojenského muzea Králíky (a nejen ta) 

propagovala Králickou pevnostní oblast, zdejší pevnostní muzea, 
naučné stezky a akci Cihelna na dvou významných akcích, které 
se konaly poslední víkend měsíce září v Pardubicích a v prvním 
týdnu měsíce října v Praze.

Retroměstečko v Pardubicích představovalo divácky atraktivní 
setkání armádní poválečné techniky a jejího příslušenství, hasičů, 
záchranářů a bezpečnostních složek. Účastnila se řada kusů unikát-
ních strojů, nechyběly různé atrakce, doplňkový program, gastrono-
mické a zábavní centrum přizpůsobené charakteru Retroměstečka, 
ani průlety letadel. Nosné téma Retroměstečka v Pardubicích 
– v Masarykových kasárnách představovalo setkání přátel, kteří 
svůj zájem zaměřují na techniku z období Československé lidové 
armády. Jak pravili pořadatelé akce: „…pokud pomineme temné 
stránky časů po invazi vojsk Varšavské smlouvy, normalizaci nebo 
zneužití moci tehdejší vládnoucí garniturou, byla výzbroj ČSLA na 
svou dobu špičkou nejen v Evropě. Z čistého hlediska zpracování 
a kvality jde dodnes o zajímavé téma…“. Návštěvníci měli možnost 
si sami vyzkoušet, jaké to bylo s touto těžkou technikou pracovat. 
Vedle tanků, obrněných transportérů, pásové či kolové techniky 
mnoha provedení a určení, bylo Retroměstečko místem setkání 
legendárních třítunových vojenských speciálů československé 
výroby – vozidel Praga V3S, letos už šedesátiletých. Díky sponzo-
rům a nadšencům, kteří akci připravili, návštěvníci nemuseli platit 
vstupné. Měli k dispozici charitativní kasičky, kde mohli podpořit 
hned několik zajímavých projektů, mohli si tak vybrat pro jaký 
z nich se rozhodnou.

Vojenské muzeum Králíky patřilo k subjektům, které do Par-
dubic vyvezlo vůbec nejvíce techniky, včetně exponátů z nejtěžší 
kategorie: pásové samohybné odpalovací zařízení protiletadlových 
raket – systému KUB, pásové velitelské pracoviště VP 90, Pragu 
V3S – automobil chemický rozstřikovací – ARS, Pragu V3S ve 
skříňové verzi, Tatru 815 valník, přívěsnou elektrocentrálu (EC 
15kW) a přívěsnou cisternu (C 180), obrněný kolový transportér 
OT-64 SKOT, kolopásový obrněný transportér OT-810 (Hakl) a ze-
jména expediční expoziční vozidlo – Tatru T-148 NTt 4x4 s návěsem 
N10S. Ta je upravena do podoby pojízdného muzea s vitrínami 
pro drobné exponáty, s vystavenými zbraněmi, střílnou z lehkého 
objektu vz. 37 s lafetou a zbraní, video projekcí… Všechna vozi-
dla pak tvořila tábor Vojenského muzea Králíky, jehož cílem byla 
intenzivní a názorná propagace celé Králické pevnostní oblasti. 

O týden později se expediční expozice Vojenského muzea Králí-
ky (Tatra T-148 NTt 4x4 s návěsem N10S) přesunula do Prahy na 
Veletrh Model Hobby. Tato prodejně kontraktační akce se koná 
od roku 1992, pravidelně, každý rok. V současnosti jde o největší 
a nejnavštěvovanější akci s tímto zaměřením v České republice 
a zemích tzv. bývalé východní Evropy. V roce 2013 veletrh shlédlo 
přes 50 tisíc návštěvníků a zúčastnilo se ho 79 vystavovatelů. Plocha 

veletrhu je 8.400 m2, z toho jsou 4.000 m2 čistě obchodní plochy 
a 3.400 m2 je určeno k předvádění modelů, výrobků a doprovod-
nému programu. Letošní ročník se konal ve dnech 2. – 5. 10. 2014 
v Pražském veletržním areálu PVA EXPO PRAHA, v Letňanech, 
v halách H3 a H4.

Expozice Vojenského muzea Králíky byla v areálu výstaviště 
rozdělena na dvě části. Na volné ploše u hlavního vstupu na veletrh 
jsme měli umístěnou mobilní expozici – Tatru s návěsem a exponáty 
uvnitř. Kolem ní prošla cca polovina návštěvníků veletrhu, tedy 
tisíce lidí. A na vnitřní ploše u expozice historických letadel – Berg 
Aviatik D1 a S.E.5A z 1. světové války a Avie B-534 z období První 
republiky. Šlo o špičkové létající nově postavené repliky (Avie ve 
výstavbě). Letadla představovala mimořádné lákadlo! Zde jsme 
měli dvě dobově uniformované figuríny a videoprojekci, kde neu-
stále běžely upoutávky na akci Cihelna v Králíkách.

Praha je pro prezentaci Králické pevnostní oblasti doslova pole 
neorané, takže reklama měla maximální účinek… Přesto jsme se 
potkávali s lidmi, které Vojenské muzeum i akci Cihelna znají. 
Kromě masivní reklamy (rozdali jsme tisíce informačních letáků) 
a nových zajímavých kontaktů se podařilo navázat i výborné kon-
takty osobní. Ty by v příštích měsících mohly přispět při realizaci 
připravovaných výstav a expozic ve Vojenském muzeu Králíky.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci obou akcí, patří 
poděkování. Vedle profesionálů z VMK se o úspěšné vystoupení 
na obou prestižních akcích zasloužili i dobrovolnicí z VMK a tvrze 
Bouda.

Armyfort, s. r. o., provozovatel Vojenského muzea Králíky
Foto: Martin Večeř, Marek Bartoš

Modelhobby Praha - celkový pohled na expediční expozici před 
hlavním vstupem na výstaviště.

Modelhobby Praha - ve společnosti létajících replik prvováleč-
ných letadel se prezentovala i KPO.

Retroměstečko v Pardubicích - samohybné odpalovací zařízení 
systému KUB z VMK v obležení návštěvníků.
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Do Vojenského muzea Králíky doputoval další bunkr
z 2. světové války. Tentokrát jde o bunkr s příběhem…

V červnu tohoto roku získalo Vojenské muzeum Králíky (VMK) 
z pardubické Synthesie dva druhoválečné pevnostní objekty tzv. Ein-
mannbunker-y. Jde o stavby, které se na našem území objevily v obrov-
ských počtech v průběhu 2. světové války všude tam, kde měla Třetí říše 
umístěny své důležité zbrojní závody. Hlavním úkolem osádky těchto 
objektů bylo pozorování účinků bombardování a míst dopadů nevy-
buchlých pum. Sloužily jako úkryty příslušníkům protiletecké ochrany, 
protipožární služby a těm pracovníkům továren, kteří při ohlášení náletu 
nesměli opustit svoje pracoviště a odejít do protileteckého krytu. 

Ve VMK postupně vzniká expozice těchto specifických pevnostních 
staveb. Cílem dlouhodobého projektu je shromáždit, instalovat, veřejnos-
ti zpřístupnit a informačně zpracovat základní řadu těchto pevnostních 
objektů, které v průběhu spojeneckých náletů zachraňovaly lidské životy. 
Jejich likvidace probíhá už od konce války, a přestože jich existovaly 
stovky i na našem území, mizí z něj velmi rychle, když ustupují velkým 
stavbám, překáží různým lidským aktivitám, ztrácí se často pod nánosy 
sutě a odpadků. 

Přesun dvou exemplářů Einmannbunker-ů do Králík vzbudil značnou 
pozornost a následně VMK získalo řadu typů na další objekty, ztracené 
někde v krajině, nebo zavazející v terénu. Ozvaly se i firmy, na jejichž 
pozemcích se Einmannbunker-y nachází, a nabídly je do expozic muzea. 
Postupně, tak jak technické a organizační podmínky dovolí, poputují do 
Králík další zajímavé exempláře. Jeden z nich dorazil ve čtvrtek 16. října 
2014 z Kuřimi. Je to Einmannbunker s příběhem…

Když před lety člen KHV Brno František Petermann objevil v areálu 
Slévárny Kuřim a. s. nezvykle velký exemplář Einmannbunker-u, netušil, 
na jaký příběh narazil. Bunkr, odsunutý ze své původní pozice kde za-
vazel a shrnutý do prostoru skládky nepotřebného stavebního materiálu 
a suti, díky práci kuřimských nadšenců Ing. Václava Tomana a Jana 
Badina postupně vydal svá svědectví… Jeho osudy i technické parametry 
byly zadokumentovány a několik let se hledaly možnosti jeho záchrany, 
coby hmatatelného svědka pohnuté doby… Tady je jeho příběh:

Dne 25. srpna 1944 na Moravu zamířilo celkem 314 bombardo-
vacích letounů B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator s doprovodem 
110 stíhaček P-51 Mustang a P-38 Lightning. Cílem jejich mise byly 
průmyslové podniky v Brně a Kuřimi a vojenská letiště v Prostějově 
a Brně-Slatině. Německá protivzdušná obrana nedokázala správně 
vyhodnotit cíle náletu – z počátku se spekulovalo o útoku na Vídeň, poz-
ději byly cíle odhadovány dál na sever – a tak teprve v 10:58 byl vydán 
rozkaz k okamžitému vyhlášení leteckého poplachu pro Brno. Evakuace 
brněnských podniků tak započala jen pár minut před příletem první vlny 
bombardérů. Nás však zajímá Kuřim, ležící severozápadním směrem od 
Brna. Tam byl letecký poplach vyhlášen v 11:03 a zaměstnanci Klöckner 
Flugmotorenbau a Waffenwerke Brünn, Werk V Gurein se běželi schovat 
do okolních lesů, v nichž byly umístěny protiletecké kryty. Ke Kuřimi se 
blížilo 84 bombardérů B-24 Liberator, nesoucí 199 tun trhavých pum 
s hmotností 250 a 500 kg. Nálet celkem čtyř vln bombardérů trval přes 
20 minut a na průmyslové závody a do jejich okolí dopadlo více než 
400 pum. Osádky bombardérů netušily, že někde tam dole jejich útok 
přežije pan Valach ukrytý v Einmannbunkeru poblíž kotelny a po letech 
vydá svoje svědectví:

Ve čtvrtek 25. srpna 1944 dopoledne se po dílně rozlétla zpráva, že 
„kukačka kuká“. To byl signál poplachu ve Vídni. Většina zaměstnanců se 
těšila, že si odpočinou zase v lese, kam se za poplachu vždy utíkalo. Když 

totiž „kukala kukačka“, hrozilo 
Vídni nebezpečí náletu a z Vídně 
do Brna i do Kuřimi už to byl pro 
letadla malý kousek cesty. Po půl 
jedenácté se skutečně rozhoukaly 
sirény – letecké nebezpečí – složky 
na svá stanoviště. Ten den jsem 
měl službu jako spojka (Melder) 
u bunkru č. 15 naproti kotelně. 
Vzal jsem si s sebou helmu a mod-
rou pásku na rukáv s označením M 
a spěchal na stanoviště. Byl krásný 
srpnový den, na obloze nebylo ani 
mráčku. Vyhřívali jsme se na sluníčku. Naše posádka měla 6 mužů a 3 
byli s námi z kotelny, celkem nás tedy bylo 9. Najednou jsme zpozorovali 
letadla nad Brnem. Byla jako bílé vlaštovky. Žertovali jsme a počítali, 
kolik jich je. Vtom jsme zaslechli detonaci – Brno bylo bombardováno. 
Zbledli jsme, když se rozhoukaly sirény podruhé. Veškeré osazenstvo se 
vyřítilo z továrny ven a utíkalo směrem k České do lesa. A již bylo vidět 
letadla, která letěla od Lipůvky západním směrem – přímo na Zbrojovku. 
Všichni jsme se rychle ukryli v bunkru. Přidali se k nám ještě dva dělníci 
z kotelny, třetí zůstal tam. V bunkru nás bylo celkem osm. Sotva jsme 
uzavřeli dvířka, začalo dunění – poznali jsme, že je zle. Všichni jsme měli 
na hlavách helmy, seděli jsme jeden vedle druhého na zemi a očekávali to 
nejhorší – zásah bombou. V takovém případě by nás nezachránil ani náš 
nový bunkr. Rány a hukot leteckých motorů se stále blížily a zesilovaly. 
Přeletěla jedna vlna letadel, následovala druhá, třetí a dunění nemělo 
konce. Zde musím potvrdit, co jsme často při vyprávění o náletech a jejich 
hrůzách slýchali. Jeden muž z Brna, asi třicetiletý, se začal hlasitě modlit, 
plakal, volal maminku a naříkal. Ve chvíli největšího bombardování nám 
chtěl utéci z bunkru ven. Těžko se dá vše vylíčit a těžko uvěří ten, kdo 
podobnou hrůzu nezažil. Najednou zaduněla hrozná rána zcela blízko 
nás. Setmělo se, náš bunkr se zachvěl a povyskočil. V té chvíli jsme už 
mysleli, že je všemu konec. Ohromný jeřáb na skládání uhlí dostal přímý 
zásah a skácel se asi 4 metry od našeho úkrytu. Dunění a hukot motorů 
poněkud umlkl. Brněnský zaměstnanec už se nenechal zdržet a s dalšími 
dvěma muži naší osádky utekli. Sotva jsme se podívali ven, museli jsme 
se opět vrátit do bunkru, neboť se blížila další skupina letadel. Tentokrát 
jsme si vzali krumpáč, abychom mohli snadněji otevřít dvířka. Náš úkryt 
byl celý zavalený hlínou a kusy betonu a uhlí. Další vlny letadel začaly 
bombardovat. Netrvalo to však tak dlouho. Sotva umlklo dunění a hukot 
motorů, otevřeli jsme pomocí krumpáče dvířka a utíkali z továrny pryč 
směrem k Drásovu. Kolem nás byly samé rozvaliny, budovy hořely, občas 
zazněl výbuch kyslíkových bomb – strašná podívaná… 

