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Jaká je pravda o dětském výchovném ústavu
Již několik měsíců v Králíkách „visí ve vzduchu“ otázka: Co bude 

s budovou po zrušeném dětském výchovném ústavu? Kolují „zaručené 
zprávy“, které však nemají žádný reálný podklad. Problémem se zabýva-
lo i zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. Jak to tedy opravdu je?

Na úvod je třeba říci, že budova je stále majetkem Ministerstva 
školství ČR a navzdory informacím v médiích dosud nebyla nabídnuta 
k převodu. Je pravda, že ministerstvo pro tuto budovu nemá využití 
a bude ji ve standartním řízení k převodu nabízet. Podle platných 
zákonů má takový převod jasně daná pravidla. Nejprve bude objekt 
nabízen organizacím v rámci Ministerstva školství ČR, a pokud se 
nenajde žádný zájemce, dojde na nabídku dalším ministerstvům. Až 
v momentě, kdy žádná státní organizace neprojeví o budovu zájem, 
přijde na řadu případný převod na kraj nebo město. Převod na státní 
organizace je vždy bezúplatný, převod na kraj nebo město bezúplatný 
být může, ale nemusí. Záleží na rozhodnutí ministerstva. V případě, že 
město projeví o budovu zájem je právě zde prostor pro vyjednávání 
nejlepších podmínek. Může se však stát, že ministerstvo dá přednost 
soukromému investorovi, který bude ochoten za budovu zaplatit.

V posledních týdnech jsme se snažili získat co nejvíce informací 
o možnostech využití budovy. Absolvovali jsme dvě jednání se zá-
jemci o budovu z řad soukromých investorů, z nichž jeden projevil 
zájem o úzkou spolupráci s městem. Jeho nabídka nás zaujala a při 
dalším rozhodování s ní budeme počítat. Navštívili jsme také Kos-
telec nad Orlicí, kde stát před lety z opuštěných kasáren vybudoval 
pobytové zařízení pro azylanty. Hovořili jsme s ředitelkou zařízení, 
pracovníky sociálního odboru a starostou města. Kromě informace 
ředitelky pobytového zařízení, že neví o tom, že by se ministerstvo 
vnitra chytalo rozšiřovat síť takových zařízení, jsme se dozvěděli, 
jak je organizován pobyt cizinců v Kostelci. Pracovníci sociálního 
odboru i starosta města konstatovali, že cizinci žijící v Kostelci svým 
chováním nevybočují z hranic chování běžných občanů a krimina-
lita ve městě je na úrovni srovnatelných lokalit. Zjistili jsme také, 
že pobytové zařízení generuje cca 50 pracovních míst v různých 
profesích (provozní pracovníci, ochranka, pedagogové). 

Na květnové zasedání zastupitelstva opět připravujeme jednání 
o této záležitosti, Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, jak se město 
k celé záležitosti postaví a dát radě města jasný mandát k dalšímu 
vyjednávání. Je nutné, abychom si uvědomili, že případné převzetí 
budovy městem bude mít velký dopad do rozpočtu města. Objekt 
těchto rozměrů bude nákladný, i když zůstane prázdný. Pokud by 
měl být využíván, bude nutné do něj hodně investovat bez ohledu 

Franz Jentschke – 90 let
Dne 1. 5. 2015 se dožívá věku úctyhodných 90 let čestný občan 

města Králíky, pan Franz Jentschke. Tento rodák z Celného, dnes žijící 
v Berlíně, prožil své dětství a mládí na Králicku, kde často s rodiči 
navštěvoval i Horu Matky Boží. Do jeho života zasáhla 2. světová 
válka, mladý Franz musel v r. 1944 narukovat a byl nasazen do váleč-
ných událostí v Holandsku. V okolí města Tilbourg byl zraněn a konec 
války strávil v zajetí. Odtud uprchnul a schovával se ve svém rodišti 
u rodiny Foglových na půdě se 
senem až do března 1946, kdy se 
připojil k odsunu do Německa.

Po válce pracoval jako pra-
covník německé pošty až do r. 
1970, poté do roku 1984 jako 
pracovník protipožární pojiš-
ťovny v Brémách. V důsledku 
postupující nemoci (stále častější 
a déle trvající výpadky vědomí) 
odchází do důchodu v roce 1984. 
Před plánovanou operací (ucpa-
ná krční tepna) chce naposledy 
navštívit místa svého mládí. Po 
návštěvě Hory Matky Boží se podle svých slov zázračně uzdravuje, 
operaci nemusí podstoupit a je od této doby plně zdráv.

Své náhlé uzdravení chápe jako podnět pro založení své Nadace 
Hory Matky Boží Franze Jentschkeho na obnovu památek tohoto 
krásného duchovního místa. Neúnavně se vrhá do shánění finančních 
prostředků pro rekonstrukci kláštera, poutního domu, křížové cesty 
a kapliček na ní. Především od bývalých krajanů se mu podaří v krátké 
době získat dostatek financí, aby za spolupráce s městem Králíky 
mohl zahájit opravy Hory Matky Boží. Během let 1988 – 2011, kdy 
byla akce ukončena, se proinvestovalo asi 1,5 mil EUR. Dnes nadace 
nadále finančně pomáhá při základní údržbě památek.

Za své celoživotní zásluhy získal 11. 5. 2004 čestné občanství 
města Králíky a převzal i vysoké vyznamenání od papeže Jana Pavla 
II. – Řád svatého Řehoře II. Velkého (14. 8. 2005).

Ke krásnému životnímu jubileu srdečně blahopřejeme, do dalších 
let přejeme hodně zdraví a neutuchající vitality.

Dušan Krabec

na to, k jaké činnosti by to bylo. V každém případě bychom neměli 
připustit, aby objekt přešel do vlastnictví někoho, kdo jej bude vyu-
žívat k ubytovávání s cílem dosažení co nejvyššího zisku bez ohledu 
na kvalitu ubytování, jak to můžeme často vidět v jiných městech.

Jana Ponocná, starostka



Králický zpravodaj 5/2015 - 2

Operace varhany D.L.

Slavnostní ocenění zachránce Jana Vrábela

Foto k článku „Poděkování“
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Z divadelní hry
Napnout plachty
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Zdeněk „Jesi“ Bárta z Muzea K-S 14
získal Cenu Český patriot 2014

V pátek 13. února 2015 udělila v Praze Asociace nositelů legio-
nářských tradic Ceny Český patriot za rok 2014 osobnostem, které se 
podílejí na výchově k vlastenectví, hrdosti na Českou republiku a svou 
práci vykonávají ve svém volném čase, bezplatně a věnují se této činnosti 
kontinuálně celý svůj život.

Musím konstatovat, že pro náš dobrovolnický tým Muzea K-S 14 
bylo velkým povzbuzením a překvapením, že mezi oceněné vlastence 
byl zařazen v kategorii Péče o pietní a památná místa i náš člen a ka-
marád Zdeněk „Jesi“ Bárta, kterého znám již nemálo let. Svůj čas tráví 
pravidelným dojížděním do Králík a navzdory všem problémům, které 
život přináší, zkrášluje objekt do podoby, jak jej budovali naši předci. 
Pevnost K-S 14 patří mezí významná pietní místa v ČR.

Zdeněk „Jesi“ Bárta je členem naší Sekce K-S 14 Králíky Vojen-
sko - historického klubu ERIKA Brno a v Muzeu K-S 14 vykonává 
dobrovolnickou práci technika – průvodce již od roku 2002. Patří ke 
služebně nejstarším členům klubu. Díky jeho úsilí, technické erudici 
v oblasti stavebnictví, izolací, klempířství a další zručnosti a šikovnosti 
se podařilo srubu dát důstojnou podobu. Po dlouhá léta přináší na objekt 
obětavě nejen svou práci, ale rovněž poskytuje darem materiál a přispívá 
na práce a provoz finančně. Patří k nejskalnějším dobrovolníkům muzea 
bez nároku na jakékoliv náhrady a pro objekt usilovně pracuje vždy, 
když je třeba. Má svůj podíl také na dlouhodobých pracích v pobočkách 
muzea, jako je jeho zázemí v Králíkách na Velkém náměstí, depozitáři, 
Knihovně generála Mašína a Památníku obětem internace na Hoře Matky 
Boží v klášteře na Dolní Hedeči, který jsme zbudovali v roce 2012.

Ceny se udělují každoročně v kategorii: Mladý vlastenec, Péče o pietní 
a památná místa, Publicistická činnost, Výchovně-vzdělávací činnost, 
Zachování kulturního dědictví, Přínos české historii, Celoživotní dílo 
a Mimořádná cena za hrdinství.

Při zhlédnutí činnosti ANLET je patrné, že toto celostátní sdružení si 
vzácně váží všech, kteří přispívají k tomu, aby se nezapomínalo na minu-
lost – a to s ohledem na žijící aktéry a hrdiny událostí v době nesvobody, 
kteří jak v první i druhé světové válce na bojištích i v domácím odboji, 
tak i v době komunistické totality stáli na straně svobody a demokracie 
a bojovali za ni. Každý památník, který je obnoven či postaven, každá 
pamětní deska nějaké osobnosti, dnes třeba zapomenuté, má smysl. 
Nejdůležitější však je nejen pomníky a pamětní desky zřizovat a stavět, 
ale také nezapomínat na ty, kteří jsou na nich připomínáni a dále šířit 
jejich skutky a jejich památku prostřednictvím výstav, besed a dalších 
kulturních akcí.

Paměť národa bývá někdy krátkodobá – vytěsňuje to nepříjemné, 
a k tomu bohužel patří i doby, kdy se válčilo, věznilo, odsuzovalo, vraž-
dilo a mučilo. Kdo by se rád díval na takové hrůzy? Bohužel, jak stále 
opakuje jeden citát v různé podobě, pokud se nepoučíme z minulosti, 
budeme nuceni ji prožít znovu.

Na zahájení slavnostního večera v Domě armády v Praze uvedl 
moderátor René Černý k mikrofonu prezidenta ANLET ing. Jaroslava 
Houšku, který přivítal vzácné hosty, mezi nimiž byli členové spole-
čenských a neziskových organizací, klubů, spolků, váleční veteráni, 
badatelé i podnikatelé, pro něž není vlastenectví prázdným pojmem. 
Bylo pozitivní vidět Králíky a Muzeum K-S 14 na důstojném místě na 
tomto celostátním fóru v Praze. Zdeněk „Jesi“ Bárta z důvodu své nemoci 
v únoru převzal cenu v zastoupení a byla mu předána při příležitosti 
Pietního aktu na Pevnosti K-S 14 v dubnu.

Hudebním vystoupením zpestřil večer zpěvák Martin Maxa, který 
na závěr uvedl svou Píseň padlým věnovanou novodobým válečným 
veteránům působícím v Afghánistánu.

Hosté měli možnost zakoupit knihy, časopisy, odznaky a upomínkové 
předměty z produkce ANLET, a tím přispět k další činnosti této neziskové 
organizace. Ke zhlédnutí zde byla také putovní výstava Velká válka – 
Češi na bojištích Evropy, kterou připravil v loňském roce ANLET ve 
spolupráci s Centrem české historie. Výstava putuje po českých městech 
již od jara loňského roku, od příštího týdne je k vidění v Městském 
muzeu v Sedlčanech.

Ceny pro české patrioty v národních barvách již tradičně vyrobila 
a darovala umělecká sklárna AJETO GLASS, která se v roce 2014 stala 
firmou roku a ANLET je velmi rád, že tato renomovaná česká sklářská 
huť s vynikajícími výtvarníky i skláři vytváří ceny pro české vlastence. 
Akci ANLET podpořilo Ministerstvo obrany ČR, Vojenská zdravotní 
pojišťovna a pivovar Ferdinand.

Chtěl bych poděkovat za naši neziskovku nejen ANLETu, ale také 
dalším dobrovolníkům z našeho týmu na K-S 14, a za svou obětavost 
zaslouží pozornost, neboť bez nich odkaz našich předků jen velmi obtížně 
zachováme. Kéž by se zapojilo více takových.

Zapsal: S využitím článku Jindry Svitákové, Ing. Richard M. Sicha, 
ředitel Muzea K-S 14 „ U cihelny“

Více zde: http://www.ceskypatriot.cz/news/ceny-cesky-patriot-
-2014-udeleny

Pivovarská čtvrtka
Tradiční pochod za ryzím pivem z hor Pivovarská čtvrtka odstartuje 

v sobotu 23. května.
Pozor! Změna startovacího místa Králíky. Věnujte pozornost 

následujícím informacím. Občerstvovací stanice trasy Hanušovice - 
Hanušovice 10km přemístěna na stanoviště U Lip.