Název objektu Einmannbunker je poněkud zavádějící, neboť pod 
stejným označením se budovaly stavby pro 1–7 osob. A právě největší 
typ, vyrobený zřejmě firmou Humerohr je objektem z uvedeného pří-
běhu. Akciová společnost Slévárna Kuřim objekt věnovala Vojenskému 
muzeu Králíky. Absolvoval svoji poslední cestu a stane se součástí 
expozic muzea.

Vzpomínky pana Valacha zveřejnily ŠTĚPÁNOVinky v prosinci 2007 
a březnu 2008

Foto: J. Badin, M. Bartoš, J. Marek, F. Petermann, O. Toman, 
V. Toman

Einmannbunker - Humerohr na skládce v areálu slévárny Kuřim.

Einmannbunker - Humerohr - 
pohled do vnitřku stavby.

Einmannbunker - Humerohr se na korbě tatry 815 vydává na 111 
km dlouhou cestu z kuřimi do Králík.
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Hasiči trénovali s terénními vozy v tankovém polygonu
Poslední zářijové dny ovládli plochu cvičného tankového po-

lygonu u Vojenského muzea v Králíkách příslušníci Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje, kde si mohli vyzkoušet 
ovládání požárních vozidel ve velmi těžkém terénu.

„Strojníci jednotek Hasičského záchranného sboru okresu Ústí 
nad Orlicí a Pardubic měli možnost v rámci dvoudenního výcviku 
ověřit své řidičské dovednosti i možnosti použité mobilní techniky. 
K výcviku byla použita vozidla Mercedes Benz Actros 3344 6x6 nosič 
kontejnerů a evakuační Tatra 815-7, právě tato vozidla jsou určena 
k záchranným pracím při povodních a podobných mimořádných 
událostech, kde by pracovala v podobných podmínkách, jaké nabízí 
zmiňovaný polygon,“ upřesňuje výcvik npor. Václav Venc, velitel 
požární stanice v Králíkách. 

„Celé této akci předcházel dobrý nápad, vzájemná domluva 
a především vstřícný přístup představitelů Vojenského muzea 
v Králíkách Marka Bartoše a Martina Večeře, za což jim patří velký 
dík,“ dodává Václav Venc.

Praktický výcvik probíhal ve dnech 29. – 30. září 2014 a zú-
častnilo se ho 60 příslušníků Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Všichni zúčastnění ohodnotili akci jako velmi zdařilou 
a přínosnou pro jejich další práci.

„Myslím si, že tato akce potvrzuje dobrou spolupráci mezi Vo-
jenským muzeem a Hasičským záchranným sborem a přál bych si, 

aby nebyla poslední svého druhu. Vojenskému muzeu v Králíkách 
přeji hodně zdaru v další činnosti a jeho představitelům ještě jednou 
dík,“ dodává Václav Venc.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí 
HZS Pardubického kraje
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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. 4. Bytový dům čp.: 354. Ulice a obec: 
Velké náměstí, Králíky. Další údaje: velikost bytu 3+1, byt 
je v 2. n.p., celková podlahová plocha bytu je 102,06 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 4.132 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 
Kč, ostatní/os. 40 Kč.
Výše předepsané jistoty: 12.396 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 20. 11. 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. 12. 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.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Změna optiky
Vážení spoluobčané, přátelé a pří-

znivci města Králíky, výsledky voleb 
jsou už známy, rozhodli jste je svým 
hlasem vy – voliči. Dovolte mi touto ces-
tou, abych vám poděkoval, že jste přišli 
k volbám, které jsou pro naše město 
důležité a rozhodují o tom, kam dál 
a jak bude směřovat. Vážím si zejména 
všech těch, kteří se rozhodli dát hlas 
i našim kandidátům. Díky tomu má 
KSČM v novém zastupitelstvu hned 2 
mandáty. Budeme se nadále snažit být 
zejména aktivními a poctivými zastu-
piteli a dál nám bude v nadcházejícím 
čtyřletém volebním období záležet  na 
pozitivním rozvoji našeho města.

Tím, že volby skončily, dovolte mi 
malé zamyšlení nad jejich výsledky. 

Výsledky voleb podle mého jednoznač-
ně prokázaly, že králičáci volí osobnosti, 
a proto si kandidáty vybírali napříč všemi 
volebními stranami a uskupeními. Obča-
né Králík dali také jednoznačně najevo, 
že si přejí změnu! Třetí volební období 
po sobě získal značnou část hlasů Mgr. 
Dušan Krabec. V roce 2006 skončil se 
ziskem 714 hlasů, v roce 2010 dostal ač 
byl na 15. místě na kandidátce 488 hlasů, 
a letos dostal absolutně největší počet 
hlasů ze všech kandidátů  - celkem 561 
hlas.  Oproti tomu Jana Ponocná popu-
laritu v letošních volbách zdá se ztratila, 
ještě v minulých volbách měla 548 hlasů, 
nyní 401 hlas. 

Mrzí mě, že se rychle po uzavření 
volebních místností ukázalo, jak liché 
byly sliby těch volebních stran, které se 
nejvíce zaštitovaly potřebou změny a jas-
né personální výměny ve vedení Kralické 
radnice. Sám jsem to přijal jako výzvu. 
Na funkci místostarosty jsem nikdy 
nelpěl. Od těchto stran jejich povolební 
jednání beru jako nedodržení jejich před-
volebních slibů, na které své voliče láka-
ly. „Nelze“ před volbami odmítat bývalé 
vedení města a nabízet změnu v podobě 
svých kandidátů a vzápětí po volbách 
se pak s uskupením a lidmi z bývalého 
vedení města spojit a podpořit ho tak 
v dalším vládnutí. Hlas voličů – obyvatel 
města Králík tak letos pravděpodobně 
nebude vyslyšen. 

Už na začátku mého působení ve funkci 
místostarosty jsem řekl, že jsem tento 
post nepřijal proto, abych s kýmkoliv 
soupeřil nebo si vyřizoval nějaké účty. 
Chtěl jsem a nadále chci pracovat pro 
naše město a chci přispět k jeho rozvoji, 
propagaci a zajištění lepšího života pro 
všechny naše občany. Před čtyřmi lety 
jsem přišel do prostředí, kde mne nikdo 
nevítal s otevřenou náručí, naopak. Až 
postupem času jsem starostce Janě Po-
nocné dokázal, že i když možná máme 
na některé věci různý pohled, nechci s ní 

nebo jejími lidmi soupeřit nebo narušovat 
její práci, ale že chci spolupracovat. A tak 
jsme krok po kroku našli společnou pro-
fesní řeč. Výsledek letošních voleb beru 
proto také tak, že voliči ocenili práci, 
kterou jsme ve volebním období 2010 - 
2014 zvládli. Tou hlavní odměnou je už 
zmíněný další mandát v zastupitelstvu 
města, který jsme za KSČM získali.

Když se ohlížím za uplynulými čtyřmi 
lety, nejvíc si vybavuji první rok, kdy 
jsem byl nucen čelit neustálým atakům 
a pokusům o mé odvolání. V tomto 
smyslu jsem se vždy vyhýbal osobní 
rovině a vnímal podobné výpady vždy 
jako součást politického boje. Snad mi 
prominete, že nyní už osobní budu – vý-
pady byly vždy totiž směřovány od jedné 
jediné osoby – ze strany Pavla Strnada. 
Ten se dle mého nemohl a nechtěl smířit 
s výsledkem předcházejících voleb. Jen 
čas ukáže, jak velké jsou profesní ambice 
Pavla Strnada. Věřím v tomto směru na 
zdravý lidský rozum, který snad zabrání 
tomu, že podobná nevyrovnaná osobnost 
získá téměř neodvolatelnou a doživotní 
funkci na kralické radnici.  

Čtyři roky ve vedení města pro mne 
byly velkou zkušeností a poučením do 
mé další práce. Dál se chci věnovat 
obchodu a už se těším, že budu jednat 
s klienty a obchodními partnery, protože 
tato jednání probíhají v úplně jiné rovině 
a atmosféře :-)).

Dál jsem přesvědčen a potvrzuje to 
i poslední vedení města, že práce pro 
Králíky není o stranách, ale o práci pro 
město, jeho lidi, vnímání jejich názorů. 
Je ale třeba i kus velké odpovědnosti, 
pokory a nutnosti hledat společně priority 
při prosazování myšlenek, které přispějí k 
jeho rozvoji a posunou nás zase o kus dál. 

Závěrem mi dovolte pár slov díků. 
Chci končícímu zastupitelstvu po-

děkovat za spolupráci i za korektnost. 
Pevně věřím, že skončí neustálé ataky 
některých zhrzených členů a občanů, 
kteří jen stěžovali práci vedení města 
a celého zastupitelstva. Dále děkuji radě 
města, která i když byla pestrobarevná, 
tak vždy podle mého názoru zvolila to 
nejlepší řešení pro naše město a jeho 
občany.

Chci poděkovat všem spolupracovní-
kům, zaměstnancům městského úřadu 
Králíky za jejich přístup k práci a profesi-
onalitu, bez které by každé vedení města 
mělo velice ztíženou pozici a muselo by 
se znovu od začátku vše učit. Mnoho 
jsem se od nich naučil i já. V tomto směru 
mi dovolte poděkovat hlavně paní Jitce 
Prausové – referentce vnějších vztahů 
města, která byla mnohdy tím diplo-
matickým mezníkem v naší společné 
spolupráci.

Samozřejmě chci poděkovat starostce 
paní Janě Ponocné, se kterou jsme si po 
čase našli cestu ke společné spolupráci 
a v rámci svých kompetencí se dokázali 
ve většině případů vždy dohodnout. Je to 
pro mne veliká zkušenost.

Přeji všem novým zastupitelům, aby 
se jim práce v zastupitelstvu dařila, aby 
všechna jednání probíhala v mezích 
slušnosti a tolerance, aby všechna roz-
hodnutí, která učiní, byla přínosem pro 
rozvoj a zlepšení života v našem městě.

Svému nástupci pak chci popřát mnoho 
dobré a úspěšně vykonané práce a vidi-
telné výsledky, které budou prospěšné 
pro všechny občany Králík. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří jste nás 
podpořili svým hlasem a dali nám tak 
důvěru pro další práci v zastupitelstvu 
města Králíky.

Antonín Vyšohlíd
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ZMĚNA JE ŽIVOT…
Následující článek jsem psala už do minulého 

čísla Králického zpravodaje, ale dvoučlenná 
redakční rada tvořená úředníky městského úřadu 
jeho otisknutí zamítla, protože podle jejich názoru 
by porušili ustanovení čl. 4 schválených pravidel 
pro vydávání městského zpravodaje, a také proto, 
že na zářijovém zasedání zastupitelstva města se 
zastupitelé dohodli, že v říjnovém čísle nebudou 
otištěny žádné příspěvky, které by nějakým 
způsobem znevažovaly jednotlivé kandidáty pro 
nadcházející komunální volby. Redakční rada mě 
ujistila, že „ předmětný příspěvek, pokud bude 
opětovně redakce požádána o otištění, otiskneme 
po skončení komunálních voleb v následujícím 
čísle“.

Nehodlám rozhodnutí redakční rady hodnotit, 
to ponechám na vás.

Vážení a milí čtenáři, plním své předsevzetí, 
že se vám občas na stránkách zpravodaje ozvu, 
i když už ne jako knihovnice, ale jako občanka 
seniorského věku.

Předání městské knihovny na konci  července 
proběhlo hladce a s paní Brandejsovou jsme obě 
měly ze společně pracovně prožitých devíti dnů 
velmi dobrý pocit. Mrzí mě ale, že zůstala nedo-
končená jedna důležitá věc, kterou bych měla 
dotáhnout do konce výhradně já, protože se týká 
období, kdy jsem ještě byla ve funkci ředitelky.

Dne 5. března 2014 provedl Ing. Luděk Tesař 
z Prahy, dlouholetý spolupracovník Města Králí-
ky, audit v Městské knihovně Králíky, Městském 
muzeu Králíky a v Klubu Na Střelnici. Audit 
byl zaměřen na prověření účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti jednotlivých zařízení. Jen pro 
vaši lepší představu stručně popíšu, jak u nás 
v knihovně audit probíhal. V knihovně Ing. Tesař 
strávil ve středu dopoledne asi dvě hodiny, kdy se 
zrovna v žádném oddělení knihovny nepůjčovalo. 
Prostory knihovny si velmi zběžně prohlédl až 
po dokončení práce v kanceláři a já ho k jejich 
prohlídce vyzvala, aby získal aspoň trochu před-
stavu, v jakých podmínkách knihovna pracuje. 
Jinak celý audit probíhal formou rozhovoru se 
mnou a Ing. Tesař si ode mě vyžádal navíc zaslání 
materiálů s různými statistickými údaji, mnou 
zpracované analýzy činnosti knihovny, výhledů 
do dalšího období. Zkráceně řečeno, velkou část 
práce jsem za něj udělala já.

Protože se blížil termín předávání knihovny, 
měla jsem pochopitelně zájem seznámit se 
s výsledkem auditu, abych mohla odstranit pří-
padné nedostatky. Bohužel i přes mé několikeré 
urgence ústní i mailové jsem od paní starostky 
hodnotící zprávu Ing. Tesaře neobdržela. Teprve 
11. července dostali zprávu všichni tři ředitelé 
kulturních organizací, ale zpráva nebyla zaslána 
ani vedoucímu odboru školství, kultury a tělo-
výchovy ani členům rady města, neobdržel ji 
ani tajemník.

Jak se ukázalo, zpráva ležela už od 12. května 
u paní starostky. Po přečtení zprávy se mi mírně 
řečeno udělalo nevolno. Za svou pracovní kariéru 
jsem prošla mnohými kontrolami, ale s něčím 
takovým jsem se opravdu nesetkala. Zpráva Ing. 
Tesaře působila dojmem, že byla rychle a nepeč-
livě sestavená a její značnou část tvořily zbytečně 
opisované pasáže z dokumentů, které má vedení 
města trvale k dispozici na odborech městského 
úřadu – např. dlouze citoval ze zřizovací listiny, 
soupisu majetku, se kterým nakládáme, ročních 
uzávěrek hospodaření apod. Neprofesionální 

bylo i kopírování pasáží ze zpráv, které auditor 
zřejmě zpracovával pro jiné organizace. Nechtělo 
se mi věřit, že odborník, který se na svém webu lt.
cityfinance.cz prezentuje množstvím odborných 
činnosti, může takový materiál vůbec zveřejnit. 
Stejný názor sdíleli všichni, se kterými jsem 
o zprávě diskutovala – kolegyně v knihovně, Mgr. 
Brandejsová i pracovníci v městském muzeu. 
Vzhledem k omezenému prostoru pro můj článek 
nebudu ze zprávy Ing. Tesaře opisovat obsáhlé 
pasáže, ale něco je přece jenom třeba uvést:

str. 21 … Cestu vidíme v koncepci „ředitel 
by měl makat“. Rozuměj, nikoliv realizovat jen 
práci manažera, ale též výkonného zaměstnance 
na řadové pozici všude tam, kde je to v práci 
organizací zapotřebí. Ve dvou organizacích 
dochází ke změně na pozici ředitele. Nastupující 
by si měli uvědomit, že zde není ředitel z pozice 
„řídit“, ale spíše vykonávat také běžné činnosti.

str. 19  …Silné stránky:  Klub (pozn. Klub 
Na Střelnici)  - aktivní práce ředitele od A po Z

str. 13  …největší úspěchy z pohledu vnímání 
samotnými řediteli: Klub – udržení výsledku 
v souladu 

se rčením „za málo peněz hodně muziky
str. 22  … Knihovna – v případě, že by nedo-

šlo k plánovanému uskutečnění vizí Knihovny 
(navýšení činnosti, rozšíření aktivit, moderní 
pojetí) doporučovali bychom zvážení snížit o 1 
zaměstnance

str. 22  …Klub – s cílem umožnit řediteli 
rozvoj další činnosti Klubu zvážit navýšení o 1 
pracovníka

Samozřejmě, že jsem zareagovala, a Ing. 
Tesařovi i paní starostce jsem 17. července 
odeslala své připomínky. Jsem přesvědčená, 
že jsem postupovala standardně, protože ke 
každému auditu má kontrolovaný právo 
a povinnost se vyjádřit. Zároveň jsem požádala 
paní starostku, aby mi sdělila, kdy bude zpráva 
o auditu projednána v orgánech města. Dne 21. 
července mi odpověděla, že samozřejmě počítá 
s tím, že audit bude projednán v orgánech města, 
ale termín projednání neuvedla. Respektovala 
jsem, že je čas dovolených, a teprve 4. září 
znovu urgovala mailem u paní starostky sdělení 
termínu projednání zprávy. Hned 5. září jsem ob-
držela překvapivý mail, ve kterém, v rozporu se 
svým dosavadním příslibem, píše, že vzhledem 
k blížícím se volbám bude zpráva projednána 
až v nových orgánech města. Paní starostka 
to zdůvodňuje tím, že audit ve vybraných 
příspěvkových organizacích proběhl v rámci 
projektu z Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost s názvem ZVYŠOVÁNÍ KVA-
LITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH 
SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU (dále jen ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY), který je realizován v letech 2013 
a 2014. Financován je z Evropského sociálního 
fondu v ČR za 15% spoluúčasti Města Králíky. 
A protože celý projekt bude podle jejího sdělení 
dokončen až v prosinci 2014, nemůže být audit 
kulturních organizací projednán samostatně již 
nyní. Paní starostka mi doporučila, abych tento 
způsob považovala za nejrozumnější. Já jsem to 
ovšem za nejrozumnější nepovažovala a navštívi-
la jsem pracovníka městského úřadu Ing. Romana 
Švédu, který je za celý projekt ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY zodpovědný, a položila mu několik 
otázek, na které mně ochotně odpověděl.

Podstatná je pro mě jeho informace, že audit 
provedený v knihovně, muzeu a v Klubu Na 
Střelnici NENÍ součástí projektu ZVYŠOVÁ-
NÍ KVALITY, jak psala v mailu paní starostka, 
a tudíž nebude ani v rámci tohoto projektu projed-
náván v orgánech města. Pro úplnost informace 
musím uvést i druhou část odpovědi Ing. Švédy, 
ve které mi sdělil, že zmiňovaný audit byl Ing. 
Tesařem nabídnut paní starostce jako jakýsi 
BONUS. Přiznám se, že slovo bonus ve mně 
vyvolává vzpomínku na větu z povídky pánů 
Šimka a Grossmanna „nechci slevu zadarmo“. 
Naskýtá se otázka, proč auditor dělá něco zadar-
mo, proč poskytuje bonus? Ing. Luděk Tesař se 
jako subdodavatel významně podílí na dodávce 
prací, které firma M. C. TRITON z Prahy pro-
vádí pro Město Králíky právě v rámci projektu 
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY. Podle schváleného 
rozpočtu města na rok 2014 se počítá s výdajem 
za tyto služby firmě M. C. TRITON ve výši 1 
milion korun. Na internetu lze dohledat celkový 
rozpočet králického projektu ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY, který pro roky 2013 – 2014 činí 
dohromady 2 453 590,- Kč, a rovněž tam najde-
te i informace, že obdobné projekty zaměřené 
rovněž na zkvalitňování poskytovaných služeb 
a řízení městských úřadů probíhají za účasti stejné 
firmy M. C. TRITON ve třech dalších sousedních 
městech – Lanškrouně, Žamberku i Letohradu. 
Vzhledem k větší velikosti těchto měst, jsou 
i rozpočty těchto projektů vyšší.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že pro mě ni-
kdy v životě nebyly rozhodující výroky auditorů. 
Důležité pro mě byly názory čtenářů, návštěvníků 
knihovny, kolegů a spolupracujících pedagogů. 
To ovšem neznamená, že budu mlčky tolerovat, 
že starostka města nekoná to, co konat má, a pro 
argumentaci používá informace, o jejichž prav-
divosti lze, diplomaticky řečeno, s úspěchem 
pochybovat. Oporu pro tento názor mám ve 
stanovisku odboru veřejné správy, dozoru a kon-
troly Ministerstva vnitra č.2/2014, ve kterém se 
konstatuje, že o jakékoliv kontrole příspěvkové 
organizace musí rozhodnout rada města.

V případě, se kterým jsem vás seznámila, 
o provedení auditu rada města nerozhodovala, 
neexistuje o tom žádné usnesení. Paní starostka 
přijala nabídku bonusu od pana Ing. Tesaře 
a rozhodla o provedení auditu sama a sama taky 
rozhoduje o tom, kdo a kdy zprávu o auditu pro-
jedná, resp. ponechává její projednání až na nově 
zvolené orgány města, kterým je má předložit 
tajemník. (V mailu neupřesnila, zda tajemník 
současný, nebo ten nový, o jehož jménu se již ve 
městě dlouhodobě hovoří).

Závěrem si dovoluji napsat svůj názor obča-
na – voliče k nedávným komunálním volbám, 
který ale zdaleka není jenom mým názorem, jak 
jsem se mohla přesvědčit v mnoha rozhovorech 
se spoluobčany. Výsledky voleb na Králicku 
zcela jasně ukázaly, že lidé chtějí změnu a mají 
zájem o budoucnost našeho regionu. Způsob, 
jakým volili, dokázal, že voliči většinou věnovali 
čas pečlivému výběru patnácti osobností, které 
by podle jejich názoru mohly být zárukou, že se 
něco ve městě i ve vesnicích změní k lepšímu. 
Bohužel se ukázalo, že voliči úplně podcenili 
volební matematiku danou volebním zákonem, 
kterou naopak velmi šikovně využili ti, kteří na 
Králicku účelově iniciovali vznik velkého počtu 
různých volebních uskupení. Tato uskupení 
nabízela velmi podobné volební programy a lídři 

(pokračování na straně 11)
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 12. 11. 2014 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

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

Pět zastavení při cestě na Králický Sněžník
Jako jedni z mnoha, jste si mohli na 

Králickém Sněžníku povšimnout zvláštních 
cedulek se čtvercovými kódy a nápisem 
„Vítejte na významném místě Olomoucké-
ho kraje“. Turistické informační centrum 
v Evropském domě reagovalo na tuto 
mystifikaci u společnosti, která tyto cedul-
ky zpravovala a podařilo se mu vyjednat 
adekvátní náhradu. 

Výsledkem je pět zastavení, informač-
ních cedulek, umístěných na červené 

turistické trase z Králík na Králický 
Sněžník, které pomocí populárních QR 
kódů (čteček v chytrých telefonech) upo-
zorňují na zajímavá místa. Cedulky jsou 
umístěny na Velkém náměstí v Králíkách, 
u Vojenského muzea Králíky, u kostela 
v Prostřední Lipce, u rozhledny na vrcholu 
Klepý a na Králickém Sněžníku. Cedulka 
obsahuje dva kódy. První zobrazí v tele-
fonu stručnou informaci o místě a druhý 
- vyžadující připojení k internetu - zobrazí 

detaily s otázkou k zamyšlení. Cedulky 
byly poskytnuty zdarma v reakci na před-
chozí chybu a děkujeme KČT Králíky za 
jejich umístění.