Zaregistrujte se přes internet a využijte tak možnosti rychlého 
odbavení na startu. Registrovat se můžete do čtvrtka 21. května.

Start od 8.00 do 10.00 hodin ze startovacích míst: Hanušovice 
- Pivovar HOLBA; Šumperk - Střední odborné učiliště, ul. Generála 
Krátkého (u Kauflandu); Králíky - Sportovní areál, Moravská 647 
(za ZŠ, naproti vlakovému nádraží); Velké Losiny - ul. Komenského 
(brána lázeňského parku).

Startovné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti do 18 let, osoby starší 70 
let zdarma.

Co na Vás čeká v cíli? Hudební skupina Kareta, soutěže, koloběžky 
Kostka, horolezecká stěna a další atrakce. Startující obdrží mapu 
s trasou, poukázky na občerstvení po trase, kupon do tomboly a dárek 
v cíli. Start na vlastní nebezpečí. Děti do 15let v doprovodu dospělé 
osoby. Psi musí být na vodíku a musí mít nasazený košík. Značení 
všech tras provedli značkaři Klubu českých turistů ze Šumperka. 
Konání pochodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
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Operace varhany D.L.
V sobotu 28. 3. 2015 jsme navštívili 

varhanářskou dílnu rodiny Červenkových 
v Jakubovicích u Lanškrouna. Zajímalo nás, 
jak postupují práce na restaurování dolnoli-
peckých varhan, na jejichž záchranu přispěli 
dobrovolníci z celého králického okolí, 
němečtí krajané ze spolku Verein der Adler-
gebirgler e.V. se sídlem ve Waldkraiburgu, 
a také Česko německý fond budoucnosti.

S mistry varhanáři jsme se setkali v do-
máckém prostředí jejich útulné dílny, kde 
společně vdechují nový život starým nástro-
jům. Kromě otce, Ivana Červenky, pracují 
na jednotlivých zakázkách také jeho dva 
synové, oba absolventi varhanářské školy 
v Krnově. Mladší z nich, Pavel Červenka, 
nás seznámil s popisem oprav a s obrazovou 
dokumentací. Měli jsme možnost porovnat, 
jak veliký kus práce již byl vykonán a jakou 

změnu pocítily varhany z Dolní Lipky na 
svém stoletém těle. Předvedl nám dokon-
čené části mechaniky nástroje a opravený 
hrací stůl – vyčištěný a směsí včelího vosku 
s terpentýnem ošetřený je již připravený na 
návrat do kaple Panny Marie. Během jara 
budou zrestaurovány také všechny píšťaly. 
Těší nás, že práce probíhají bez problémů 
a přesně podle časového plánu. 

Premiérové předvedení opraveného ná-
stroje chystáme na sobotu 4. července, kdy jej 
rozezní náš milý host Václav Uhlíř, varhaník 
a diecézní organolog z Hradce Králové.

Fotografie z exkurze v jakubovické dílně 
si můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách:  vimjakostelicek.webnode.cz.  
Najdete zde také informace a fotogalerii ke 
všem akcím pořádaným pod názvem „Vím 
já kostelíček“, aktuální stav konta veřejné 

sbírky a podrobnosti o průběhu 
dalších etap našeho varhanního 
projektu.

Gabriela Coufalová
Kristina Brůnová

Denisa Hejtmanská
(fotografie k článku na straně 2)

Pokrytectví a primitivní antikomunismus podruhé
V lednovém čísle Králického zpravo-

daje byl otištěn příspěvek králického za-
stupitele Ing. Romana Kosuka, ve kterém 
autor v rámci svého politikaření a útoků 
vedených proti paní starostce mimo jiné 
hrubě poškodil dobrou pověst našeho 
strýce Alexandera Pelikána. Jako jeho 
synovci cítíme potřebu se proti tomuto 
nenávistnému textu důrazně ohradit jmé-
nem toho, kdo se bránit nemůže, neboť 
bohužel již není mezi námi.

Autor osočuje našeho strýce nejprve 
ze spolupráce s komunistickou státní 
bezpečností, aniž by k tomu měl jakékoli 
důkazy (snad mimo tzv. Cibulkových se-
znamů, v nichž, jak je dávno známo, lze 
nalézt kdekoho, včetně osob, které nikdy 
se státní bezpečností nespolupracovaly). 
Ti, kdo Aleše, jak mu všichni říkali, znali, 
si jistě dobře pamatují, že celý život byl 
veden nezištnou snahou o dobrou věc, ať 
dělal cokoli. Nejen nikoho neudával před 
revolucí, ale (a tuto zlomyslnou pomluvu 
považujeme za mnohem špinavější) žád-
ným estébákům nepomáhal k funkcím 
na radnici ani k jejich podnikatelskému 
blahobytu ze své veřejné funkce. Jak je 
v Králíkách dobře známo, funkční období 
našeho strýce bylo tak krátké, že ani 
nemohl nic takového stihnout, následně 
se vrátil ke své práci v celní správě, kde 
působil až do odchodu do důchodu. Celý 
svůj život zasvětil až renesančnímu půso-
bení v nejrůznějších veřejně prospěšných 
záležitostech, od fotografických výstav 
přes průkopnické iniciování přeshraniční 
spolupráce mezi králickým regionem 

a přiléhajícím polským příhraničím, 
založení tradice sochařského symposia, 
dlouholeté přispívání do Králického 
zpravodaje a další literární činnost atd., 
to vše vždy bez ohledu na svůj osobní 
prospěch.

Vzhledem k tomu, že pan ing. Kosuk 
se v době, kdy pan Alexander Pelikán 
v Králíkách po listopadové revoluci roku 
1989 převzal vedení radnice a snažil se 
o její obrodu, teprve pomalu učil číst 

a psát, jen těžko sám může něco o jeho 
působení, natož o jeho předchozím životě 
vědět.  Narozdíl od něj však víme, že 
jen málo osobností poválečného období 
se zasadilo o rozvoj Králicka tolik, jako 
právě on. Jsme na to hrdí a i díky našemu 
strýci chováme ke králickému regionu 
v rodině vřelou náklonnost.

Mgr. Tomáš Pelikán, advokát
JUDr. Robert Pelikán, PhD.,

ministr spravedlnosti ČR

Vážený pane Kosuku,
v minulém čísle Králického zpravoda-

je jste svým článkem hodnotil schválení 
rozpočtu města na rok 2015. V závěru 
jste uvedl, že „Rozpočet se opět stal 
nástrojem k uspokojování vybraných 
podnikatelských aktivit a vlivných rodin 
ve městě“. Od přečtení tohoto výroku 
přemýšlím nad tím, zda i já patřím k vliv-
ným rodinám nebo zda se mě to netýká. 
A nedovedu si odpovědět, protože je to 
jen takový Váš obecný výkřik. Na zá-
kladě čeho rozdělujete králické rodiny? 
Je to podle dosaženého vzdělání nebo 
podle výše platu? Rozhoduje to, zda je 
někdo ve vedoucí funkci podniku nebo 
instituce? Patří do této skupiny ti, kteří 
rozhodují o dění ve městě? (Potom jste 
jako zastupitel součástí této skupiny – 
i s Vaší rodinou.) Je tím kritériem nabytý 
majetek nebo spíše sociální kapitál? Je 
určujícím znakem politická příslušnost 
nebo výše příspěvků na charitu? Jsou to 
všichni modroocí?

Mám ráda ve věcech jasno. A pokud 
jsem součástí nějaké skupiny, chci v ní 
být aktivní. Chtěla jsem se Vás na tuto 
problematiku zeptat osobně na příštím 
zastupitelstvu, ale myslím si, že byste 
mi neodpověděl. Raději píšete, než 
vysvětlujete přímo. Proto Vás prosím, 
abyste se v příštím čísle Králického 
zpravodaje věnoval tomuto problému. 
Prosím, uveďte, jak charakterizujete 
pojem „vlivná rodina“ a zveřejněte svůj 
jmenný seznam rodin, kterých se to týká. 
Záleží na Vás, zda jich bude deset nebo 
více. (Prosím, abyste uvedl i křestní 
jména, aby nemohlo dojít k záměně 
nebo omylu.)

Trochu se obávám, že vlivné rodiny 
budou tvořit lidé, kteří jsou Vašimi 
názorovými oponenty, jsou Vám ne-
sympatičtí a nemáte je rád. Patřím-li 
na Váš seznam, zřejmě budu v dobré 
společnosti.

Monika Hejkrlíková
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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

Fakta o SMK aneb i pan Kosuk se může mýlit
V březnovém čísle Králického zpravodaje ve svém „pravidelném 

okénku“ pan zastupitel Ing. Roman Kosuk opět napadá paní starostku 
Janu Ponocnou. V závěru článku s názvem „Silné výkřiky starostky 
vítězí nad morálkou“ věnuje jeden odstavec i společnosti Služby 
města Králíky (dále SMK). Jako jednatel této společnosti jsem se proti 
uvedeným nepravdám ozval na zasedání zastupitelstva konaného dne 
16. března 2015. Žádal jsem pana Kosuka, aby svá tvrzení doložil 
konkrétními důkazy. Odpovědí mi byl pouze úsměv pana zastupitele 
a jeho výzva, abych případný nesouhlas s jeho článkem vyjádřil na 
stránkách Králického zpravodaje. Ve své funkci bych se chtěl spíše 
zabývat získáváním nových zakázek a rozvojem firmy než psaním 
článků, ale na výslovné přání pana Ing. Kosuka uvádím jeho slova 
na pravou míru.

O situaci ve společnosti SMK bylo v minulosti napsáno a řečeno 
mnohé. Já jsem do funkce nastoupil až po této „kauze“, přesto se mě 
obvinění pana Kosuka dotýkají. Osobně bych se už raději díval dopředu, 
než se neustále vracel zpět, ale znovu zopakuji fakta. Paní Ponocná 
v SMK dohlížela na účetnictví od založení společnosti v roce 2004. 
Ve chvíli, kdy se na podzim roku 2006 stala starostkou, ukončila jaké-
koliv aktivity v SMK, právě z důvodu střetu zájmů. Účetnictví následně 
zajišťovala externě paní Hana Pechanová (její faktury jsou součástí 
účetnictví). Rada města v letech 2006-2008 schvalovala účetní závěrku 
bez výhrad. V okamžiku, kdy začala mít paní Ponocná podezření, že není 
úplně všechno v pořádku, nahlédla do účetnictví SMK podrobněji. Je 
už zbytečné vypisovat konkrétní chyby, jen zopakuji, že se o některých 
záležitostech vůbec neúčtovalo, což zkreslilo hospodářský výsledek 
firmy. Paní Ponocná se rozhodla, že zajistí, aby bylo účetnictví za roky 
2006-2008 opraveno podle skutečnosti. Rekonstrukce účetnictví trvala 
téměř půl roku a jediné co SMK paní Ponocné zaplatily, bylo vytvo-
ření dodatečných přiznání k dani z příjmu. Celková vyplacená částka 
činila 13 200,- Kč (včetně DPH). Tehdejší zastupitelé měli možnost 

do účetnictví SMK nahlédnout, této příležitosti využili dva – pan Ing. 
Kosuk a pan JUDr. Ježek. Pan Kosuk ve svém článku uvádí, že „vý-
sledek (rekonstrukce účetnictví) nepřinesl žádná zásadní odhalení nebo 
pochybení“. Finanční úřad při své kontrole v lednu 2011 tento názor 
nesdílí.  Svým tvrzením tak pan Kosuk napadá rozhodnutí státního 
kontrolního úřadu. Zarážející je, že pan Kosuk neustále obviňuje paní 
Ponocnou, tedy tu, která napravila chyby někoho jiného. O tom, kdo 
tyto chyby způsobil, pan Kosuk nemluví. Jde mu tedy o spravedlnost 
nebo se jedná o osobní zášť vůči paní starostce?

Aby se situace v účetnictví SMK již neopakovala, rozhodla rada 
města v roce 2010, že společnost bude každé čtvrtletí radě předkládat 
průběžný stav hospodaření firmy (stav závazků a pohledávek, rozvaha, 
výsledovka za jednotlivá střediska apod.). Aby bylo jisté, že podávané 
přiznání k dani z příjmu, je v pořádku, dohlíží paní Ponocná i na toto 
podání. Proto byla jako odborný garant podepsána na účetní závěrce, 
jak si pan Kosuk všiml. Za tuto pomoc nebyla paní Ponocné nikdy 
vyplacena žádná částka, protože to dělá zdarma ve svém volném čase 
a my jsme za její odborné poradenství vděční. Paní Ponocná, řečeno 
slovníkem pana Kosuka, nedobyla nové území a z pomoci SMK jí 
neplyne žádný prospěch, natož finanční. Proto pan Kosuk nemůže 
svá tvrzení doložit, protože se v této věci mýlí.