Miroslav Beran za Turistické informační 
centrum Evropský dům

těchto spřátelených uskupení si už asi dávno před 
volbami „plácli“ na sestavení koalice. Po volbách 
tak zbývalo už jen prodiskutovat, kdo bude mís-
tostarostou a kdo zasedne v radě města… 

Názory občanů vyjádřené ve volbách už prav-
děpodobně nikoho z nich nezajímají. Užívají si 
pocit vítěze v nepříliš čisté hře, kterou bohužel 
umožňuje současný volební systém. Kdyby 
v České republice byla už uzákoněná přímá volba 
starosty, poděkovali bychom paní starostce Janě 
Ponocné za osmiletý výkon funkce. Jako ženě 

v důchodovém věku bychom jí popřáli, aby jí 
sloužilo zdraví a mohla nezištně pomáhat při 
rozvoji našeho regionu a při tom i dál úspěšně 
podnikat. Starostou města by se na čtyři roky 
stal Mgr. Dušan Krabec, který od voličů získal 
ve volbách nejvyšší počet hlasů.

Ivana Marečková
P. S.: Slibuji vám, že příště napíšu něco opti-

mističtějšího. Bude to vyprávění o návštěvě 99 
leté paní Novákové, bývalé chatařky z Králického 
Sněžníku, se kterou jsme strávili nezapomenutel-
ný den v Králíkách a okolí.

ZMĚNA JE ŽIVOT…
(pokračování ze strany 10)

Redakce KZ požádala starostku města 
o reakci na příspěvek paní Marečkové 
z důvodu přinést čtenářům zpravodaje také 
pohled statutárního orgánu města Králíky 
na provedený audit. 

Na úvod svého vyjádření bych chtěla zdůraz-
nit, že město Králíky je zřizovatelem příspěv-
kových organizací a jejich činnost je hrazena 
z rozpočtu města. Z této skutečnosti vyplývá 
právo i povinnost orgánů města rozhodovat 
o fungování příspěvkových organizací, přijímat 
rozhodnutí o formě jejich existence a kontrolovat 
jejich činnost.    

Projekt „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PO-
SKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB 
MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚST-
SKÉHO ÚŘADU“ realizuje firma M. C. 
TRITON, spol. s r.o., Praha, která byla vybrána 
v řádném výběrovém řízení. Zpracování orga-
nizačního auditu neškolských příspěvkových 
organizací bylo součástí nabídky firmy jako 
bonus, který jsme přivítali, protože si nemyslí-
me, že bonus je sprosté slovo. 

Cílem organizačního auditu je získání pohle-
du zvenčí na fungování příspěvkových organi-
zací, se zohledněním zkušeností z jiných měst. 
Motivací pro jeho provedení právě v Králíkách 
bylo ze strany vedení města získání materiálu 
pro případnou diskusi o organizačním uspo-
řádání příspěvkových organizací. Hlavním 
důvodem byla skutečnost, že se v nepravidel-
ných intervalech v zastupitelstvu objevují snahy 
o sloučení muzea, knihovny a kulturního domu 
do jedné příspěvkové organizace, s jedním ředi-
telem. Jen pro zajímavost uvádím, že doporučení 
takového opatření v závěru auditu není a orga-
nizační struktura byla shledána jako optimální.

Organizační audit, stejně jako např. personál-
ní audit, není kontrolou příspěvkové organiza-
ce a není proto nutná „obhajoba“ ani vysvětlení 
ze strany ředitelů příspěvkových organizací. 
Ke všem těmto krokům dojde v okamžiku, 
kdy se vedení města začne zabývat případnými 
organizačními opatřeními. Pak bude nutné ote-
vřít diskusi vedení města s řediteli dotčených 
organizací, odpovědnými pracovníky úřadu 

a odbornou veřejností. Audit bude jen jedním 
z materiálů, které budou v diskusi použity. Pro-
tože provedení případných změn v organizační 
struktuře neškolských příspěvkových organizací 
považuji za velmi závažný krok, jsem přesvěd-
čena, že diskuse na toto téma nesmí probíhat 
v posledním půlroce fungování zastupitelstva, 
je třeba ji otevřít až po zvolení nového vedení 
města, bude-li to považovat za důležité. Stejně 
tak bude dobré, když se této diskuse budou 
účastnit noví ředitelé organizací. 

Přestože si velmi vážím práce, kterou pí 
Marečková odvedla ve prospěch občanů města 
Králíky jako ředitelka knihovny, nemohu se 
zbavit dojmu, že pravou příčinu její nespokoje-
nosti s textem auditu nalezneme uprostřed jejího 
článku. V doporučení auditora zřizovateli, aby 
zvážil povýšení počtu pracovníku v Klubu Na 
Střelnici a snížení počtu pracovníků v knihovně. 
Její obavy z vlivu takového kroku na fungování 
knihovny chápu a určitě budou všechny argu-
menty ředitelky knihovny v průběhu jednání 
hodnoceny rovnoměrně s ostatními. 

Hodnocení výsledků voleb, které pí Mareč-
ková provedla ještě před jednáním ustavujícího 
zastupitelstva, jsem původně chtěla nechat bez 
komentáře, ale nedá mi to. Ano volební mate-
matika je neúprosná a každé uskupení, které 
se rozhodlo ucházet o přízeň voličů, muselo 
počítat s tím, že jedna věc je získat příslušný 
počet mandátů a druhá věc je šance sestavit 
takovou koalici, která bude mít v zastupitelstvu 
většinu a dokáže sestavit radu města. Jak to ve 
skutečnosti dopadne je ve chvíli, kdy tuto reakci 
píšu ještě ve hvězdách bez ohledu na to, zda je 
uchazečem o funkci starosty člověk mladý nebo 
v důchodovém věku.

Přeji Vám krásný zbytek podzimu
Jana Ponocná
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25. 9.
RM nedoporučuje snížení kupní ceny za 

prodej pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní Boří-
kovice manželům J. a V. Š., Brno a doporučuje 
potvrdit rozhodnutí č. ZM/2014/05/070 ze 
dne 8. 9. 2014 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM nedoporučuje snížení kupní ceny za 
prodej části pozemku p.p.č. 1382/3 a části 
pozemku p.p.č. 1388/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
manželům P. a V. K, Pardubice a doporučuje 
potvrdit rozhodnutí č. ZM/2014/05/069 ze 
dne 8. 9. 2014 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM bere na vědomí usnesení JUDr. Taťány 
Mackové, soudní exekutorky Exekutorského 
úřadu Ústí nad Orlicí o zastavění exekuce proti 
povinné B. M., Králíky a to z důvodu, že v prů-
běhu exekučního řízení nebylo nic vymoženo 
a povinná nemá postižitelný majetek.

RM bere na vědomí žádost manželů M. 
a M. J., Králíky a doporučuje správci bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky, s. 
r. o., Růžová 462, Králíky provést výměnu 
kuchyňské linky za novou v bytě č. 9 v čp. 352 
v Králíkách na náklady pronajímatele, jelikož 
je to v její kompetenci. 

RM schvaluje Směrnici pro odpisování 
dlouhodobého majetku města Králíky č. 
PP/178/S/2014 – odpisový plán v předlože-
ném znění. 

RM schvaluje dohody o poskytnutí prostor 
na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a konání 
voleb do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 
8. až 12. 10. 2014 s těmito subjekty:

1) L. a J. K., Prostřední Lipka, 561 69 
Králíky, místo konání - rekreační zařízení 
Heřmanice čp. 102

RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor 
ve výši 3.600 Kč.

2) Duchovní správa poutního kostela v Krá-
líkách II, církevní organizace, Králíky – Kope-
ček 1, místo konání - Klášter čp. 1, Dolní Hedeč

RM schvaluje úhradu za poskytnutí prostor 
ve výši 3.600 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním voleb 
do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 8. až 
12. 10. 2014 s těmito subjekty:

1) Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky, místo konání - budova 
ZŠ, ulice 5. května čp. 412

RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč

2) Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, místo konání - budova 
MŠ Červený Potok čp. 78 

RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč

RM schvaluje nový záměr pronájmu pro-
storu sloužícího podnikání v bytovém domě 
čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 
v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí. Jedná se o prostory provozní místnosti a 
příslušenství (čekárna, chodba, sklad a sociální 
zařízení) v přízemí bytového domu o celkové 

výměře 57,2 m2, účel pronájmu - nespecifi-
kován, nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok a RM 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje nový záměr pronájmu prosto-
ru – garáže ve stavbě bez čp/če, která je součástí 
pozemku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, nemovitost 
je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Prostor se nachází 
v přízemí v levé části stavby, je o výměře 10,5 
m2, účel pronájmu - garáž, nájemné ve výši 400 
Kč/měsíc a RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM bere na vědomí požadavek na řešení 
problémů spojených s bydlením 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 na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, a konstatuje, 
že domácí telefony k venkovním zvonkům 
jsou již v režimu instalování a instalace žaluzií 
byly řešeny RM dne 27. 8. 2014 usnesením 
č. RM/2014/33/508 a dále dne 10. 9. 2014 
usnesením č. RM/2014/35/523. Dále RM 
ukládá správci bytového fondu společnosti 
Služby města Králíky, s. r. o., jednat v rámci 
své kompetence s nájemníky bytového domu o: 

- možnosti navýšení počtu nádob na náklady 
nájemníků

- možnosti zabezpečení nádob nebo celého 
přístřešku, např. uzamčením, taktéž na náklady 
nájemníků. 

Zároveň RM neshledává důvody pro přemís-
tění nádob na tříděný odpad a popelnic, neboť 
nádoby jsou vyváženy v týdenních intervalech, 
což zamezuje tvorbě případného zápachu, 
a zároveň je zachována nejkratší donášková 
vzdálenost a nelze nájemníky vyprodukovaný 
odpad přesunout k někomu jinému. RM dále 
ukládá správci bytového fondu společnosti 
Služby města Králíky, s. r. o., aby zahrnul do 
plánu oprav na rok 2015 řešení odpadů ve výše 
uvedeném bytovém domě. 

RM bere na vědomí zprávu MO o užívání 
pozemku p.p.č. 356/1 – zahrady v k.ú. Králíky 
v rozporu s uzavřenou nájemní smlouvou. 
RM nájemci panu P. R. poskytuje novou lhůtu 
k odstranění neoprávněně umístěné stavby pří-
střešku a uvedení faktického užívání pozemku 
do souladu s nájemní smlouvou, a to v termínu 
nejpozději do 15. 11. 2014. Současně RM 
pověřuje MO provedením kontroly splnění 
požadavků pronajímatele.

RM schvaluje smlouvu o zajištění orga-
nizace Svatomichalské pouti na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sokolem 
Dolní Boříkovice, a která se koná ve dnech 4. 
a 5. 10. 2014.

RM schvaluje smlouvu o zajištění organiza-
ce Svatomichalské pouti na pozemcích vyhra-
zených k jejímu pořádání, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a FC Jiskrou 2008, o.s., 
a která se koná ve dnech 4. a 5. 10. 2014.

RM schvaluje smlouvu o zajištění organi-
zace Svatomichalské pouti na pozemcích vy-
hrazených k jejímu pořádán, která je uzavírána 

mezi Městem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, 
o.s., a která se koná ve dnech 4. a 5. 10. 2014.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
evidenční číslo: OŽPZ/14/23039 mezi městem 
Králíky a Pardubickým krajem, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice.

RM schvaluje použití přidělených finančních 
prostředků OV Dolní Lipka na nákup motorové 
benzinové travní sekačky značky SELECT 
4600A za cenu 5.990 Kč pro účely údržby 
travních ploch v okolí obecní klubovny.

RM bere na vědomí informaci o uzavřené 
darovací smlouvě s firmou Auto Kubíček s.r.o., 
Šumperk (6.000 Kč).

RM schvaluje uhrazení výše podílu na ná-
kladech zřízení autobusového zálivu zastávky 
„Králíky, Červený Potok, obchod“ v Červeném 
Potoku v rámci prováděné akce „Modernizace 
silnice II/312 Králíky – Červený Potok“ reali-
zované Pardubickým krajem dle přiloženého 
rozpisu prací a výkazu výměr a pověřuje odbor 
VTS objednáním stavebních prací u firmy 
GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Průhonu 
32, 170 00 Praha 7. 

1. 10.
RM bere na vědomí závěr zjišťovacího řízení 

vedeného podle zákona o posuzování vlivů na 
ŽP záměru společnosti QETEX s.r.o., Na Spra-
vedlnosti 1533, Pardubice „Lihovar Červený 
Potok“ Krajského úřadu Pardubického kraje.

RM doporučuje přemístění sběrného dvora 
společnosti Služby města Králíky, s. r. o., z ul. 
Hradecké v Králíkách do lokality průmyslové 
zóny za TES-LAMPem a ukládá odboru VTS 
ve spolupráci s odborem ŽP a jednatelem spo-
lečnosti Služby města Králíky, s. r. o., Králíky 
462, zadat zpracování studie na přemístění 
areálu sběrného dvora. Po vypracování studie 
bude tento bod předložen k projednání ZM.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení, umístění, provozování, 
oprav, údržby a výměny zařízení distribuční 
soustavy prostřednictvím třetích osob a dále 
právu přístupu a příjezdu na p.p.č. 104/11 
a p.p.č. 2158/2 v k. ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
v souvislosti s provozováním distribuční sou-
stavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 2.000 
Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM ruší usnesení č. RM/2014/27/222 ze dne 
30. 4. 2014, tj. souhlas s provedením stavebních 
úprav daný paní J. K., Králíky.

RM bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace a schvaluje Podmínky Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 
Konsolidace IT ORP Králíky. 

RM schvaluje smlouvu č. 14165583 o po-
skytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životního prostředí mezi městem Králíky 
a Státním fondem životního prostředí se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.
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RM souhlasí s uložením vytěžené zeminy 

(stavební suti) maximálně 600 t z prostoru 
protitankového příkopu u pěchotního srubu 
K – S 17 „U továrny“ v rámci sanace nově 
objevené skládky firmou BAUSET CZ, a.s. 
za cenu skládkovného 60 Kč/1 tuna na skládce 
města Králíky v Boříkovicích. 

RM schvaluje nájemní smlouvu s firmou 
BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 
530 02 Pardubice, týkající se pozemků p.p.č. 
328/4, 328/3, 328/2, 470/4, 1503/3, 375/17, 
375/15, 375/14, 375/13, 375/1 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zřízení mezideponie 
a vybudování stavby „Terénní úpravy v k.ú. 
Dolní Boříkovice“ za nájemné 60 Kč/1 tuna 
odpadu bez DPH, a to na dobu určitou do 31. 
5. 2015. 

8. 10.
Město, jako vlastník pozemku p.p.č. 1725/4 

v k. ú. Králíky, souhlasí se stavbou distribuční 
soustavy a zároveň RM schvaluje zřízení věc-
ného břemene spočívající ve zřízení, umístění, 
provozování, oprav, údržby a výměny zařízení 
distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále právu přístupu a příjezdu na po-
zemek p.p.č. 1725/4 v k. ú. Králíky, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
v souvislosti s provozováním distribuční sou-
stavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti stavby. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údrž-
by, oprav podzemního a nadzemního vedení, 
dále pak obnovu, výměnu, modernizaci nebo 
zlepšení výkonnosti distribuční soustavy včetně 
jejího odstranění a právo vstupovat a vjíždět na 
pozemky p.p.č. 2195, p.p.č. 2220, p.p.č. 2682, 
p.p.č 2709, p.p.č. 2717 a p.p.č. 2746 v k.ú. 
Horní Lipka, které jsou zapsány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín, IČO 24729035, na dobu neurčitou a 
za jednorázovou náhradu ve výši 2.700 Kč + 
DPH. Zároveň RM schvaluje uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-
12-2002964/VB/2. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení (uložení), provozu, 
údržby, oprav nadzemního vedení, dále pak 
obnovu, výměnu, modernizaci nebo zlepšení 
výkonnosti distribuční soustavy včetně jejího 
odstranění a právo vstupovat a vjíždět na 
pozemek p.p.č. 2074/5 v k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na dobu neurči-
tou a za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 
Kč + DPH. Zároveň RM schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-

12-2002052/VB/1.
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 

14-56 a č. 34 přidělená městu Králíky roz-
hodnutím resortních ministerstev a Krajského 
úřadu Pardubického kraje, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 4.311.000 Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 201406. 

RM schvaluje s účinností od 1. 11. 2014 
nový ceník služeb poskytovaných na víceúče-
lovém sportovním areálu. Tímto rozhodnutím 
je zrušeno usnesení RM/2013/17/243.

RM neschvaluje smlouvu o prodloužení 
spolupráce s firmou EXPRESNET.CZ, Za-
hradní 173/2, 326 00 Plzeň na prodloužení 
doby umístění pořadu „Cyklotoulky Králíky 
– Králický Sněžník“ na webových stránkách 
www.cyklotoulky.cz. 

RM souhlasí s poskytnutím dřevní hmoty ze 
skácené lípy u smuteční síně TJ Jiskra Králíky 
za zpracování, odvoz a úklid. 

15. 10.
RM schvaluje záměr změny smlouvy o vý-

půjčce č.j. 5393/2008 ze dne 28. 8. 2008 a jejího 
dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2009 mezi městem 
Králíky a Tělovýchovnou jednotou SOKOL 
Boříkovice, se sídlem Polní 65, 561 69 Králíky 
týkající se změny předmětu výpůjčky (sloučení 
parcel, změna výměry a hodnoty vypůjčených 
nemovitých věcí) a ostatních náležitostí smlou-
vy v souvislosti s účinností NOZ, a ukládá MO 
záměr změny smlouvy zveřejnit na dobu 15 dnů 
(odlišně od pravidel o propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky).

RM schvaluje Směrnici k provádění in-
ventarizace majetku a závazků města Králíky 
č. PP/179/S/2014, jejíž přílohou je plán inven-
tur na rok 2014 v předloženém znění. 

RM schvaluje na základě výzvy JUDr. Jiřího 
Petruně, soudního exekutora Exekutorského 
úřadu Šumperk zastavení exekuce proti po-
vinné společnosti PROKEN, s.r.o., se sídlem 
Hluboká 264, 561 69 Králíky, a to z důvodu, 
že v průběhu exekučního řízení nebylo nic vy-
moženo a povinná společnost nemá postižitelný 
majetek. Zároveň RM doporučuje prominutí 
dluhu ve výši 106.780 Kč a nákladů řízení ve 
výši 11.272 Kč společnosti PROKEN, s.r.o., se 
sídlem Hluboká 264, 561 69 Králíky a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje možnost zálohové faktura-
ce společnosti Služby města Králíky s.r.o. 
a schvaluje placení zálohových faktur za údrž-
bu komunikací, zimní údržbu komunikací, za 
provoz veřejného osvětlení, za provoz nového 
veřejného osvětlení a za svoz komunálních 
odpadů.

RM bere na vědomí informaci Ing. Martina 
Prouzy, vedoucího oddělení dopravní obsluž-
nosti Krajského úřadu Pardubického kraje, 
a nesouhlasí s úhradou tzv. místní dopravy na 
linkách č. 700152, 700153 a 700180. 

RM bere na vědomí informaci o vzniklých 
vícenákladech na restaurování Schwarzerova 
kříže na p.p.č. 3064 v k.ú. Králíky včetně zhoto-
vení kopie chybějící sochy sv. Jana z přírodního 
kamene ve výši 18.000 Kč a ukládá odboru 
ŠKT připravit dodatek ke smlouvě s firmou 

A. Košvanec s navýšením celkové ceny re-
staurování Schwarzerova kříže na 184.000 Kč.

RM neschvaluje poskytnutí příspěvku 3.000 
Kč občanskému sdružení Království Králické-
ho Sněžníku o.s.

RM bere na vědomí základní informaci 
o projektu a schvaluje účast města Králíky 
v projektu Gminy Stoszowice zaměřeném 
na propagaci cyklistických tras na území PL.

RM schvaluje příkazní smlouvu s  Ing. 
Janem Tomkem na provedení a zajištění pří-
pravy a průběhu veřejné zakázky Výzvy č. 22 
projektu Konsolidace IT ORP Králíky reg. 
č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380.

20. 10.
RM souhlasí s prodloužením doby pro 

pořádání hudební produkce na 24:00 hodin ve 
dnech 24. 10. a 25. 10. 2014, a to v souvislosti 
s pořádáním vzpomínkové akce při příležitosti 
státního svátku „Dne vzniku samostatné ČSR“, 
která se koná v areálu sídla klubu – Horní Lipka 
16, 561 69 Králíky, a to za splnění následujících 
podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bez-
prostředním okolí konání kulturní akce;

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů tak, aby nedocháze-
lo k narušování veřejného pořádku; 

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

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce.

RM schvaluje Nařízení města Králíky 
č. 3/2014 o vymezení úseků místních komu-
nikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí v zimním období roku 2014/2015 na 
území města Králíky.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých 

psů na území města. V současné době jsou v objektu 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.

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

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

a Klub seniorů o.s. vás zvou na posezení starší generace, které 
se koná dne 27. 11. 2014 v 16.00 hod. ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 

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

Srdečně zvou pořadatelé

Nový rozpočet Pardubického kraje podpoří venkov i problémové regiony
Rozpočet Pardubického kraje na příští rok počítá se zvý-

šením prostředků v Programu obnovy venkova i s podporou 
problémových regionů. Hejtman Martin Netolický o tom 
2. října informoval Krajské shromáždění Sdružení místních 
samospráv České republiky (SMS ČR), které se konalo v sále 
Zastupitelstva Pardubického kraje. 

„Finišujeme přípravu rozpočtu a je to po dlouhých letech po-
měrně příjemné čtení. Konečně jsme díky dobrému hospodaření 
schopni prostředky uvolňovat a investovat,“ sdělil hejtman Pardu-
bického kraje Martin Netolický více než 50 starostům přítomným 
v sále. „Současně plníme slib navýšení prostředků v Programu 
obnovy venkova o osm milionů na výsledných 45 milionů, což 
by měl pocítit každý z žadatelů,“ informoval hejtman Netolický. 
„Nad rámec tohoto programu jsme připravili grant na podporu 
problémovým regionům, která bude věcně zaměřena po dohodě 
s dotčenými starosty. Především by měla směřovat na rozvoj pod-
nikání, podporu zaměstnanosti a přípravu evropských projektů,“ 
dodal hejtman s tím, že o zařazení do problémového regionu 
rozhodovalo několik ukazatelů, jako například počet podnikatelů, 
stáří obyvatel nebo míra nezaměstnanosti.

Pokračovat bude obnova krajských silnic
Hejtman Netolický také oznámil, že financování obnovy silnic 

II. a III. třídy, které už nebude možné platit z evropských fondů, by 

měl příští rok zčásti zajistit Státní fond dopravní infrastruktury. 
Pro krajské silnice by v něm měly být vyhrazeny nejméně dvě 
miliardy korun. „Přiznávám, že největší dluh máme u silnic na 
Hlinecku a řešíme ho. Na letošní modernizaci úseku Hlinsko 
– Dřeveš naváže v příštím roce úsek až do Silnice, obnovy se 
dočkají i silnice z Hlinska do Kameniček a z Kameniček k hranici 
kraje,“ řekl hejtman starostům. Upozornil také na to, že rozpočet 
kraje počítá s levnějšími opravami silnic III. třídy, které nejsou 
příliš zatíženy plošnou výspravou živičného krytu vozovek. Kraj 
je může vybavit pouze novými povrchy bez zásahu do podloží 
s pětinovými náklady oproti kompletní rekonstrukci.

Pošty se rušit nebudou
Přítomné starosty hejtman dále ujistil, že podle ministra vnitra 

Milana Chovance i premiéra Bohuslava Sobotky by pobočky 
České pošty měly být zachovány v současném rozsahu. Součas-
ně je vyzval, aby případné problémy s pobočkami představitelé 
obcí včas hlásili.

Všem zástupcům obcí hejtman poděkoval za spolupráci a po-
přál jim úspěch v nadcházejících obecních volbách a možnost 
dále pracovat na správě svých obcí.