Čtenáři Králického zpravodaje se mohou domnívat, že pan Kosuk 
je jediným, komu v Králíkách jde o spravedlnost a transparentnost. To 
jsou velmi dobré a potřebné hodnoty. Škoda, že je neuplatňuje také na 
sebe. Na zasedání zastupitelstva dne 9. února 2015 se jedna přítomná 
občanka slušně zeptala pana Kosuka, jestli by jí mohl říci, kde pracuje. 
Pan Kosuk jí odpověděl, že „ji to nemusí zajímat“. Nabízí se otázka, 
zda pan Ing. Kosuk ve svých příspěvcích jedná podle přísloví „Podle 
sebe, soudím tebe“? Spíše by se měl zamyslet nad rčením „Kdo sám 
jsi bez viny, hoď první kamenem“.

Robert Jílek, jednatel SMK
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Další bunkry doputovaly do Vojenského muzea Králíky
Tisková zpráva - Pardubický kraj - Krá-

lická pevnostní oblast - Vojenské muzeum 
Králíky

Ve středu 25. března doputovaly z Brna 
do Vojenského muzea Králíky další dva 
„bunkry jednoho muže“. Postupně budo-
vanou muzejní sbírku rozšířily další dosud 
nezastoupené typy Einmann-bunkrů, po-
cházejících tentokrát z velkých brněnských 
průmyslových areálů. 

První exemplář ohrožovala výstavba 
prováděná v bývalém areálu továrny Ze-
tor v Líšni, druhý, neméně zajímavý kus, 
pochází z areálu Teplárny Brno na ulici 
Špitálka. Einmann-bunkr ze Zetoru byl 
získán a zachráněn před hrozící likvidací 
díky vstřícnosti nových majitelů areálu. 
Druhému Einmann-bunkru v Teplárně na 
Špitálce sice likvidace nehrozila (jako šesti 
dalším objektům stejného typu, o které je ve 

1. reportáž http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010100325/
2. reportáž http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
Fotografie a postřehy redaktorů také zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/305880-obrazem-einmanbunkry-se-stehuji-

-z-brna-do-muzea-v-kralikach/

zdejším podniku dobře postaráno), ale ve-
dení teplárny vyslyšelo žádost Vojenského 
muzea Králíky a jeden dobře zachovaný 
exemplář do expozice vstřícně věnovalo. 

Vyzvednutí Einmann-bunkrů byla pří-
tomna Česká televize, která o akci i objek-
tech samotných přinesla několikaminutové 
reportáže. Kamera se při nich podívala nejen 
do bývalého Zetoru (1. reportáž), ale i do 
částí provozu Teplárny Brno na Špitálce (2. 
reportáž) a ukázala další skvěle zachované 
a udržované Einmann-bunkry. Video záběry 
a fotografie pod odkazy na konci článku.

Díky reportáži kontaktovali Vojenské 
muzeum Králíky další potenciální dárci, 

nebo „typaři“, kteří chtějí nezištně pomoci 
s budováním této nevšední expozice. Je tedy 
velmi pravděpodobné, že v Králíkách vznik-
ne nejen na tuzemské poměry ojedinělá sbír-
ka těchto drobných fortifikačních staveb. Už 
nyní pět kusů zastupuje čtyři různá typová 
provedení, díky čemuž je sbírka přes svůj 
dosud nevelký rozsah zajímavá. 

V Králíkách si navíc mohou turisté pro-
hlédnout zástupce fortifikací z obou protipó-
lů - drobné Einmann-bunkry ve Vojenském 
muzeu Králíky a nedaleko ležící gigantické 
dělostřelecké tvrze prvorepublikového po-
hraničního opevnění.

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

Do Vojenského muzea Králíky putují bunkry
z 2. světové války. Vzniká zde unikátní expozice…

Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast – 
Vojenské muzeum Králíky

Einmann bunkry jsou stavby, které se na našem území objevily 
v obrovských počtech v průběhu 2. světové války všude tam, kde 
měla Třetí říše umístěny své důležité zbrojní závody. Hlavním 
úkolem osádek těchto objektů z oceli, nebo většinou železobetonu, 
bylo pozorování účinků bombardování a míst dopadů nevybuch-
lých 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 Vojenském muzeu Králíky (VMK) postupně vzniká expo-
zice těchto specifických pevnostních staveb. Cílem dlouhodobého 
projektu je shromáždit, instalovat, veřejnosti zpřístupnit a infor-
mačně 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.

První dva Einmann bunkry získalo VMK z pardubické Synthesie 
v červnu loňského roku. Přesun bunkrů do Králík vzbudil značnou 
pozornost a následně VMK získalo řadu typů na další objekty, ztra-
cené někde v krajině, nebo zavazející v terénu. Ozvaly se i firmy, 
na jejichž pozemcích se Einmann bunkry nachází, a nabídly je do 
expozic muzea.

Postupně, tak jak technické a organizační podmínky muzeu 
dovolují, putují do Králík další zajímavé exempláře. V říjnu 2014 
dorazil jeden unikátní kus z Kuřimi. Je neobvyklý nejen svojí ve-
likostí-stavebním provedením, ale rovněž svým příběhem. V srpnu 
1944 zachránil několik lidských životů při náletu Spojeneckých 
bombardérů na kuřimské zbrojovky.

V březnu letošního roku doputovaly do VMK další dva „bunkry 
jednoho muže“. Postupně budovanou muzejní sbírku rozšířily do-
sud nezastoupené typy Einmann bunkrů, pocházejících tentokrát 
z velkých brněnských průmyslových areálů. 

První exemplář, ohrožovaný výstavbou prováděnou v bývalém 
areálu továrny Zetor v Líšni, byl získán a zachráněn před hrozící 
likvidací díky vstřícnosti nových majitelů areálu. Druhý, neméně 
zajímavý kus, pochází z areálu Teplárny Brno na ulici Špitálka. 
Tomu sice likvidace nehrozila (jako několika dalším objektům 
stejného typu, o které je ve zdejším podniku dobře postaráno), ale 
vedení teplárny vyslyšelo žádost VMK a jeden dobře zachovaný 

exemplář do expozice vstřícně věnovalo.
Vyzvednutí Einmann bunkrů byla přítomna Česká televize, která 

o akci i objektech samotných přinesla několikaminutové reportáže. 
Kamera se podívala nejen do bývalého Zetoru, ale i do částí pro-
vozu Teplárny Brno na Špitálce a ukázala další skvěle zachované 
a udržované Einmann-bunkry. Zároveň v reportážích propagovala 
Králickou pevnostní oblast a zdejší muzea.

Foto: V. Toman

Einmann bunkr v areálu Tep-
lárny na Špitálce v Brně.

Einmann bunkr z areálu 
brněnského Zetoru.

Teplárna v Brně na Špitálce - nakládání Einman bunkru pro VMK.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného 15. dubna 2015

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Ponocná Jana – starostka; Mgr. Hejkrlík 
Martin – místostarosta; Mgr. Beran Miro-
slav; Ing. Dostálek Ladislav; Mgr. Hlava 
Karel; Ing. Kubín Václav; Ing. Málek Karel; 
Ing. Strnad Pavel; Mgr. Švanda Jiří; Ing. 
Tóth Ladislav; Vyšohlíd Antonín.

Z jednání omluveni: Hrda David, Mgr. 
Krabec Dušan, Šiko Pavel, Ing. Kosuk 
Roman.

Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Jitka 
Prausová, Ing. Jan Divíšek.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Účast města na dražbě 
4. Rozdělení dotace z programu

regenerace MPZ
5. Vstupy občanů
6. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 11 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 16. 3. 2015 Mgr. Dušan Krabec 
a Mgr. Karel Hlava nevznesli připomínky. 

Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 
a schváleni Mgr. Miroslav Beran a Ing. 
Václav Kubín.

ZM/2015/03/037: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Miroslava Berana a Ing. Václava Kubína.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Starostka navrhla změnu programu 

v doplnění o body 04. Rozdělení dotace 
z programu regenerace MPZ, 05. Vstupy 
občanů a 06. Vstupy zastupitelů.

ZM/2015/03/038: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 03 s navrženými 
změnami.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

3. Účast města na dražbě
Schválení účasti na dražbě a nabytí 

nemovitých věcí dražbou.
ZM/2015/03/039: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje účast na dražbě a na-
bytí nemovitých věcí – pozemků p.p.č. 
3194 – ostatní plochy o výměře 7 031 m2, 
p.p.č. 3195 – ostatní plochy o výměře 587 
m2, p.p.č. 3196 – ostatní plochy o výměře 
120 m2, p.p.č. 3198 – ostatní plochy o vý-
měře 9 275 m2 a p.p.č. 3199 – trvalého 
travního porostu o výměře 4 927 m2 
v k.ú. Králíky, které jsou evidované na 
LV č. 341 u Katastrálního úřadu pro PK, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Zároveň ZM ukládá RM zajistit účast 
na dražbě a určit maximální výši podání.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4. Rozdělení dotace z programu rege-
nerace MPZ

ZM/2015/03/040: ZM schvaluje přidě-
lení příspěvku z Programu regenerace 
MPZ Králíky pro rok 2015 dle návrhu 
komise Regenerace MPZ Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelů
ZM/2015/03/041: ZM bere na vědomí 

zprávu kontrolního výboru týkající se 
projektu „Vodovodní přivaděč Dolní 
Hedeč - Červený Potok“.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Paní starostka poděkovala Ing. Miroslavu 
Bouškovi, který se naposledy zúčastnil 
jednání zastupitelstva ve funkci tajemníka 
městského úřadu, za dlouholetou práci na 
městském úřadě a popřála mu hodně zdraví 
do dalších let.

Starostka ukončila jednání v 17:53 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Výpis z jednání Rady města Králíky
30. 3.
RM odkládá rozhodnutí schválit nový zá-

měr prodeje pozemku p.p.č. 1390 – trvalého 
travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, který je zapsán na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, manželům J. a V. Š., 
Brno – Nový Lískovec za kupní cenu ve výši 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
celkem 10.110 Kč.

RM odkládá rozhodnutí schválit nový 
záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 1382/3 a 
1388/1 označených jako díl a o výměře 7 m2 
a díl b o výměře 73 m2, a které byly sloučeny 
do p.p.č. 1388/3 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Dolní Boříkovice, díly jsou zapsány na 
LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, manželům 
P. a V. K., Pardubice za kupní cenu ve výši 
151 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 
celkem 15.102 Kč.

RM bere na vědomí oznámení Krajské-
ho úřadu Pardubického kraje o zahájení 
správního řízení ve věci udělení souhlasu 
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu 
odpadů dle zákona o odpadech pro společnost 
VYDRUS spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 
382, 561 69 Králíky, a to za předpokladu, že 
budou splněny podmínky stanovené Odborem 

životního prostření MěÚ Králíky. 
RM bere na vědomí sdělení Mgr. Šárky 

Šlesingrové o důvodech neuzavření nájemní-
ho vztahu k prostorám sloužícím podnikání, 
jejichž pronájem byl schválen usnesením č.  
RM/2015/09/126 ze dne 9. 3. 2015.

RM ruší svoje usnesení č. RM/2013/38/567 
ze dne 25. 9. 2013 a schvaluje záměr pronájmu 
prostoru sloužícího podnikání v objektu ob-
čanské vybavenosti čp. 414, který je součástí 
pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, nemo-
vitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Jedná se o prostory 
o celkové výměře 46,47 m2 (místnost o vý-
měře 27,80 m2, čekárna o výměře 16,65 m2, 
sociální zařízení o výměře 2,02 m2) ve 2. NP 
vlevo, účel pronájmu – ambulance klinické 
logopedie, druh podnikání – poskytování 
nelékařské zdravotní péče, nájemné ve výši 
10.800 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu čp. 109 
– objektu občanské vybavenosti, který je 
součástí pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, nemovitost je zapsána 
na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za 

účelem pronájmu prodeje potravin a dalšího 
zboží a za symbolické nájemné ve výši 10 Kč/
měsíc. V objektu se nacházejí místnosti - pro-
vozovna o výměře 52,23 m2, sklad o výměře 
52,88 m2, zádveří o výměře 3,67 m2, chodba 
o výměře 6,90 m2, šatna + WC o výměře 7,30 
m2, sklad o výměře 6,12 m2, uhelna o výměře 
8,72 m2, kotelna o výměře 6,34 m2, vstupní 
prostor o výměře 5,73 m2 a rampa o výměře 
12,36 m2. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje záměr prodeje ocelových tru-
bek z radiátorů z pevnosti Hůrka za minimální 
prodejní cenu 10 Kč/kg s tím, že zájemci 
o koupi se budou podílet na manipulaci s trub-
kami (vynosí je z podzemí), zajistí si nakládku 
a přepravu na své vlastní náklady, a ukládá 
MO záměr prodeje zveřejnit. Současně RM 
souhlasí s tím, aby neprodejné zbytky byly 
odevzdány do sběrných surovin.