Aktuální informace k evropským fondům shrnul v podrobné 
prezentaci starostům Radim Sršeň, 1. místopředseda SMS ČR. 
Součástí setkání byl i Seminář vzdělaného starosty, projekt SMS 
ČR Rok v obci, informace k postupům po komunálních volbách 
a k případnému předání úřadu. Tajemník SMS ČR Tomáš Chmela 
u příležitosti setkání neopomněl pogratulovat Jozefovi Petren-
covi, starostovi Dřítče, vítězné Vesnice roku 2014 Pardubického 
kraje. Ten je také předsedou krajského sdružení.
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Firma Schulte Automotive Wiring s.r.o. provozuje svou výrobní 
činnost v Jablonném n. O. již 3,5 roku a stabilně zaměstnává více 
než 400 zaměstnanců. Je součástí významné průmyslové skupiny 
Wilms-Gruppe a dceřinnou společností firmy Schulte & Co. GmbH 

s téměř stoletou tradicí. Firma se zabývá výrobou komponentů pro automobilový průmysl – 
závod v Jablonném n. O. výrobou kabelových svazků pro prestižní evropské automobilky.

průběžně přijímáme další pracovníky především na pozici:

dělník v elektrotechnice

Přihlášky zájemců přijímáme pouze formou osobního kontaktu v sídle firmy na adrese: 

Nádražní 206, Jablonné nad Orlicí

Program MC Emma listopad 2014

 

herna
Rybička

místnost
Sluníčko

Úterý
4. 11.

písničky a říkadla s 
babi Maru

výhodný prodej 
ponožek pana 

Habarty od 09:00
Čtvrtek
6. 11.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý
11. 11.

podzimní tvoření pro 
děti

CVIČENÍ PRO 
TĚHOTNÉ od 17:00

Čtvrtek
13. 11.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý
18. 11.

veselá říkadla s 
Verčou  

Čtvrtek
20. 11.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý
25. 11.

Čteme s dětmi „od 
kolébky“

CVIČENÍ PRO 
TĚHOTNÉ od 17:00

Čtvrtek
27. 11.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

V úterý je herna „Rybička“ otevřena vždy od 09:00-12:00, 
program začíná v 10:00. 

Ve čtvrtek začínáme 09:30 a cvičení s kojeňátky začíná 
v 10:30.

MC EMMA
Milé maminky a přátelé centra rádi bychom Vám upřesnili 

naplánované aktivity tohoto měsíce. Mezi novinky patří 3x 
nad dětskou knihou aneb Čteme s dětmi „od kolébky“. 
V rámci úterního programu bychom rádi maminkám i dětem 
představili vybrané tituly současné dětské literatury. Pozor-
nost tentokrát zaměříme na knihy určené těm nejmenším. 
Celkem tři setkání budou proto naplněná ukázkami leporel, 
knih s říkánkami, obrázkovými knihami atd. Světem dětské 
literatury Vás provede Hanka Švestková. 

V listopadu opět začne „Výtvarná chvilka“ pod vedením 
Terky Coufalové. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti 
předškolního věku (3–6 let) a jejich rodinné příslušníky. 
Hlavním záměrem „Výtvarné chvilky“ je přispět k celistvému 
rozvoji dítěte s důrazem na rozvoj tvořivosti, fantazie a jemné 
motoriky (grafomotoriky, vizuomotorikou) jedince. Máme 
možnost u dítěte ovlivnit pozitivní postoj k výtvarnému umě-
ní, rozvoj výtvarné komunikace a estetického cítění. Lekce 

„Výtvarné chvilky“ budou probíhat jednou měsíčně vždy 
v pátek od 15 hod. První se uskuteční v pátek 14. 11. 2014.

Cvičení pro těhotné jsme přesunuli do odpoledních hodin 
jednou za 14 dní od 17:00. Věříme, že tak vyhovíme širšímu 
okruhu nastávajících maminek. 

V neposlední řadě patří naše velké díky všem maminkám, 
které pomáhaly na burze dětského oblečení.  Velice si ceníme 
pomoci od zkušených maminek, které již centrum nenavště-
vují. Bez Vás by to nešlo. Ještě jednou děkujeme!

Za tým MC EMMA
D.Beranová, K. Brůnová, H. Švestková

Kolečkiáda 2014
Máme za sebou první dva měsíce školního roku a také první 

akci, kterou jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali. Poté, co si 
během měsíce září nové děti úspěšně zvykaly na pobyt ve školce 
a ty větší, zkušenější, se opět vrátiyi mezi své kamarády, jsme 
měsíc říjen věnovali přípravám na 2. ročník KOLEČKIÁDY. Pro-
tože vloni některým dětem chybělo na KOLEČKIÁDĚ opravdové 
závodění, rozhodli jsme se letos Kolečkiádu pojmout skutečně 
závodně a uspořádali jsme ji na sportovním areálu v Králíkách.

Děti se celý týden těšily a vyprávěly, jak si už doma chystají 
svá  kolečková vozítka počínaje odrážedly,  přes koloběžky, až po 
kola. Také počasí jsme s napětím sledovali, ale letošní podzim nás 
nezklamal a tak jsme mohli společně s dětmi a s rodiči strávit pří-
jemné, veselé odpoledne plné her a pohybu na čerstvém vzduchu.

Na děti čekala různá soutěžní klání a zkoušky šikovnosti v ně-
kolika soutěžích a jak jinak -kolečkových. Prostě kola, kroužky, 
kolečka nás v sobotu bavily.  Poté, co děti splnily všechny „ko-
lečkové“ úkoly a obdržely patřičný počet razítek, čekala na ně 
sladká i drobná věcná odměna. 

A pak už se všichni soustředili na závody ve svých kategoriích, 
do kterých se k našemu údivu přihlásily snad úplně všechny děti. 
Byl to mnohdy hodně napínavý souboj a bylo krásné vidět 3-4 
leté mrňousky jak bojují o každý metr tratě na svých odrážedlech, 
ale i velké kluky a holky jak vážně závody berou za mohutného 
povzbuzování rodičů a kamarádů. Odměnou dětem byla chvíle 
slávy, kterou si prožily na stupních vítězů při přebírání medailí 
a věcných cen.

Ani rodiče jsme však letos nenechali zahálet. Připravena byla 
totiž soutěž rodinných týmů v náročné disciplíně „jízda s postelí“, 
při které jsme si všichni užili spoustu legrace.

Pro mlsouny a žíznivce měl připraveno občerstvení pan Jiří 
Hlava, kterému touto cestou děkujeme za poskytnutí zázemí 
a přípravu občerstvení.

Všichni jsme měli radost a dobrý pocit ze společně stráveného 
odpoledne s pohybem na čerstvém vzduchu. A tak se těšíme 
s Vámi se všemi za rok nashledanou na 3. očníku KOLEČKIÁDY. 

Děti a zaměstnanci MŠ Moravská
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hadejmuzeum@seznam.cz - hádanka č. 4
Vážení přátelé, pod hádankou číslo 3 se skrývala miska k rychlení hyacintů. Předmět hádanky č. 4 představuje
a) stoličku sloužící k lázni při léčbě hemoroidů
b) stojánek na vajíčka
c) nosítka/stojánek využívaný při podávání kořalek početnější společnosti
Tipovat můžete do konce listopadu. Pokud jste naše hádanky zaregistrovali teprve
nyní, pravidla najdete na www.muzeumkraliky.cz a na FB muzea.

Tváře plné puntíků
v městské knihovně

10. října jsme se sešli, abychom si zaběhli Čtenářský maraton, 
kterým jsme se připojili k celostátní akci Týden knihoven. 

Děkujeme všem malým i velkým účastníkům pátečního Čtenář-
ského maratonu za výdrž, nadšení a dobrou náladu.

Dohromady se zúčastnilo asi dvacet čtenářů, vydrželi jsme číst 
3 hodiny a přečetli jsme 71 stran veselých příběhů z knihy Puntíkáři 
od spisovatele Miloše Kratochvíla. Snědli jsme horu sušenek a vy-
pili několik litrů šťávy. Z toho všeho čtenářům na obličeji naskákaly 
barevné puntíky, se kterými hrdě odkráčeli domů.

Připomínáme čtenářům z dětského oddělení, že 4. listopadu 
startuje soutěž „Co se tenkrát stalo, aneb, Cesta staletími za 
ztraceným pergamenem“.

Všechny potřebné informace najdete na webových stránkách 
městské knihovny. 

Přejeme Vám všem příjemný podzim, pokud možno strávený 
s pěknou knihou z králické knihovny.

Kolektiv knihovnic MěkK, foto k článku na straně 2

Německý deník  (z projektu Comenius)
10. 9. 2014 - Brzy ráno jsme dorazili do Franfurktu. Čekání na naše 

partnery jsme si ukrátili rozchodem v centru. Do Runklelu jsme dojeli 
o půl páté a poté už každý odjel na ubytování do své rodiny. 

11. 9. 2014 - Ráno jsme z Runkelu vlakem dojeli do asi 17km vzdá-
leného města, kde nám byly zapůjčeny kánoe, pádla a vesty. Vytvořili 
jsme smíšené posádky po 3 až 4 členech a vrhli se na řeku, po které 
jsme pluli zpět do Runkelu. Pro většinu z nás byl hlavně poslední 
úsek velmi namáhavý, ovšem všichni jsme se vylodili v Runkelu. Za 
chviličku jsme zmokli, ale byla to jen přeháňka, a tak jsme se mohli 
vydat na prohlídku zdejšího hradu. Poté nás na radnici přivítal pan 
starosta, a následovala návštěva kavárny. Z té jsme se vrátili do školy, 
kde bylo společné občerstvení. Do svých rodin jsme se vraceli okolo 
8. hodiny večerní.

12. 9. 2014 - Ráno jsme se vlakem vydali do Limburgu. Zde jsme 
absolvovali prohlídku s průvodkyní historickým centrem. Ještě před 
polednem jsme již byli svěřeni svým partnerům, a tak zbytek dne 
trávil každý po svém.

13. 9. 2014 - První víkendový den trávíme všichni v rodinách, a večer 
se většina z nás schází u Chiary (Áďa M.), kde zůstáváme asi do 22 h.

14. 9. 2014 - Druhý víkendový den, stejně jako ten předešlý, trávíme 

ve svých rodinách. Někteří se vydávají do zábavných nebo lezeckých 
parků, jiní do přírody nebo navštívit babičku.

15. 9. 2014 - Scházíme se ve škole v Runkelu. V této škole jsou 
třídy 7-10, ve Villmaru pak 1-6. Rozdělujeme si projektová témata 
a ve čtveřicích (dva Němci, dva Češi) se pouštíme do svých témat. 
Tyto ‚referáty‘ budou použity v projektové knize Králíky - Villmar. 
Poté se na hodinu přesouváme ven na hřiště a za slunečného počasí 
hrajeme fotbal a basketbal.

16. 9. 2014 - V úterý náš den začíná opět ve škole. Dopoledne 
pracujeme na našich projektech, obědváme ve škole. Po poledni vla-
kem cestujeme do Weilburgu, kde je pozoruhodný zámek, ve kterém 
absolvujeme prohlídku. V zámku je příjemný chládek, venku panuje 
téměř letní počasí. Večer se všichni scházíme u Lucase /Ondra, Kryštof/.

17. 9. 2014 - Můžeme si přispat, dnes vyrážíme až v 9 hodin. Vlakem 
cestujeme do Frankfurtu. Výtahem zdoláváme 56 poschodí mrakodrapu 
Main Tower, a nacházíme se ve výšce 200m. Ne všem dělá úchvatný 
výhled dobře, Romča Pospíšil už radši chvátá dolů. Rychlý oběd 
v McDonaldu, musíme spěchat na naši vyhlídkovou plavbu. Výletní 
lodí se plavíme po řece Mohan.

18. 9. 2014 - Dopoledne trávíme prací na našich projektech. Oběd 
máme ve škole a po něm se přesouváme ven, kde hrajeme fotbal 
a basketbal, na vybíjenou a lehčí obdobu baseballu se přemisťujeme 
do prostorné tělocvičny. Po půl čtvrté se rozcházíme (tedy spíš rozjíž-
díme) do svých domovů. Já s Májou Crhovou máme jet autobusem, 
a tak když se po dlouhém čekání konečně dostaví, je úleva si po tom 
sportování sednout a odpočívat - a kdo by v tu chvíli sledoval krajinu 
za oknem, že. Já se o ní tedy začnu zajímat až ve chvíli, kdy Jasmin 
s Annikou vyjeknou:“Oh no, that is wrong bus!“ No ano, ona krajina 
za oknem mi opravdu není povědomá. Na další zastávce vystupujeme, 
a do Eschenau už musíme po svých.