RM schvaluje smlouvu mezi Městem 
Králíky a Pardubickým krajem o předání 
a ochraně datových sad.

RM schvaluje smlouvu o dílo týkající se 
zajištění úklidu města Králíky na rok 2015 
předloženou firmou Služby města Králíky 
s.r.o., se sídlem Králíky, Růžová 462.

RM schvaluje smlouvu o dílo předloženou 
firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
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Králíky, Růžová 462 o zajištění úklidu v are-
álu veřejného dětského hřiště „V Bytovkách, 
Králíky“ na rok 2015.

RM schvaluje smlouvu o provozování 
místního koupaliště uzavřenou mezi Městem 
Králíky a společností Služby města Králíky 
s.r.o. na rok 2015.

RM Králíky schvaluje přílohu č. 1/2015 
ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o.

RM schvaluje dílčí smlouvu o poskytování 
veřejně dostupných služeb el. komunikací 
Vodafone OneNet – Hlasové služby.

RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci „Konsolidace IT ORP Králíky“ 
dotace č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 a rozhod-
la, že smlouva o dílo bude sepsána s firmou 
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 
769/9, 400 03 Ústí nad Labem.

RM bere na vědomí návrh Klubu českých 
turistů Pardubického kraje na odprodej 
zpracovaného návrhu loga a ukládá starostce 
města projednat záležitost se správcem Vojen-
ského muzea Králíky a Pardubickým krajem.

RM bere na vědomí informaci o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje na 
realizaci projektu „Discgolfové vybavení pro 
výuku a volnočasové aktivity“ a schvaluje 
přijetí poskytnutého grantu.

RM schvaluje udělení věcného daru J. V., 
Dolní Hedeč.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15-5 a interní rozpočtové opatření číslo 
201501, kterými se zvyšuje schválený rozpo-
čet v příjmech a výdajích o částku 36.300 Kč.

RM souhlasí se skácením 2 smrků a 1 
javoru (5-ti kmen) na p.p.č. 2137/6 a 1 javoru 
stříbrného na p.p.č. 3122 - vše v k.ú. Králíky. 
Současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem R. M., Králíky s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele. Jmenovaný si 
náhradou za provedené práce ponechá (pouze 
pro vlastní potřebu) vzniklé palivové dřevo 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na uveřejnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Obnova městského domu č.p. 
5 – Radnice v Králíkách“ a navrhuje tímto 
vyzvat k předložení nabídky dle pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
čl. 9 odst. 4, firmu ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., 
Nádražní 460, 517 73 Opočno.

2. 4.
RM souhlasí s cenovou nabídkou firmy 

ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno na akci: „Obnova městského 
domu č.p. 5 - Radnice v Králíkách“ a rozhod-
la, že s výše uvedenou firmou bude uzavřena 
smlouva o dílo.

RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci: „Obnova 

Výpis z jednání Rady města Králíky
městského domu č.p. 5 - Radnice v Králíkách“ 
mezi městem Králíky a firmou ŠTĚPÁNEK, 
spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno.

7. 4.
RM schvaluje dodatek č. 1 příkazní smlou-

vy uzavřené dne 18. 7. 2014 mezi městem 
Králíky a Společností přátel československé-
ho opevnění, o.p.s., Hradčany na odborné ří-
zení a provoz Muzea opevnění – dělostřelecké 
tvrze Hůrka v předloženém znění. Dodatek se 
týká změny hodnoty předaného majetku k uží-
vání a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy.

RM schvaluje dodatek č. 1 příkazní smlou-
vy uzavřené dne 18. 7. 2014 mezi městem 
Králíky a Vojensko-historickým klubem 
ERIKA Brno, o. s., Brno - Židenice na odbor-
né řízení a provoz Muzea čs. opevnění z let 
1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
v předloženém znění. Dodatek se týká změny 
hodnoty předaného majetku k užívání a ke 
správě ve smyslu příkazní smlouvy.

RM schvaluje dodatek č. 1 příkazní smlou-
vy uzavřené dne 18. 7. 2014 mezi městem 
Králíky a společností ARMY FORT s.r.o., 
Brno na odborné řízení a provoz Vojenského 
muzea Králíky v předloženém znění. Dodatek 
se týká změny hodnoty předaného majetku 
k užívání a ke správě ve smyslu příkazní 
smlouvy.

RM doporučuje aktualizaci záměru bez-
úplatného převodu pozemků v k.ú. Králíky 
formou směnné smlouvy, a to:

- pozemků p.p.č. 104/30 – ostatní plocha 
o výměře 6 m2, p.p.č. 2080/9 – ostatní plocha 
o výměře 116 m2, p.p.č. 2080/12 – ostatní 
plocha o výměře 243 m2, p.p.č. 2080/16 
– ostatní plocha o výměře 70 m2, p.p.č. 
2080/18 – ostatní plocha o výměře 30 m2 
a p.p.č. 2080/20 – ostatní plocha o výměře 
199 m2 vše v k.ú. Králíky ve vlastnictví města 
Králíky, které jsou evidovány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad orlicí, za 

- pozemky 2080/5 – ostatní plocha o vý-
měře 120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní plocha 
o výměře 41 m2, p.p.č. 2231/19 – ostatní 
plocha o výměře 315 m2, p.p.č. 2231/20 
– ostatní plocha o výměře 272 m2, p.p.č. 
2231/21 – ostatní plocha o výměře 355 m2, 
p.p.č. 2231/22 – ostatní plocha o výměře 
239 m2 a p.p.č. 2231/23 – ostatní plocha 
o výměře 15 m2 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
České republiky – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Praha – Nusle, a které jsou evidovány 
na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí. 

Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje požádat o uzavření dohody 
o zániku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene uzavřené dne 8. 2. 2010 
mezi městem Králíky a Správou železniční 
dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha 1 – 
Nové Město, a to z důvodu, že liniová stavba 
„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ se 
nebude v k.ú. Horní Lipka, Prostřední Lipka 

a Dolní Lipka realizovat, a zároveň ukládá 
MO požádat o vrácení zálohové platby ve 
výši 74.810 Kč + DPH. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 
2/2015 v předloženém znění mezi městem 
Králíky a Městským muzeem Králíky, se 
sídlem Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, 
smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 
12. 2018.

RM schvaluje příkazní smlouvu REDEA 
Žamberk s.r.o. se sídlem Divišova 669, 564 
01 Žamberk.

RM souhlasí se skácením náletových dře-
vin na hranici pozemků 3510 a 441 v k.ú. Krá-
líky a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem R. D., Králíky s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky pro 
rok 2015. 

RM jmenuje škodní komisi ve složení Jana 
Ponocná – předsedkyně, Mgr. Michal Kos 
a Ing. Magdalena Berková – členové.

RM nedoporučuje nákup akcií společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. ve veřejné dražbě a ukládá FO předložit 
bod na nejbližší jednání ZM.

RM schvaluje nabytí 20 ks tabletů zn. Pro-
Tablet 610 G1 v celkové ceně 276.364 Kč do 
majetku příspěvkové organizace Gymnázium 
a základní škola Králíky.

RM bere na vědomí informaci ředitele 
školy Gymnázium a základní škola Králíky 
o vyhlášení dnů volna v termínech 30. 4. 
2015 a 7. 5. 2015.

RM jmenuje Mgr. Jiřího Švandu a Ivu 
Musilovou do funkce člena školské rady při 
Gymnáziu a základní škole Králíky na nové 
volební období.

RM bere na vědomí zápis příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky 
z prověrky BOZP pro školní rok 2014/2015.

RM bere na vědomí předložený návrh 
rozdělení přidělené kvóty z programu Re-
generace MPZ Králíky včetně stanovení 
jednotlivých podílů a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT předložit návrh na jednání ZM.

RM bere na vědomí nabídku vydavatelství 
IPR s.r.o. na prezentaci města Králíky v ak-
tualizované publikace „Kam v Praze/Křížem 
krážem ČR“ a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
informovat o nezařazení nabídky v rámci 
propagace města Králíky na rok 2015.

RM bere na vědomí skácení tří vykloně-
ných smrků a současně souhlasí se skácením 
10 zbylých smrků na pozemku 710 v k.ú. Dol-
ní Hedeč. RM současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů s panem K. M., Letohrad 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM bere na vědomí podání žádosti sdru-

žení Mlýn o. s. na Nadaci VIA s projektem 
„Naše králické vesnice“ a souhlasí s případ-
nou podporou projektu z dotačního programu 
města.

RM schvaluje program mimořádného 
jednání ZM dne 15. 4. 2015. 

15. 4.
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 

56760/15/PA, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
480.000 Kč.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce movitých věcí na Požární stanici 
v Králíkách, kdy předmětem výpůjčky zůstá-
vá dieselagregát zn. ATLAS COPCO. Výpůj-
čitel vrací půjčiteli vyprošťovací zařízení zn. 
HOLMATRO s příslušenstvím.

RM schvaluje smlouvu se společností 
CYRRUS ADVISORY a.s. se sídlem Veveří 
111, 616 00 Brno, na poskytování služeb 
Dotačního sonaru a Dotačního managementu.

20. 4.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o provozování rozhledny ze dne 27. 5. 2003 
uzavřené mezi městem Králíky a společností 
Vodafone Czech Republic a.s., Praha 5, jejímž 
předmětem je shodné konstatování obou 
stran, že došlo v souvislosti s prodloužením 
Smlouvy o umístění zařízení uzavřené dne 1. 
8. 2000 i k prodloužení Smlouvy o provozo-
vání rozhledny ze dne 27. 5. 2003.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši:

pilíř elektro 9.243 Kč
pilíř HUP 10.890 Kč
a ukládá MO záměr zveřejnit na dobu 15 

dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Zároveň RM schvaluje 
dohodu o zaplacení připojovacího poplatku 
elektro ve výši 12.500 Kč s manžely R. a Z. 
V., Králíky a dále ukládá odboru VTS zajistit 
výměnu poškozeného pilíře. 

RM schvaluje záměr změny smlouvy o vý-
půjčce č.j. 1766/2015 mezi městem Králíky a 
spolkem FC Jiskra 2008 o.s., Červená Voda, 
na zajištění provozu sportovního areálu – fot-
balového hřiště a ukládá MO záměr zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel.

RM nedoporučuje schválit snížení kupní 
ceny za prodej pozemku p.p.č. 1390 – trvalého 
travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, který je zapsán na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, manželům J. a V. Š., 
Brno – Nový Lískovec a doporučuje potvrdit 
rozhodnutí ZM/2014/05/070 ze dne 8. 9. 2014 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit snížení kupní 
ceny za prodej částí pozemků p.p.č. 1382/3 
a 1388/1 označených jako díl a o výměře 
7 m2 a díl b o výměře 73 m2, a které byly 

sloučeny do p.p.č. 1388/3 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Dolní Boříkovice, díly jsou 
zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Or-
licí, manželům P. a V. K., Pardubice a dopo-
ručuje potvrdit rozhodnutí ZM/2014/05/069 
ze dne 8. 9. 2014 a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 3490 – orné půdy, p.p.č. 3509 
– orné půdy a p.p.č. 3510 - ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. d) a dle § 105 odst. 1 písm. 
f) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„novostavba rodinného domu, místo stavby 
pozemek p.p.č. 3508 – orná půda v k.ú. Krá-
líky“ manželů R. a Z. V., Králíky.

RM schvaluje záměr pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 
121,23 m2 v přízemí čp. 364 – objektu občan-
ské vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, účel pronájmu 
a předmět podnikání nespecifikován, nájemné 
ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje zemědělský pacht pozemků 
p.p.č. 541 – t.t. porostu o výměře 1 762 m2, 
p.p.č. 544/11 – orné půdy o výměře 1 149 m2, 
p.p.č. 547/1 – t.t. porostu o výměře 2 144 m2, 
p.p.č. 554/1 – t.t. porostu o výměře 2 850 m2, 
p.p.č. 1109/3 – ostatní plochy o výměře 694 
m2 a p.p.č. 1109/5 – ostatní plochy o výměře 
93 m2 vše v k.ú. Prostřední Lipka, pozemky 
jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, a to společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky 
za účelem sekání a sklizně trávy, a to za pach-
tovné ve výši 608 Kč/rok + DPH. Zároveň 
RM ukládá MO zakotvit v pachtovní smlouvě 
povinnost umožnit využití pozemků na akci 
Cihelna městem Králíky, příp. smluvním 
partnerům města Králíky.

RM doporučuje schválit smlouvu o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obno-
vu a výměnu podzemního vedení vodovodu 
na pozemcích ve zjednodušené evidenci p.č. 

198 GP, p.č. 231 GP, p.č. 243 GP a p.č. 284 GP 
v k. ú. Dolní Hedeč, které jsou ve vlastnictví 
J. M., Králíky, pro oprávněné město Králíky, 
se sídlem Velké náměstí 5, a dále v právu 
umožnit v nezbytném rozsahu oprávněnému, 
případně jím určeným třetím osobám, přístup 
a příjezd na uvedené nemovitosti. Služebnost 
se zřizuje na dobu neurčitou a za úhradu 
stanovenou znaleckým posudkem. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 18. 7. 2014 mezi 
městem Králíky a Vojensko-historickým 
klubem ERIKA Brno, o. s., Brno – Židenice, 
a to v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o vý-
půjčce uzavřené dne 18. 7. 2014 mezi městem 
Králíky a Základní školou praktickou Králíky, 
příspěvkovou organizací Pardubického kraje, 
Králíky, a to v předloženém znění.

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení číslo: 15_SOBS01_4121087335 
mezi městem Králíky a firmou ČEZ Dis-
tribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV – Podmokly.

RM schvaluje opravy v bytových domech 
čp. 3, čp. 274 a čp. 363 na Velkém náměstí 
a čp. 352 ul. Příční v Králíkách.

RM bere na vědomí pokácení havarijního 
javoru na pozemku 660 v k.ú. Králíky. RM 
současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o ponechání dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem R. M., Králíky, jako náhrady 
za veškeré provedené práce při kácení stromu 
a úklidu dřevní hmoty.

RM souhlasí se skácením vykloněného 
smrku na p.p.č. 704/5 v k.ú. Dolní Hedeč 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem K. M., Letohrad s podmín-
kou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohle-
du na jeho kvalitu. 

RM bere na vědomí sdělení vedoucího 
odboru ŠKT k projednávané stížnosti man-
želů H. a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
informovat orgán České školní inspekce 
o výsledku šetření.



Králický zpravodaj 5/2015 - 12

Poděkování
Vážení čtenáři, možná jste si povšimli jak se průběžně některé 

dlouho neřešené a zanedbané věci z našeho okolí náhle ztrácejí, nebo 
na místě rozebírají, aby se po čase objevily obnovené a připravené 
zase nějaký čas vzdorovat nepřízni venkovního prostředí. Jednou 
je to hřbitovní brána, jindy oplocení pomníku s brankou, pomník 
samotný nebo velký dřevěný kříž. To vše se děje díky našemu spo-
luobčanovi panu Bohumíru Gieblovi. Ten si  problémů, především 
těch, které souvisí s jeho zámečnickým řemeslem, nejen všímá, ale 
neohroženě iniciuje jejich nápravu. Nejsympatičtější na tom ovšem je 
to, že kromě poukázání na problém hyzdící naše prostředí, na nějž si 
mnoho z nás už nejspíš zvyklo a je proti němu imunní, vždy nezištně 
nabídne pomoc a přiloží ruku k dílu při jeho nápravě. I takto se daří 
ve městě a jeho okolí postupně odstraňovat 
dlouho neřešené záležitosti, které nepřispívají 
ke kráse prostředí, v němž žijeme, k našemu 
kvalitnímu životu. Je dobře, že takoví lidé 
jsou mezi námi. Pane Gieble, za vedení města 
a Městský úřad Vám děkujeme.

Vedení města Králíky a odbor ŠKT MěÚ

Muzea KPO zlomila rekord
Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní oblast
První dubnový pátek se sešla správní rada obecně prospěšné 

společnosti Králická pevnostní oblast, o. p. s. Její jednání mělo 
mimořádný průběh a to nejen díky osobní přítomnosti hejtmana 
Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a starostky města 
Králíky paní Jany Ponocné. Několikahodinová konstruktivní debata 
probíhala v příjemném prostředí nové provozní budovy Muzea 
opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka.

Králická pevnostní oblast, o. p. s. sdružuje šest subjektů, které pro-
vozují sedm muzeí v Králické pevnostní oblasti (KPO), ve východní 
části Pardubického kraje. Tato muzea spolu úzce spolupracují a realizují 
společné projekty a v převážné většině jsou za jejich existencí a provozem 
nadšení dobrovolníci. 

Členové správní rady hodnotili uplynulou turistickou sezónu. Ta byla 
rekordní, když zdejší muzea navštívilo přes 70.000 lidí! Vysoká byla 
také návštěvnost každoročně pořádané akce Cihelna, na které se některé 

subjekty v o. p. s. sdružené aktivně podílí. Králická pevnostní oblast se 
tak stává vedle skanzenu na Veselém kopci a hradu Svojanov lídrem 
mezi památkami s nejvyšší návštěvností v kraji.

Předmětem jednání však bylo nejen vyhodnocení uplynulé, ale rovněž 
plány na letošní sezónu. Ty významně ovlivnily aktuální informace z úst 
hejtmana kraje. Vedle dlouhodobé perspektivy „pevnostní turistky“, která 
se začíná připravovat a v budoucnu se má stát pilířem letní turistické 
sezóny na Králicku, se letos stanou zásadními tři akce:

• Elektrifikace Muzea čs. opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda.
• Příprava projektů provozního zázemí tamtéž a také u pěchotního 

srubu K – S 14 „U cihelny“. Tyto dvě hojně navštěvované lokality od-
povídající zázemí dosud postrádají, což je s ohledem na jejich historický 
význam a zároveň turistický potenciál značným hendikepem.

• Třetí aktivitu, za kterou stojí kraj, pocítí někteří návštěvníci 
Králické pevnostní oblasti už letos. Od poloviny června, do poloviny 
září každou sobotu pojede na trase Letohrad – Hanušovice a zpět 
nostalgický parní vlak. Jeho jízdní řád je upraven a stanice se za-
stávkami vybrány tak, aby jej mohli návštěvníci KPO využít právě 
při návštěvě zdejších pevnostních a vojenského muzea, naučných 
stezek čs. opevnění, ale i dalších pamětihodností, muzeí, přírodních 
zajímavostí. Značná investice Pardubického kraje do tohoto oblíbeného 
druhu dopravního spojení by měla významným způsobem napomoci 
cestovnímu a turistickému ruchu v nejvýchodnější části kraje. Přímo na 
jednání správní rady o. p. s. zazněl z úst zástupců některých muzeí příslib, 
že s ohledem na jízdy parního vlaku rozšíří či obnoví svoji provozní dobu. 

Během jednání správní rady o. p. s. došlo k přijetí nového přidruženého 
člena, kterým se stal nově založený zapsaný spolek „Králický řopík“. 
Ten je provozovatelem lehkého objektu vzor 37 č. 111 úseku XXXV 
Dolní Lipka (nachází se na „bojišti“ akce Cihelna).

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s. (fotografie M. Ráboň)

Jednání ops KPO - zástupci pevnostních muzeí s paní starostkou.

Jednání ops KPO - zleva pan hejtman -  paní starostka - ředitel 
ops Petr Štemberk.
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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 králické 
čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit 

a prohlédnout si je každý pracovní 
den od 8:00 do 13:00 hod.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, 
že město Králíky hodlá

P R O N A J M O U T
Nemovitost: stavba čp. 109 – objekt občanské vybavenosti, 
stavba je součástí pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří
Obec: Králíky Katastrální území: Dolní Boříkovice
Číslo listu vlastnictví: 10001
Bližší určení: objekt prodejny potravin o místnostech:
provozovna o výměře 52,23 m2, sklad o výměře 52,88 m2, zá-
dveří o výměře 3,67 m2, chodba o výměře 6,90 m2, šatna a WC 
o výměře 7,30 m2, sklad o výměře 6,12 m2, uhelna o výměře 
8,72 m2, kotelna o výměře 6,34 m2, vstupní prostor o výměře 
5,73 m2 a rampa o výměře 12,36 m2, součástí zveřejněného 
záměru je i snímek katastrální mapy se zákresem nemovitosti
Druh podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího 
prodeje
Účel nájmu: prodej potravin a dalšího zboží
Výše nájemného: 120 Kč/rok
Minimální měsíční nájemné: 10 Kč, v případě pronájmu 
plátci DPH bude k nájemnému připočtena příslušná 
sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem vždy 
k pátému dni příslušného kalendářního měsíce
Výše měsíční zálohy na služby: dodávku el. energie, vody 
a ostatních služeb si nájemce zajišťuje na svoje vlastní 
náklady
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 12. 5. 2015
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí 
být doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději 
do 13.00 h, dne 7. 5. 2015
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky 
(tiskopis  žádosti o nájem je přílohou tohoto zveřejněného 
záměru pronájmu)
Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen Ra-
dou města Králíky dne 30. 3. 2015 usnesením č. 
RM/2015/12/159

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
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že 
město Králíky hodlá

P R O N A J M O U T
Nemovitost: prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 
414 – objekt občanské vybavenosti, stavba je součástí 
pozemku st.p.č. 558/1
Obec: Králíky Katastrální území: Králíky
Bližší určení: prostory ve 2. nadzemní podlaží vlevo, 
výměra celkem 46,47 m2 (místnost o výměře 27,80 m2, 
čekárna o výměře 16,65 m2, sociální zařízení 2,02 m2), 
součástí zveřejněného záměru pronájmu je snímek 
katastrální mapy se zákresem nemovitosti
Druh podnikání: poskytování nelékařské zdravotní péče
Účel nájmu: ambulance klinické logopedie
Výše nájemného: 10.800 Kč/rok
Minimální měsíční nájemné: 900 Kč, v případě pronájmu 
plátci DPH bude k nájemnému připočtena příslušná 
sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem 
vždy k pátému dni příslušného kalendářního měsíce
Výše měsíční zálohy na služby: určí správce nemovi-
tosti, naposledy ve výši 2.000 Kč
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem – Služby 
města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, tel. 
465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 12. 5. 2015
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách 
nejpozději do 13.00 hodin, dne 7. 5. 2015
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímá-
ní prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města 
Králíky (tiskopis  žádosti o nájem je přílohou tohoto 
zveřejněného záměru pronájmu)

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že 
město Králíky hodlá

P R O D A T
Označení movité věci: ocelové trubky z radiátorů.
Bližší určení: podzemí pevnosti Hůrka.
Minimální kupní cena: 10 Kč/kg.
Výše předepsané jistoty: 7.497 Kč.
Konečný termín přijímání žádostí: zájemci o koupi se mo-
hou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpoz-
ději do 13.00 hodin, dne 7. 5. 2015. Možnost prohlídky 
trubek, kontakt na správce pevnosti – tel. 606669888.
Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen 
Radou města Králíky dne 30. 3. 2015 usnesením č. 
RM/2015/12/160.
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Umělecká šestka na Dobříši
Ve dnech 27. – 29. 3. se nejmladší kralické skautky účastnily ce-

lostátní skautské soutěže Umělecká šestka na Dobříši, která se nesla 
ve středověkém duchu. Byly zde tři soutěžní kategorie – výtvarná, 
divadelní a pěvecká. Děvčata si už před soutěží vybrala výtvarnou 
část a tvořila jako domácí úkol středověkou venkovskou krajinu. 

Na samotné soutěži na ně čekal další úkol, a to vytvořit plastický 
obraz středověké krajiny, kde by byla nějaká stavba, postava a zvíře. 
Celý víkend nebyl jen o soutěži a děvčata viděla představení s oh-
něm, šermířské vystoupení, makety středověkých zbraní. Čekala 
tu na ně spousta soutěží a her, tvorba vitráží, středověkých listin 
s pečetěmi apod.  

Milým překvapením pro všechny bylo, že děvčata vyhrála, i když 
byla věkově nejmladší. Obsadila 1. místo v celorepublikové kon-
kurenci a domů si odvážely nejen ceny na památku, ale i putovní 
skleněnou cenu. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

za 2. oddíl Sirius Karolína Veselá

Zachránil život
KRAJ, ÚSTÍ N. O. - malý odvážný Honza byl oceněn 
Dnes, první aprílovou středu jsme uspořádali veřejné poděkování 

jednomu malému zachránci…
Jmenuje se Honzík Vrábel a je mu 12 let. Honzík chodí do páté 

třídy základní školy v Králíkách. Zhruba před 14ti dny, ve čtvrtek 19. 
března 2015, Honzovi ujel autobus ze školy a tak se vydal domů, do 
Dolní Hedeče, pěšky. Cestou potkal staršího pána, který nesl tašku 
a tak mu nabídl pomoc. Pán se jmenoval Eduard a bylo mu 83 let. 
Honzíkovi řekl, že si jde pro vodu k Mariánskému prameni. Bohužel, 
ale pán cestou upadl a nemohl se zvednout. Ani Honzíkova pomocná 
ruka nic nezmohla. Proto se malý šikula rozhodl zavolat na linku 158.