19. 9. 2014 - Pěšky se z Runkelu po turistické cestě vydáváme do 
Villmaru, kde se nachází muzeum mramoru a mramorový lom Unica, 
oběd už máme každý doma.

20. 9. 2014 - Dopoledne a odpoledne trávíme v rodinách, balíme 
si. V pět hodin jdeme do školy, kde je zakončení a grilujeme. V osm 
hodin jedeme na nádraží v Niederbrechenu. Zde se loučíme, což 
samozřejmě není nic lehkého, všem se nám tu moc líbilo. Vlakem 
cestujeme do Frankfurtu, kde čekáme na autobus StudentAgency, 
kterým jedeme do Prahy.

21. 9. 2014 - V Praze jsme brzo ráno, čekáme na autobus, kterým 
jedeme do Hradce Králové, odsud už do Králík, kam přijíždíme 
v poledne.

zapsala Klára Bajtová, 9. C
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
01. 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
08. 11. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
09. 11. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
15. 11. So MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
16. 11. Ne MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
17. 11. Po MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
22. 11. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
23. 11. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
01. 11. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
02. 11. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem 
o zveřejnění Vašeho právě naroze-
ného děťátka v měsíčníku Králický 
zpravodaj, přijďte na Městský úřad, 
Karla Čapka 316, evidence obyvatel, 
s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v 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.

Ondřej Padalík – Zuzana Horová
Tomáš Nejedlý – Růžena Procházková

Petr Adamec – Lucie Moravcová

Klub seniorů
pro měsíc listopad připravuje

4. 11. 2014 v 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů - účast možná pro členy 
klubu s podnětnými návrhy do další činnosti klubu.

11. 11. 2014 v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu, účast možná i pro nečleny 
klubu. Přihlášky u pí. Bednářové v klubu nebo na tel: 774 059 589.

27. 11. 2014 v 16.00 hodin - Společenský večer seniorů na Střelnici za 
účasti polských seniorů pořádaný sociálním odborem MěÚ Králíky.

28. 11. 2014 v 7.00 hodin - Zájezd za vánočními nákupy do Kudowe 
Zdroje. Účast možná i pro nečleny klubu. Přihlášky u pí. Křivohlávkové na 
tel. 723 201 414, nebo v klubu seniorů.

Nabídka účasti na pobytovém zájezdu v roce 2015
Klub seniorů připravuje pro rok 2015 pobytový zájezd do Itálie - Palmová 

riviéra - Martinsicúro, rezidence Astro Marino I v období 24. 8. - 6. 9. 2015 
(11/14) dní. Zájezd se uskutečnuje pro zájem o zopakování pobytu v této ob-
lasti Itálie (pro krásné prostředí, teplé moře, možnosti zájezdů do Říma, nebo 
San Benetina, plavbou lodí po moři a pod.). Cena je předběžně stanovena na 
8.500 Kč. V ceně je započítána polopenze (snídaně, večeře), plážový servis 
(lehátko, křeslo na jeden apartmán), pojištění. Denně se na pláži cvičí aerobik. 
Přihlášky u pí. Křivohlávkové na telefonu 723 201 414 nebo v klubu seniorů 
pondělí, středa, pátek. Záloha na zájezd se platí do 15. listopadu ve výši 3.000 
kč. Zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové klubu.

J. Dobrohruška - předseda

Prodám pěknou parcelu na okraji 
obce Králíky - U pěti prstů, o celko-
vé výměře 1829 m2. Velmi klidné, 
slunné místo s výhledem na pohoří 
a vrch Suchý. Na pozemku kopaná 
studna a krásné vzrostlé stromy. 
Možnost připojení čističky, plynu, 
vodovodu. Součástí pozemku je 
neobyvatelný domek o zastavěné 
ploše 197 m2. Cena za metr čtve-
reční 250,- Kč. Tel. 607 521 958.

Provident - zájemci o půjčku 
volejte na telefon 702277083.
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LISTOPAD 2014
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE   (komedie/drama ČR)
čtvrtek 6.   zač. ve 20:00 hod
Repríza nového českého filmu, jehož hrdiny jsou lidé, kteří si 

nechávají život prokluzovat 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 originální 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 připravená na nové 
vztahové dobrodružství. Zdeněk (V. 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 (Z. 
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 110,-; přístupný od 12 let; 95 min.

ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA   (dokumentární ČR)
pátek 7.   zač. ve 20:00 hod
Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se 

skrývá za tradičními pivními 
značkami v éře globalizace? 
Co se stane, pokud se tekuté 
národní dědictví promění 
v „eurobier“? Mnozí lidé 
věří, že pivo a jeho charakter 
ovlivňuje život národa více, 
než si myslíme. A stále více 
jich věří, že český pivní prů-
mysl už není český. Nejen 
kvůli tomu, kdo ho z vel-
ké části vlastní, ale i kvůli 
tomu, co vlastně vyrábí. Je to 
opravdu tak? A pokud ano, co 
můžeme dělat? Součástí pro-
jekce je ochutnávka piva!

Vstupné 90,-; přístupný; 
70 min.

ŠKATULÁCI   (rodinný animovaný dobrodružný USA)
úterý 11.   zač. v 17:00 hod
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních 

doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, 
co jim přijde do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! 
A právě tenhle ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném 
vyprávění prozradí, že to všechno bylo jinak. Škatuláci totiž nosí 
místo oblečení krabice od všeho možného a jsou velice plaší. Lidí 
se bojí a drží se od nich co nejdál. Jedinou výjimkou je kluk jménem 
Vejce. Toho však za člověka nepovažují, protože ho jako mimino 
našli s krabicí naraženou na hrudníku, takže to logicky musel být 
taky Škatulák. Ale kořeny se zapřít nedají a tak Vejce podniká víc 
a víc dobrodružných výprav do světa lidí…

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.

DIVOKÉ HISTORKY    (povídkový Španělsko, Argentina)
úterý 11.   zač. ve 20:00 hod
Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nesprave-

dlností a křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit 
hranice zákona či dobrých mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš. 
V různých situacích se hrdinové filmu dostanou do bodu, kdy už jim 
dojde trpělivost. Vezmou věci do svých rukou a s lidskou malostí, 
byrokracií či vypočítavostí si to vyřídí s intenzitou rozzuřeného 
zvířete. Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými si 
podmanila diváky festivalu v Cannes i v Karlových Varech. Není 
divu. Nervy totiž můžou rupnout každému a pocity hněvu jsou 
stejně univerzální jako uvolňující účinek smíchu, který se dostaví 
při každém z šesti překvapivých rozuzlení.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

INTERSTELLAR
(mysteriózní sci-fi USA)
pátek 14.   zač. ve 20:00 hod
Když se náš čas na Zemi chýlí 

ke konci, je skupina výzkumníků 
pověřena nejdůležitějším posláním 
v lidských dějinách: cestou za hra-
nice naší galaxie, při které má za 
úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo 
nový domov. Dlouho očekávaný vel-
kofilm Christopera Nolana, režiséra 
trilogie Temný rytíř a snímku Počá-
tek, přichází k velkému překvapení 
fanoušků do kin pouze ve 2D.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 
let; titulky; 160 min.
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JESSABELLE   (horor USA)
úterý 18.   zač. ve 20:00 hod
Jessie po tragické nehodě 

přijde o snoubence a sama zů-
stane ochrnutá. Aby našla klid, 
nastěhuje se do starobylého 
domu v Louisianě, který kdysi 
patřil jejímu otci. Brzy se tam 
však začnou dít podivné věci 
a Jessie najde záhadný vzkaz od 
své matky, která zemřela před 
mnoha lety. Brzy pochopí, že 
tento dům je už dávno obýván 
i nějakou jinou bytostí…

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min.

GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA   (hudební USA)
čtvrtek 20.   zač. ve 20:00 hod
Film věnovaný životu a hudbě zpěváka a hudebního skladatele 

Jamese Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové 
hudby. Jeho skladby významně ovlivnily i zvuk současného rapu 
a hip hopu. James Brown získal přezdívky Mr. Please Please Please, 
Mr. Dynamite, nejčastěji ale The Godfather of Soul. Jeho život byl 
pestrý a kontroverzní. Na jednu stranu byl uznávaným umělcem, 
na druhou stranu byl obviňován z týrání žen, přechovávání drog 
a byl i několikrát odsouzen do vězení.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 130 min.

POHÁDKÁŘ   (komedie/drama ČR)
pátek 21.   zač. ve 20:00 hod
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho 

identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně 
jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama 
hlavního hrdiny Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval 
dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a 
Aňa Geislerová). Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, 
jsou objektem lásky i lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že 
si ji vlastně ani neuvědomuje. Žije ve světě svého velkého živého 
snu, v němž je tím, kým zrovna chce být, kde platí pouze tady 

a teď, v němž se zapomíná, co bylo včera a nečeká na to, co bude 
zítra. Snu, který je tolik povznášející pro něj a tolik zničující pro 
lidi, které by chtěl milovat. Film Pohádkář vypráví jedinečný, ale 
mnohými z nás zažívaný příběh. Příběh o touze, podvodu a věč-
ném odpouštění. Příběh lidí ztracených v bludišti lásky, z kterého 
nemohou a možná ani nechtějí najít cestu, protože láska podobně 
jako lež bývají slepé. Čím blíže se kapitán Rott dostává k podstatě 
toho, jaký Mára/Kamil byl, tím víc začíná chápat nejen to, že prostě 
nemohl žít jinak, než žil, ale chápe i důvody přetrvávající lásky 
obou jeho partnerek. A co víc, díky Márovi možná dokáže najít 
klíč k vyřešení vlastního života, který se mu hroutí pod rukama.

Vstupné 120,-; přístupný od 15 let; 90 min.

VČELKA MÁJA   (rodinný animovaný Německo)
úterý 25.   zač. v 17:00 hod
Mája, Vilík, Flip a všichni 

jejich kamarádi jsou zpátky! 
A s nimi nové příběhy plné přá-
telství, dobrodružství a kouzel! 
Práce, úsilí a med – život včel 
je v podstatě dost jednotvárný… 
ale ne pro malou včelku Máju, 
která už od narození narušuje 
zaběhnutá pravidla úlu svojí 
radostí ze života, zvídavostí 
a mimořádně dobrodružnou po-
vahou. Jednoho dne vypukne ve 
včelím úle velký zmatek a zděšení, protože zmizí všechna mateří 
kašička. Podezření padne na nepřátelský roj sršňů. Vše se schyluje 
k boji, ale Mája náhodou zjistí, že hlavním viníkem nejsou sršni, 
ale někdo z úlu, a odletí tajně s Vilíkem vyhledat pomoc.

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

CO JSME KOMU UDĚLALI   (komedie Francie)
úterý 25.   zač. ve 20:00 hod
Claude a Marie Verneuilovi jsou svým založením provinční 

milovníci staré dobré Francie a ve svém okolí patří mezi vážené 
občany. A také mají čtyři dcery: Isabelle, Odile, Ségolène a Lauru. 
Při jejich výchově se vždy snažili uplatňovat spíše konzervativní 
metody a snažili se jim vštípit ty správné hodnoty – tedy ty jejich. 
Dnešní doba ale Verneuilovy konfrontuje s mnoha věcmi, které 
rozhodně nejsou podle jejich gusta, například s multikulturní nebo 
náboženskou tolerancí a s podobnými dnešními výmysly. Přesto 
se Verneuilovi skoro pokaždé přinutí tyto změny chápat, i když 
jim mnohdy připravují těžké životní zkoušky. A tak také museli 
postupně spolknout tři svatby, které rozhodně nebyly podle jejich 
ideálních představ. První dcera si totiž vezme muslima, druhá Žida 
a třetí se vdává za Číňana. Zkuste si potom představit, jak vypadá 
v této sestavě velké rodinné setkání na Vánoce. Jedinou a poslední 
nadějí na „opravdovou“ svatbu v kostele mají u nejmladší dcery, 
která, haleluja, potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.
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HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU  1   (sci-fi thriller USA)
pátek 28.   zač. v 17:00 hod
Proti všem očekáváním přeži-

la Katniss hladové hry dvakrát, 
ale ani poté nemá klid. V zemi 
Panem vypuklo povstání. Kapi-
tol je naštvaný a chce pomstu. 
Kdo by měl za nepokoje zaplatit? 
Katniss. A co je nejhorší, pre-
zident Snow dal jasně najevo, 
že v bezpečí není vůbec nikdo. 
Bude připravovaná revoluce 
v čele s Katniss úspěšná? Cena 
může být hodně vysoká.