Operační důstojník Pavel Jansa, který obsluhoval tísňovou linku, 
od Honzíka vyzvěděl všechny potřebné údaje o tom, kde jsou, co se 
stalo, zda je starý pán zraněný a tak podobně. Policisté díky tomuto 
statečnému klukovi oba dva našli a odvezli je do bezpečí domova. 
Chlapce domů a nezraněného pana Eduarda do Domova důchodců 
svaté Zdislavy v Červené Vodě.

Troufáme si říct, že Honza Vrábel zachránil svým jednáním panu 
Eduardovi život, protože radši ani nedomýšlet, co by se stalo, kdyby 
na zemi ležícího starého pána nikdo do večera nenašel.

Protože takové krásné příběhy každý den na lince 158 neřešíme, 

rozhodl se plk. Mgr. Jan Švejdar, ředitel Krajského ředitelství 
policie Pardubického kraje, malého zachránce ocenit. Výběr dárku 
byl jednoznačný, neboť jsme se od paní třídní učitelky malého 
Honzy dozvěděli, že když kolegové z Obvodního oddělení Králíky 
chlapce dovezli domů, vypadl mu z kapsy mobilní telefon a poli-
cisté mu ho při odjíždění služebním autem přejeli. K poděkování 
se připojila i paní starostka z Králík a Honza k mobilnímu telefonu 
od policie dostal ještě fotoaparát od Městského úřadu Králíky. Pan 
ředitel Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě zase předal 
finanční dar a krásný dort ve tvaru srdce, do kterého se určitě pustí 
Honza se svými kamarády z páté třídy místní základní školy, kteří 
se celého slavnostního aktu také zúčastnili… Znovu na úřadě ještě 
jednou Honzovi poděkoval i pan ředitel z jeho domovské základy.

Honzík v závěru všem řekl, že si myslí, že tak jako on, by se měl 
zachovat každý a já jsem celé poděkování ukončila slovy, že věřím, 
že až z nás budou staré babičky a dědečkové a budeme potřebovat po-
moc, že potkáme takového fajn a prima kluka jako je Honzík Vrábel!

por. Bc. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

1. duben 2015
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CYKLO GLACENSIS 2015

14. ročník propagační cyklojízdy
česko-polským příhraničím

hvězdicová jízda z 10 českých a 8 polských měst
Region Orlicko-Třebovsko pořádá ve spolupráci se Sdruže-

ním obcí Orlicko, Mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, 
Regionem Orlické hory, městy Choceň, Náchod a s okresem 
kladským, za podpory Pardubického a Královéhradeckého kra-
je a s osobní záštitou 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka a přednosty okresu Kladsko Macieje Awiżeńa

15. - 16. května 2015
Start: pátek 15. května 2015 v 10.00 hod.

z náměstí Králíky 
Cíl: Dolní Morava, chata Terezka

Předpokládaná délka trasy 70 - 75 km, tempo rekreační a volné
Trasa: Králíky, Hanušovice, Staré Město, Návrší, pod hřebenem 

Kr. Sněžníku na Malou Moravu (Sklené), Dolní Morava 
Účast na vlastním kole a na vlastní zodpovědnost
Návrat v sobotu dopoledne individuální.
Program v cíli: 
16.00 hod. Sportovní hry na motivy Her bez katastru
19.00 hod. Slavnostní zahájení společenského večera 
20.00 hod. Kulturní program, kapela a taneční zábava 
Ubytování: 3 - 6 lůžkové apartmány s vlastní koupelnou, po-

vlečením a ručníky
Stravování: - teplý oběd při příjezdu do cíle cca v 15 hod., teplá 

večeře v průběhu večera cca v 21 hod., snídaně v sobotu 7- 10 hod.
S sebou: věci na převlečení, teplejší vrstvu na večerní program, 

hygienické potřeby, kapesné.
Finanční podmínky: účastnický poplatek 200 Kč, ubytování 

300 Kč, stravování 340 Kč.
Další informace www.orlicko-trebovsko.cz
Kontakt na vedoucího týmu: Ladislav Tóth, l.toth@orlicko.cz, 

tel. 737 336 175.
Kontakt na hlavního organizátora: PhDr. Jana Staňková, jana.

stanko@centrum.cz, tel. 465 524 782, 603 569 884.

VÝLET!
Milí příznivci Kavči, celý rok jste pilně navštěvovali kurzy, 

které jsme pro Vás připravili, a tak bychom Vás chtěli pozvat na 
„školní výlet“ – ten bývá sladkou odměnou pro všechny žáky a my 
doufáme, že udělá radost i Vám.

Protože jste byli tvůrci „školních osnov“ Kavči, nechceme Vás 
nechat stát stranou ani při výběru výletu. 

Nabízíme tyto možnosti: 
1. Polsko – hned za hranicemi nás čekají Medvědí jeskyně 

a Muzeum Země
2. Polsko – Wrocław
3. Hradec Králové – planetárium, procházka s výkladem...
4. výlet nejklasičtější: Bouzov – Úsov – Javoříčko
5. výlet – překvapení aneb necháte to na nás
6. výlet dle Vašich návrhů
Výlet by se konal v sobotu 27. 6. 2015. Budeme rádi, podělíte-li 

se s námi o své nápady. Vaše preference a podněty zasílejte na kavca.
kraliky@seznam.cz nebo je na papíru s Vaším podpisem předejte 
pracovníkům Městské knihovny či Městského muzea. Hlasování 
o výběru výletu proběhne při květnové akci Kavči (25. 5.).

V případě volby výletu s vyšší finanční náročností (čím dále – 
tím dráže), Vás poprosíme o finanční spoluúčast. Pokud se sejde 

množství zájemců převyšující kapacitu 
autobusu, dáme přednost pravidelným 
návštěvníkům Kavči. Děkujeme za po-
chopení.

Těšíme se na Vaše ohlasy! Kavča

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat ZEOSU s.r.o. Prostřední 

Lipka za věnování sponzorského daru na nový nábytek do pra-
covního koutku.

Děkují děti a paní učitelky z MŠ Prostřední Lipka
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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 27. 5. 2015 (středa)
od 8:30 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.

MC EMMA – PROGRAM KVĚTEN 2015
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 5. 5. od 9:30 Písničky a říkadla s babi Maru Středa 6. 5. Od 16:30 Cvičení pro těhotné zrušeno
Čtvrtek 7. 5. od 9:30 Volná herna Čtvrtek 7. 5. Od 18:00 Jóga
Úterý 12. 5. od 10:00 Hýbánky s Hankou Úterý 12. 5. Od 17:00 Přednáška -  Zelené potraviny

Čtvrtek 14. 5. od 9:30 Cvičení s batolátky Středa 13. 5. Od 16:30 Cvičení pro těhotné
od 10:30 Cvičení s kojeňátky Od 17:30 Předporodní kurz

Úterý 19. 5. od 9:00 Focení se Sandrou Vaněčkovou Čtvrtek 14. 5. Od 18:00 Jóga

Čtvrtek 21. 5. od 9:30 Cvičení s batolátky Úterý 19. 5. Od 17:00 Kurz malých vitráží aneb technika 
Tiffany

od 10:30 Cvičení s kojeňátky Středa 20. 5. Od 16:30 Cvičení pro těhotné
Úterý 26. 5. od 9:30 Tvoření s Peťou a králem zvířat Od 17:30 Předporodní kurz

Čtvrtek 28. 5. od 9:30 Cvičení s batolátky Čtvrtek 21. 5. Od 18:00 Jóga
od 10:30 Cvičení s kojeňátky Úterý 26. 5. Od 17:30 Beseda na téma ženstství

Středa 27. 5. Od 16:30 Cvičení pro těhotné
Od 17:30 Předporodní kurz

Čtvrtek 28. 5. Od 18:00 Jóga

Mateřské centrum EMMA
Za mateřské centrum Vám přejeme příjemné jaro a zá-

roveň přinášíme informace o aktivitách na měsíc květen.
Již tradiční je program pro maminky s dětmi plný říka-

del, tvoření a pohybu. Jarního rozpuku využijeme k focení 
v přírodě se Sandrou Vaněčkovou. Uskuteční se v úterý 
19. 5. Bližší informace rozešleme maminkám emailem, 
přihlášení nutné.

Rádi bychom Vás nalákali i na naše odpolední aktivity. 
Každý čtvrtek od 18:00 si můžete přijít zacvičit klasickou 
jógu a příjemně se odreagovat.  Pro velký úspěch a hlavně 
pro ty, kterým to nevyšlo, opakujeme kurz malých vitráží 
aneb Tiffany technika. Proběhne 19. 5. od 17:00 do 21:00, 
neváhejte a přihlaste se na mail mcemma@seznam.cz 
Na tento měsíc jsme pro Vás připravili i dvě přednášky. 
V úterý 12. 5. od 17:00 nás paní Jana Vondrušková provede 
světem zdravé výživy. Zaměří se na tzv. zelené potraviny 
(chlorella – zelená řasa, zelený ječmen), které jsou bohaté 
na vitamíny, antioxidanty, enzymy a minerální látky, jež 
příznivě ovlivňují naše zdraví. Ukáže nám možnosti jak je 
zařadit do dětského jídelníčku i do stravování dospělých. 
Na konci měsíce 26. 5. od 17:30 proběhne beseda na téma 
Ženství. Psycholožka Mgr. Lucie Šmahelová otevře besedu 
krátkou přednáškou, uvede jak ženství v sobě podporovat, 
vysvětlí souvislosti v partnerských vztazích a poté bude 

následovat diskuze s otázkami.
Nastávající maminky se mohou při-

hlásit na další cyklus předporodního 
kurzu. Začínáme 13. 5. od 17:30. 
Kdykoli je možné do běžícího kurzu 
vstoupit a přidat se. Tatínci se mohou 
zúčastnit celého kurzu společně se 
svoji partnerkou. Podrobnější infor-
mace naleznete na webové stránce 
www.tehotenstvi-porod-kojeni.cz. 
Nezávisle na předporodním kurzu 
můžete navštěvovat cvičení pro 
těhotné, a to každou středu od 16:30.

Těšíme se na Vás!
Za tým Mc Emma 

Daniela Beranová a Káťa Brůnová
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ÚČETNICTVÍ A DANĚ
NOVĚ NABÍZÍME v tomto regionu
	daňové poradenství, vypracování 

daňového přiznání, odložení daňové 
povinnosti daňovým poradcem

	vedení účetnictví
	vedení daňové evidence
	vedení mzdové a personální agendy

po telefonické domluvě za Vámi přijedeme
Ing. Zdeněk Minařík – daňový poradce č. 001286

Dolní Morava – mobil: 603 444 653
e-mail: zminarik@tiscali.cz

Dny v kalendáři – květen
  1. 5. 1951-2015 Svátek práce
  2. 5. 1951-2015 Zikmund
  3. 5. 1951-1953 Bohurád; 1954-2011 Alexej;
 2012-2015 Alexej, Alex
  4. 5. 1951-2015 Květoslav
  5. 5. 1951-1955 Povstání pražského lidu; 1956-1960 * Karel Marx;
 1961-1974 Pražské povstání (1945);
 1975-1990 Květnové povstání českého lidu (1945);
 1991-2015 Klaudie ● Květnové povstání českého lidu
  6. 5. 1951-1953 Jan apoštol; 1954-1974 Jan; 1975-2015 Radoslav
  7. 5. 1951-2015 Stanislav
  8. 5. 1951-1991 Ctibor; 1992-2000 Den osvobození od fašismu; 
 2001-2003 Den osvobození; 2004-2015 Den vítězství
  9. 5. 1951-1990 Den osvobození Československa Sovětskou
 armádou; 1991 Den osvobození od fašismu; 1992-2015 Ctibor
10. 5. 1951-2015 Blažena
11. 5. 1951,1952 Mamert; 1953-2015 Svatava
12. 5. 1951-2015 Pankrác
13. 5. 1951-2015 Servác
14. 5. 1951-2015 Bonifác
15. 5. 1951-2005 Žofie; 2006-2010 Žofie ● Den rodin;
 2011-2015 Žofie, Sofie ● Den rodin
16. 5. 1951-1953 Jan Nepomucký; 1954-2015 Přemysl
17. 5. 1951-1980 Vratislava; 1981-2015 Aneta
18. 5. 1951-1956 Radoslava; 1957-1960 Radoslav; 1961-2015 Nataša
19. 5. 1951-2015 Ivo
20. 5. 1951-1980 Hvězdoslav; 1981-2015 Zbyšek
21. 5. 1951-1966 Hostimil; 1967-2015 Monika
22. 5. 1951-2015 Emil
23. 5. 1951-2011 Vladimír; 2012-2015 Vladimír, Vladimíra
24. 5. 1951-2010 Jana; 2011-2015 Jana, Vanesa
25. 5. 1951-1961 Urban; 1962-2015 Viola
26. 5. 1951-1953 Filip Neri; 1954-2015 Filip
27. 5. 1951-1967 Svatobor; 1968-2015 Valdemar
28. 5. 1951-2015 Vilém; 
29. 5. 1951-1956 Maximin; 1957-1994 Maxim;
 1995-2001 Maxmilián; 2002-2015 Maxmilián, Maxim
30. 5. 1951-2015 Ferdinand
31. 5. 1951-1956 Petruška; 1957,1958 Petruše; 1959-2015 Kamila

Zdroj: http://kalendar.beda.cz

Vzácné pergameny nás zavedly
k pokladu za králickým kostelem!

Noc s Andersenem v knihovně se vyvedla ke spokojenosti všech.
27. - 28. března nocovalo v naší knihovně 33 dětí ve věku 7-13 let a 

tři knihovnice. V průběhu večera - noci nám pomáhalo 10 dobrovolníků. 
Na Noci s Andersenem vyvrcholila soutěž Cestujeme staletími, která 

probíhala od listopadu a končila v únoru. 
Po příchodu děti nejprve plnily úkoly v šesti skupinách na šesti stano-

vištích, cílem bylo rozluštit šifru a získat zjevné pergameny. 
Pergameny byly ukryté v okolí králické kašny a poklad našly děti 

za králickým kostelem. Zde přečetly své tajné formule a získaly svou 
odměnu. Po návratu do knihovny jsme se rozdělili na dvě skupiny, 
pro první skupinu byla připravena výtvarná dílna, kde si děti vyrobily 
tajné deníky. Druhá skupina se učila hymnu Noční rej Andersen, zdobila 
si svá trička a sdělovala své dojmy na papírové facebookové zdi. Potom 
se děti prostřídaly. Program končil v hlubokých nočních hodinách. 
Děti ovšem neupadly do tvrdého spánku, jak jsme doufaly, ale švitořily 
a špitaly ještě hodně dlouho. 

Ráno jsme dojedli hostinu od maminek a asi v devět hodin nás již 
opustili úplně všichni nocležníci. 

Všichni účastníci se zapojili s velikou chutí a nasazením a my doufá-
me, že příští rok se sejdeme ve stejně hojném počtu s našimi mladými 
čtenáři.

Za pomoc s organizací děkujeme:
Tereze Coufalové, Martině Hásové, MgA. Kristině Brůnové, Tereze 

Brandejsové, Kateřině Brandejsové, Elišce Kyllarové a Nele Zezulkové.
Za poskytnutou materiální pomoc patří veliký dík všem spon-

zorům.
knihovnice Městské knihovny Králíky

Přidáváme hymnu, kterou jsme se v noci naučili:
Noční rej Andersen  
Když jde město spát, nesmíme se bát,
do knihovny jdeme, budeme si hrát.
Kdo úkoly splní, tomu se dobře spí,
knížky skáčou z regálů a vesele si zpívají:
Ref.:       Hopsa hejsa hej, hopsa hejsa hej…
Poseroutka sem, Poseroutka tam, 
usadí se s Vrťapkou a hrají na tamtam, 
Mimoňky hopsají, Muminci jásají,
knížky skáčou z regálů a vesele si zpívají:
Ref.:       Hopsa hejsa hej, hopsa hejsa hej…
(na melodii písničky Tři čuníci Jaromíra Nohavici)
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
01. 05. Pá MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
02. 05. So MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
03. 05. Ne MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
08. 05. Pá MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 05. So MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
10. 05. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
16. 05. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
17. 05. Ne MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
23. 05. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
24. 05. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
30. 05. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 465 631
31. 05. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 465 631
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.

Společenská
kronika

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.“

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

Luděk Ryba - Věra Adamová

David Malošek - Milada Scholzová

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

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

osobních údajů již nebudou zasílány 
pozvánky rodičům na vítání občánků. 
Pokud budete mít zájem na přihlášení 
Vašeho novorozence na tento slavnostní 
akt, kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, paní Jitka Maixnerová, tel. 
465670734, j.maixnerova@kraliky.eu.

Spolek seniorů Králicka
pro měsíc květen připravuje

5. 5. v 17.00 hodin  Výbor spolku - vyhodnocení splnění úkolů měsíce 
dubna, akce měsíce května dle Plánu činnosti.

12. 5. v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu - zodpovídá Mgr. Bednářová.
21. 5. v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených - zodpovídá pí. Marie 

Kučerová.
29. 5. v 8.00 hodin - Zájezd do lázní Velké Losiny - prohlídka lázní, Muzea 

papíru, pro zájemce prohlídka zámku, možnost koupání - zodpovídá pí. Marie 
Křivohlávková. Přihlášky v klubu spolku nebo na tel: 720 217 145.

Josef Dobrohruška - předseda

Posezení seniorů
Město Králíky, Sociální služby Kralicka, Klub Na Střelnici a Klub seniorů o.s. vás zvou 

na posezení starší generace, které se koná dne 28. 5. 2015 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

Hotel Kačenka u kláštera přijme:
- studenty na letní brigádu - obsluha
- paní na úklid (4x týdně 3 hodiny).
Kontakt: tel. 603253944, pí. Sotonová

Hledám chalupu pro ro-
diče, s menší zahradou. 
Tel: 734 753 333.

Prodejní trhy
6. 5. 2015

Králíky, Velké náměstí
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KVĚTEN 2015
JE PROSTĚ BÁJEČNÁ   (komedie USA)

úterý 5.   zač. ve 20:00 hod
Nebudeme si nic nalhávat, Isa-

bel je lehká holka. Nejstarší profesí 
se snaží našetřit si peníze, aby se 
mohla stát herečkou, ostatně jako 
každý v New Yorku. Jakmile ale 
opravdu vstoupí na Broadway, 
spustí lavinu bláznivých situací 
a zábavy. Někdo se do ní totiž 
zamiluje a někdo zas až moc 
dobře pozná její neřestnou kariéru. 
A všichni jsou tak trochu ženatí…

Vstupné 110,-; přístupný od 12 
let; titulky; 90 min.

DEJTE MI POKOJ!   (komedie Francie)
čtvrtek 7.   zač. ve 20:00 hod
Michela Leprouxe, vášnivého 

milovníka hudby, potkalo neče-
kané štěstí. Na bleším trhu objevil 
vzácnou gramodesku. A od té 
chvíle touží Michel po jediném: 
v naprostém tichu, klidu, samotě 
a domácí pohodě si vychutnat 
tento hudební klenot. Ovšem celý 
svět a snad i všichni jeho obyvate-
lé se proti němu spiknou. Ať už se 
jedná o nečekanou návštěvu syna, 
kutilské bušení souseda, lomození 
uklízečky, urputné vyzvánění telefonu nebo poněkud dramatičtější 
obvinění z nevěry ze strany manželky či příchod jeho milenky. A jako 
třešnička na dortu se v domě koná tradiční oslava nazvaná Sousedský 
den. Michel tak musí nasadit do boje všechnu svou energii, lstivost 
i mazanost, aby získal svou vytouženou hodinku klidu.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 85 min.

JIMMYHO TANČÍRNA   (drama Velká Británie)
úterý 12.   zač. ve 20:00 hod
Před vypuknutím občanské 

války otevřel oddaný a odváž-
ný aktivista Jimmy Gralton na 
irském venkově taneční sál, kde se 
lidé mohli vzdělávat, bavit, disku-
tovat, sportovat a hlavně tancovat. 
Popularita Jimmyho tančírny rostla 
a postupně se stala místem revoluč-
ních myšlenek, rozvíjení talentů, 
svobody a splněných snů. Její 
volnomyšlenkářská reputace však 
upoutala pozornost státu a církve, 

což přinutilo Jimmyho utéct ze země a proslavenou tančírnu zavřít. Po 
deseti letech se Jimmy vrací do rodného Irska a vidí chudobu, omezo-
váním osobní svobody i kultury. Rozhodne se slavnou tančírnu znovu 
otevřít a opět dát lidem naději. Bez ohledu na to, co to může způsobit.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 105 min.

AVENGERS: AGE OF ULTRON  3D  (akční sci-fi USA)
pátek 15.   zač. v 17:00 hod
Pokus miliardáře Tony-

ho Starka oživit program na 
udržení celosvětového míru 
skončí nezdarem a největší 
hrdinové světa, včetně Iron 
Mana, Kapitána Ameriky, 
Thora, Neuvěřitelného Hulka, 
Black Widow a Hawkeye musí 
čelit děsivému nebezpečí. 
V sázce je osud celé planety. 
Povstane zlovolný Ultron 
a jenom Avengers mu mohou 
zabránit v uskutečnění ďá-
belských plánů. Nová křehká 
spojenectví a nečekané zvraty 
jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství 
globálních rozměrů.

Vstupné 135,-; přístupný od 12 let; české znění; 140 min.

ZABIJÁCI   (krimi thriller Dánsko)
pátek 15.   zač. ve 20:00 hod
Kdo stojí za 20 let sta-

rou sérií vražd a znásilnění? 
Všechny stopy vedou ke sku-
pině studentů prestižní inter-
nátní školy, jako pachatel byl 
však odsouzen místní podivín. 
Složka s případem se dostává 
do speciálního kriminálního 
oddělení Q na stůl detektiva 
Carla Mørcka. Carl a jeho 
asistent Assad okamžitě po-
znají, že v případu něco nesedí 
a znovu jej otevřou. Ve složce 
najdou poznámku o tísňovém 
volání zoufalé mladé dívky. 

Ta však zmizela beze stopy. Brzy se ukáže, že Carl a Assad 
nejsou jediní, kdo se snaží najít dívku, jejíž svědectví by moh-
lo nepříjemně zasáhnout ty nejvyšší vrstvy uhlazené dánské 
společnosti.

Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; titulky; 115 min.

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ   (animovaný rodinný Fran-
cie)   úterý 19.   zač. v 17:00 hod

Pírko je ptačí sirotek, který 
nevyniká ani krásou peří, ani 
sokolí sílou. Je hubený, opeli-
chaný a žije sám v hnízdě, ze 
kterého ještě nikdy nevyletěl. 
Tak moc by chtěl táhnout 
do Afriky s hejnem ptačích 
kamarádů! Až se jednoho dne 
naskytne jedinečná příležitost. 
Sebere veškerou odvahu a vy-
dává se za dobrodružstvím, na 
jehož konci leží vysněné af-
rické zimoviště. Tedy možná. 
Pírko ještě nikdy nikam neletěl 
a tak nepozná, jestli ho zobák 
táhne na sever nebo na jih. Ale někdy, když hledáte přátelství 
a lásku, je důležitější cesta než její cíl. Tak roztáhněte křídla 
a vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí 
perspektivy.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.
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KOBRY A UŽOVKY   (drama ČR)
úterý 19.   zač. ve 20:00 hod
Opakujeme na přání diváků. 

Užovka (Matěj Hádek) je ztra-
cen ve svém vlastním životě. 
Je mu už skoro čtyřicet a nemá 
holku ani práci, přičemž cítí, 
že má poslední šanci sám se 
sebou něco udělat. Naskytne 
se mu šance, kterou nehodlá 
promarnit. Jeho bratr Kobra 
(Kryštof Hádek) je magor, 
nezodpověděné dítě a feťák, 
který staví vzdušné zámky 
a vykrádá chatky. Ve chvíli, 
kdy se ukáže, že by Užovka 
mohl být už konečně šťastný, 

se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, 
situace se ale vymkne kontrole.

Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; 110 min.

LADÍME 2   (hudební komedie USA)
čtvrtek 21.  zač. ve 20:00 hod
Mají skvělé hlasy, dokonalá 

těla (až na výjimky) a jsou 
královnami zpívání a capella, 
takže ve svých vystoupeních 
nepoužívají hudební nástroje. 
Celá Amerika jim leží u nohou 
a dokonce je pozvou, aby za-
zpívaly prezidentu Obamovi 
k narozeninám. Jenže stačí 
drobná technická komplikace, 
v níž figuruje zpěvačka s pří-
značnou přezdívkou Tlustá 
Amy, bezmocně visící na 
lanech před zraky prezidenta 
částečně tak, jak ji Bůh stvořil. 
Z Barden Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten 
nejvděčnější terč.