Vstupné 110,-; přístupný; 
titulky; 120 min.

ŽELEZNÁ SRDCE   (váleč-
ný Velká Británie)

pátek 28.   zač. ve 20:00 hod
Duben 1945. Zatímco se spo-

jenecká armáda pokouší o finální 
ofenzívu na evropské frontě, ují-
má se válečný veterán, armádní 
seržant Wardaddy (Brad Pitt), 
velení tanku Sherman a vydává 
se s jeho pětičlennou posádkou 
na vražednou misi v týlu nepří-
tele. Tváří v tvář přesile početní 

i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě 
souhrou okolností ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat 
navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na svou stranu a dovést 
do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce 
nacistického Německa.

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

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2014

sobota 1. 11.   SRDCE K SRDCI   zač. v 19:00 hod
Taneční večer pražské konzervatoře Duncan Centre přináší 

vlastní tvorbu studentů konzervatoře i profesionálních tanečníků. 
Vstupné 110,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na 
Velkém náměstí, paní Kubešová, tel.: 732 202 193.

čtvrtek 13. 11.   VIVAT TANGO   zač. v 19:00 hod, Evropský dům
Po delším čase se do Králík vra-

cí violoncellista Petr Nouzovský, 
tentokrát se spoluhráčem na akor-
deon Ladislavem Horákem. Pestrý 
program je – jak název napovídá 
– sestaven především z moderní 
„vážné“ hudby s akcentem na 
tango. 103. koncert Kruhu přátel 
hudby, vstupné 60,- Kč.

sobota 15. 11.  POSTAVEN(I)Í MIMO HRU   zač. v 19:00 hod
Komedie o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě se ode-

hrává ve fotbalové šatně během ligového zápasu, kde rozhodčí 
nejsou jen rozhodčími, ale především lidmi, kteří si spolu s dresy, 
píšťalkou či kartami přinášejí také vlastní mindráky a smutky, jež 
jsou mnohdy ještě směšnější a absurdnější než samo fotbalové 
šílenství... Fotbal je týmová hra, ale v šatně rozhodčích každý 
kope za sebe. Jeden sudí je hlavní, má své ambice a plakát FIFA, 
kterým se motivuje před zápasem. Pomezní jsou dva, tedy parta, 
co se může v dané chvíli podržet, ale i potopit. Trojice má spolu 
nevyřízené účty a pár hořkých tajemství. Spojující linkou jsou 
slangová i vulgární slova, která k mužnosti fotbalových událostí 
neodmyslitelně patří. „Stáhli jsme je na minimum, ale oni ti lidé 
vážně slušně nemluví,“ prohodil šibalsky režisér Roman Štolpa. 

Poločas inscenaci dělí na dva logické celky. V režii Romana Štolpy 
hrají/alternují Jan Révai/Miroslav Hrabě, Ernesto Čekan/Roman 
Štolpa a Petr Semerád, hudba Ondřej Brzobohatý. Vstupné 250,- 
Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, 
paní Kubešová, tel.: 732 202 193.

sobota 22. 11.   OD RENESANCE K SOUČASNOSTI   zač. 
v 19:00 hod, Evropský dům

Koncert posluchaček 6. ročníku Janáčkovy konzervatoře Ostrava.  
Představí se trio zobcových fléten ve složení Michaela Pešková, 
Markéta Odleváková a Eva Mizerová. Vstupné dobrovolné.

sobota 22. 11.   W.A.F.   zač. ve 21:00 hod, Kavárna Střelnice
W.A.F. je mladá kapela, která oslovuje publikum českými texty 

a svižným pop-rockem. Současná šestičlenná sestava vystupuje od 
roku 2011, má za sebou přes 100 klubových koncertů (např. Lucerna 
Music Bar, Futurum, Faval, Kotelna) a vystoupení na velkých festi-
valech. Minulý rok W.A.F. odehráli akustické turné s kapelou Cate, 
letos představí písničkáře Andyho Sychru. Vstupné dobrovolné.

středa 26. 11.   KRÁLICKÉ OZVĚNY EKOFILMU 3   zač. 
v 16:00 hod

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné kra-
jinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s  Klubem Na Střelnici Králíky 
a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá 3. ročník “Králických 
ozvěn Ekofilmu“. Diváci budou mít unikátní možnost vidět jedinečné 
filmy, z nichž některé byly oceněny v předchozích letech na festivalu 
Ekofilm. Součástí je také vyhlášení vítěze soutěže o nejzajímavější film 
na letošní téma a samozřejmě promítnutí vítězného snímku.  Vítěze 
z přihlášených filmů vybere odborná komise a vítězi budou předány 
hodnotné ceny. Vzácným hostem Králických ozvěn je známý ekolog 
a filmař pan Václav Chaloupek, autor mnoha knih, dokumentárních 
filmů a večerníčků. Vstup zdarma.

čtvrtek 27. 11.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání seniorů s kulturním programem, 

občerstvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 29. 11.   TANEČNÍ VEČER   zač. v 19:00 hod
Závěr tanečního kurzu pro dospělé je určen nejen pro účastníky 

kurzu, ale také pro všechny absolventy tanečních kurzů z let mi-
nulých a samozřejmě pro širokou veřejnost. Hudba Radek Bílý. 
Vstupné 30 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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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – listopad 2014

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - listopad

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Obrazy, šperky a textilní tvorba 
Výstavu Lucie Langrové, Kateřiny Gužíkové a Daniely Koblá-

sové v kult. a inf. centru čp. 30. můžete navštívit do 22. listopadu  
během otevírací doby na IC.

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Dýně ve sklepě, sobota 1. listopadu – pátek 7. listopadu
II. ročník soutěžní výstavy dlabaných dýní je možné navštívit 

v uvedeném termínu od 15,00 – 17,00. Návštěvníci svými hlasy 
rozhodnou o pořadí.

Orfilm - sobota 8. listopadu od 15 hodin, sál kina Jablonné nad 
Orlicí. Festival filmů s regionální tematikou, zúčastnit se mohou 
tvůrci filmových děl z Orlických hor s nějakým vztahem k regi-
onu. Odborná porota: Jana Štásková – reportérka TV JOJ, Patrik 
Buňka – reportér TV PRIMA, Petr Brzek – reportér TV NOVA. 
V kulturním programu vystoupí kapela Docenti Davida Serbouska. 
Vstupné dobrovolné.

Kavárna Pod Kopečkem a Odbor kultury MÚ zve na
Svatomartinské víno - košt 
Úterý 11. listopadu, od 15,00 hodin
Sklepní prostory IC, Jablonné nad Orlicí 

Odbor kultury a cestovního ruchu zve na výstavu
Kouzelný advent, voňavé Vánoce
Neděle 30. listopadu - sobota 10. ledna 2015
Na prodejní výstavě uvidíte adventní a vánoční dekorace Blanky 

Chládkové a výrobky chráněných dílen Neratov. Vernisáž výstavy 
proběhne v Kult. centru čp. 30 v neděli 30.11 v 15.hodin. Na vaši 
návštěvu se těšíme během otevírací doby na IC.

Připravujeme na prosinec 2014
Koncert bratří Ebenů
Neděle 14. prosince v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad 

Orlicí
Koncert je u příležitosti vydání nové desky. Předprodej vstupenek 

od 1. listopadu na IC Jablonné nad Orlicí.

2. NE 19,30 2D Intimity romantický 110,- dabing 104 min. 12+

3. PO 19,30 2D Andělé všedního dne komedie 120,- dabing 97 min. 12+

5. ST 19,30 2D Mapy k hvězdám drama 110,- titulky 111 min. 15+

7. PÁ 19,30 2D Co jsme komu udělali ? komedie 110,- titulky 97 min. 12+

8. SO 15,00  ORFILMFEST 2014 festival amatérského filmu 

9. NE 19,30 2D Interstellar akční 100,. titulky 169 min. 12+

10. PO 17,00 2D Jak vycvičit draka 2 animovaný DFF dabing 105 min. P

11. ÚT 17,00 2D Za kamarády z televize animovaný DFF dabing 64 min. P

12. ST 17,00 2D Ledové království animovaný DFF dabing 102 min. P

13. ČT 17,00 2D Pohádky z hor animovaný DFF dabing 72 min. P

14. PÁ 17,00 2D Letadla 2:Hasiči a záchranáři animovaný DFF dabing 84 min. P

16. NE 19,30 2D Interstellar akční 100,- titulky 169 min. 12+

17. PO 19,30 2D Get On Up-Příběh Jamese Browna život.,hudební 110,- titulky 138 min. 12+

18. ÚT 19,30 2D Mapy k hvězdám drama  110,- titulky 111 min. 15+

19. ST 17,30 3D Včelka Mája animovaný 130,- dabing 79 min. P

20. ČT 19,30 2D Pohádkář drama, romant. 120,- dabing 90 min. 15+

21. PÁ 17,30 2D Včelka Mája animovaný 100,- dabing 79 min. P

21. PÁ 19,30 2D Hunger Games:Síla vzdoru 1. část sci-fi, thriller 120,- titulky  12+

23. NE 17,30 3D Včelka Mája animovaný 130,- dabing 79 min. P

23. NE 19,30 2D Get On Up-Příběh Jamese Browna život.,hudební 110,- titulky 138 min. 12+

24. PO 19,30 2D Falešní poldové komedie 110,- titulky 104 min. 12+

25. ÚT 19,30 2D Interstellar akční 110,- titulky 169 min. 12+

26. ST 19,30 2D Pohádkář drama, romant. 120,- titulky 90 min. 15+

27. ČT 19,30 2D Železná srdce válečný 110,- titulky 135 min. 15+

28. PÁ 17,30 3D Tučňáci z Madagaskaru animovaný 120,-/140,- dabing 90 min. P

28. PÁ 19,30 2D MY 2 drama, romant. 110,- dabing 100 min. 12+

29. SO 19,30 2D Falešní poldové komedie 110,- titulky 104 min. 12+

30. NE 17,30 2D Tučňáci z Madagaskaru animovaný 100,-/125,- dabing 90 min. P

30. NE 19,30 2D Železná srdce válečný 110,- titulky 135 min. 15+
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Poděkování
občanům

Vážení spoluobčané, jménem celého volebního týmu 
MO České strany sociálně demokratické v Králíkách 
a jejich přátel bych Vám rád poděkoval za účast ve 
volbách a vyjádřenou podporu našemu programu, 
který se budeme snažit na půdě zastupitelstva města 
konstruktivně prosazovat. Každý občan, jeho práva, 
oprávněné zájmy a potřeby jsou pro nás vždy na prvním 
místě! Poctivou a trpělivou prací budeme tyto principy 
i nadále uplatňovat. Za projevenou přízeň a důvěru 
velké DÍKY.

Touto cestou bych chtěl také poděkovat členům 
České strany sociálně demokratické, jejich přátelům 
a kandidátům za práci v rámci volební kampaně a na 
samotné přípravě voleb. Za příjemné setkání s občany 
na Velkém náměstí ale i za sobotní výstup na Králický 
Sněžník, kdy drsné horské počasí prověřilo charakter 
všech účastníků akce.

Pro někoho jsou výsledky voleb a malá volební účast 
zklamáním, jiný z nich má radost, ale takový už je ži-
vot. Nově zvolení zastupitelé teď musí dokázat, že si 
zaslouží Vaši přízeň. Jak si vítězové voleb váží hlasů 
voličů, napoví následující dny. Jak spravedlivě a bez 
rozdílu budou hájit zájmy všech obyvatel města, řeknou 
další týdny a měsíce.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Poděkování Moravanů
Touto cestou upřímně děkuji jménem Moravanů vám 

všem, kdo jste přišli k letošním komunálním volbám a svý-
mi hlasy podpořili naše kandidáty. Současně připojuji i své 
osobní poděkování těm, kdo měli odvahu jít na kandidátce 
politické strany Moravanů se svou kůží na trh.

Celkovým šestým místem jsme získali jeden mandát, 
který připadl Ing. Ladislavu Dostálkovi. Do jeho práce 
v Zastupitelstvu města Králíky mu přeji hodně štěstí, 
neutuchající inspirace, optimismu, rozvahy a odvahy 
v rozhodování.

Arnošt Juránek
Místní organizace politické strany Moravané v Králíkách
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