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

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA  3D
(akční sci-fi Austrálie)
pátek 22.   zač. ve 20:00 hod
Šílený Max, pronásledova-

ný svou pohnutou minulostí, 
je přesvědčen, že jediný způ-
sob jak přežít, je vydat se na 
osamělou pouť. Narazí však 
na skupinu prchající pustinou 
ve vyzbrojeném obrněném 
vozidle, v jejímž čele stojí 
elitní Imperator Furiosa. Cita-
delu, odkud prchají, tyranizuje 
Immortan Joe, kterému kdosi 
odcizil něco nenahraditelného. 
Rozzuřený vojenský vůdce 
svolá všechny své gangy a ve 

vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje pr-
chající rebely.

Vstupné 130,-; přístupný od 15 let; titulky; 120 min.

MALÝ PÁN   (loutkový ČR,SR)
úterý 26.   zač. v 17:00 hod
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho 

poklidný život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném 
domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá pocit, že 
by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá 

se za Prázdnou hlavou, aby 
mu poradila, kde ten záhadný 
dům najde. Prázdná hlava však 
potřebuje napít jiskřivé vody 
z jezerního ostrova, bez ní 
mu nedokáže poradit. A tady 
začíná dlouhá cesta Malého 
Pána, která je místy zábavná, 
místy nebezpečná a strašidelná 
a hlavně zdánlivě nekonečná. 
Potká na ní spoustu přátel 
a pomocníků, ale také nepřátel, 
kteří mu v dosažení cíle chtějí 
za každou cenu zabránit. Nakonec se mu podaří překonat i Velkou 
tíseň, která si zabrala pramen jiskřivé vody jen pro sebe. Pak už 
si Prázdná hlava vzpomene a poradí. Malý Pán s údivem zjistí, 
že to, co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl od začátku 
skoro před nosem. A tak zbývá jen uspořádat závěrečnou oslavu, 
protože dobrá věc se podařila.

Vstupné 100,-; přístupný; 80 min.

POLTERGEIST   (horor USA)
úterý 26.   zač. ve 20:00 hod
Poklidný život jedné ka-

lifornské rodiny naruší síly 
z onoho světa, které se zabydlí 
v jejím domě na předměstí. 
Zpočátku jsou vetřelci jen dva, 
ale brzy se celý dům změní ve 
strašidelný zámek. „Návštěva“ 
se v žádném případě nechová 
přátelsky – a naší nešťastné 
rodince nejspíš nezbude nic 
jiného, než co nejrychleji 
vyklidit pole, aby nepadla za 
oběť přízrakům. Poltergeist 
je fascinující, hrůzostrašná 
a hlavně dynamická podívaná, 
která vám naočkuje koňskou 
dávku napětí.

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

ŽIVOT JE ŽIVOT   (komedie ČR)
pátek 29.   zač. ve 20:00 hod
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vet-

chý) by po boku svých tří dcer rád viděl schopné a úspěšné 
muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý 
opak. Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem 
nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností se dál snaží 
otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně lepí na paty jenom 
naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera? Tak ta je zase 
milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým. 
Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod manželské 
dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí „na Mácháč“, ale Jana 
(Simona Stašová) začíná snít o moři. Pak se v jejím životě zjeví 
bohémský spisovatel s lehce sebevražednými sklony, v tom 

Františkově zase krásná kole-
gyně se španělskými předky… 
a začnou se dít věci. Všechny 
malé příběhy dávají dohro-
mady jeden velký a zábavný 
život se situacemi, které zná 
každý z nás. Ovšem ne každý 
vede ještě druhý a o poznání 
dobrodružnější život jako ne-
ohrožený agent. František ano.

Vstupné 110,-; přístupný od 
12 let; 95 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2015

pátek 8. 5.   VLČNOVJANKA   zač. ve 19:30 hod
Koncert vyhlášené slovácké krojované dechové hudby nejen 

pro střední a starší generaci. Vstupenku je možné věnovat jako 
milý předčasný dárek ke Dni matek! Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek u paní Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí.

středa 13. 5.   SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:00 hod
Společný koncert základních uměleckých škol, při kterém vy-

stoupí různá hudební seskupení, soubory a orchestry.  Účinkují žáci 
a učitelé ZUŠ Králíky, ZUŠ Jablonné nad Orlicí, ZUŠ Letohrad 
a ZUŠ Petra Ebena Žamberk. Vstupné 60,- Kč, žáci ZUŠ zdarma.

KURTIZÁNY Z 25. AVENUE + NIL + CITIZEN37
sobota 16.5.   zač. ve 20:00 hod
Rockový trojkoncert. – V pozměněné sestavě a s novým 

programem se na koncertní pódia vrací skvělá klubová kapela 
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE. Lídrem kapely je kytarista Tomáš 
Vartecký, známý také z kapel Lucie nebo Wanastowy Vjeci a úspěš-
ný autor písní pro svoji životní partnerku Annu K. Pro Králíky je 
samozřejmě zajímavé, že na basovou kytaru hraje rodák Honza 
Rupprich. – Skupina NIL patří dlouhodobě k nejuznávanějším 
formacím nejen východočeského regionu. V čele s talentovanou 
energickou zpěvačkou Hankou Kosnovskou nabízí skvělý roc-
kový zážitek. – CITIZEN37 je indie/alternativní skupina z České 
Třebové vyznačující se barevným kytarovým soundem s důrazem 
na melodiku, výrazné refrény a osobitý projev zpěvačky. Vstupné 
120,- Kč, vstupenky k dispozici na místě koncertu.

středa 20. 5.  MATYÁŠ NOVÁK   zač. v 19:00 hod, sál ZUŠ
Sedmnáctiletý klavírista patří k největším českým klavírním 

talentům, což posluchačům předvedl před dvěma lety na prvním 
králickém koncertě. To byl ještě žákem základní školy. Nyní se 
představí už jako student Konzervatoře Pardubice, čerstvý vítěz 
rozhlasové soutěže Concertino Praga a také absolutní vítěz letošního 
ročníku Pro Bohemia. Matyáš se vymyká zavedeným škatulkám, 
není totiž jenom hudebníkem, ale má neuvěřitelně široké zájmy. 
Je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem, velkým 
znalcem a milovníkem železniční dopravy, členem Českého svazu 
chovatelů,  ve volném čase rád peče (!). Když rozesílal velikonoční 
přání, přikládal ilustrační fotografii kuřátek s dovětkem „Z mého 
chovu“. Na programu koncertu jsou skladby Liszta, Brahmse, 
Smetany, Schumanna a dalších skladatelů. Vstupné 50,- Kč, prodej 
vstupenek před koncertem na místě konání (sál ZUŠ).

VÝROČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ
sobota 23.   zač. v 19:00 hod 
Druhý celovečerní koncert dechového orchestru Základní 

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

čtvrtek 28.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod 
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občer-

stvením a tancem. Vstupné dobrovolné.

JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
sobota 30.5.   zač. ve 20:00 hod
Je to neuvěřitelné, ale jazzrocková legenda Jazz Q je na české 

scéně již 50 let!! Hrají ve hvězdné sestavě:  Martin Kratochvíl 
(klávesy), Oskar Petr (zpěv), Zdeněk Fišer (kytara), Vajco Deczi 
(bicí), Přemysl Faukner (basa). Naprosto výjimečný jazzový 
koncert k úctyhodnému 50. výročí působení Martina Kratochvíla 
na hudební scéně. Hudebník, cestovatel, horolezec, letec, pod-
nikatel, spisovatel, kameraman a režisér. Vystudoval filosofii 
a psychologii na UK (doktorát 1972) a 2 semestry studoval na 
Berklee College of Music v Bostonu (USA). Proslavil se jako 
muzikant propojující jazz a rock, byl a je frontmanem a autorem 
repertoáru skupiny Jazz Q (1965–dnešek), která vydala 11 alb 
a jíž prošla řada interpretů (mj. Jana Koubková, Jana Krato-
chvílová) a instrumentalistů (Jiří Stivín, Luboš Andršt aj). Od 
poloviny 80. let hraje také akustickou hudbu, vytvořil duo s ame-
rickým kytaristou Tonym Ackermanem, vydal 9 akustických 
alb a vystupuje s ním dodnes. Roku 1989 založil vydavatelství 
Bonton, jež se soustřeďuje i na film, distribuci a produkci. Je 
vášnivým milovníkem vysokých hor, vedle pokusu o osmitisíco-
vou Šiša Pangmu navštívil mnohokrát všechna světová horstva 
a natočil odtud přes 50 dokumentárních filmů. V poslední době 
se vedle hudby věnuje i natáčení naučných dokumentů o asij-
ských náboženstvích. – Zajímavostí je, že ozvučení králického 
koncertu Jazz Q zajistí známý a oblíbený zvukař Miloš Fišer ze 
Sobkovic, který v tento den oslaví padesáté narozeniny, narodil 
se tedy ve stejném roce, kdy kapela Jazz Q vstoupila na hudební 
scénu. Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové 
v obchodě Halens na Velkém náměstí.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Společný koncert
základních uměleckých škol

Nápad, uspořádat společný koncert základních uměleckých 
škol, se zrodil již začátkem školního roku 2014/2015, kdy jsem 
vstupovala do nové funkce ředitelky ZUŠ Králíky. Již dlouhodobě 
naše škola spolupracovala na dílčích projektech a workshopech 
s okolními základními uměleckými školami v rámci regionu. 
Proto bylo jednou z mých vizí na tuto spolupráci nejen navázat, 
ale také ji prohloubit ve snaze představit naši uměleckou činnost 
a úspěchy společně na jednom pódiu králickému publiku a veřej-
nosti. Na základě toho jsem v průběhu měsíce září požádala pana 
ředitele Davida Serbouska, dipl. um. ze ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 
pana ředitele MgA. Rostislava Balaštíka ze ZUŠ Letohrad a paní 
PhDr. Hanu Chvátilovou ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku o spo-
lupráci na tomto koncertě, kterou všichni s radostí ochotně přijali.

Jsem velmi ráda, že se ve středu 13. 5. 2015 v kulturním domě 
Klub Na Střelnici v Králíkách sejdou žáci a učitelé z výše uve-
dených škol a představí všem posluchačům v sále svá úspěšná 
hudební seskupení, soubory a orchestry. Návštěvníci tohoto 
koncertu se mohou těšit například na houslový soubor ze ZUŠ Le-
tohrad, akordeonisty a flétnisty ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku, 
kytarový soubor a flétnový sextet „Semplice“ ze ZUŠ Jablonné 
nad Orlicí a v nemalé řadě také na vystoupení pěveckého sboru 
a žáků dechového oddělení ze ZUŠ Králíky.

Touto cestou bych ráda pozvala všechny příznivce nejen kla-
sické hudby, ale i uměleckého vzdělávání vůbec na tento koncert, 
který začíná v 18:00 hodin. Těšíme se na Vás!

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka ZUŠ Králíky
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Hokejové mistrovství světa – přímé přenosy v našem kině
Letos hostí Praha 79. mistrovství světa v ledním hokeji, a to ve 

dnech 1. – 17. května 2015. V našem kině máte možnost zhléd-
nout vybrané přímé přenosy promítané na velké plátno. Pokud se 
našim reprezentantům bude dařit, budeme jejich postup sledovat i 
dále, třeba až do finále. Občerstvení je zajištěno, vstupné 60,- Kč.

Program: Pátek 1. 5. ČR – Švédsko, 20:15; Pondělí 4. 5. 
Kanada - ČR 20:15; Neděle 10. 5. Německo – ČR 16:15. V pří-
padě postupu hokejistů ČR se můžete těšit i na Čtvrtek 14. 
5. Čtvrtfinále 16:15 nebo 20:15; Sobota 16. 5. Semifinále 15:15 
nebo 19:15; Neděle 17. 5. O bronz nebo finále 16:15 a 20:45.

Hra s barvami -  výstava obrazů pana Pavla Vedrala
Výstava bude otevřena do 29. 5. a můžete si ji prohlédnout 

během otevírací doby na IC Jablonné nad Orlicí.

40 dní pěšky do Jeruzaléma -Ladislav Zibura - cestopisná 
show, Pátek 15. 5. v 19,00 hodin, sál kina Jablonné nad Orlicí

22letý poutník šel pěšky do Jeruzaléma. Teď o tom vypráví 
a baví davy.

Ladislav Zibura v létě pěšky ušel 1400 kilometrů napříč rozpá-
leným Tureckem a Izraelem na cestě do Jeruzaléma. Když chtěl 
v Brně promítat fotografie pro své přátele v kavárně, přihlásilo 
se mu přes 2000 lidí. Poté, co třikrát vyprodal kino pro 500 lidí, 
rozhodl se vypravit na turné po České republice. Publikum baví 
nejen svým kousavým humorem a neuvěřitelnými zážitky, jeho 
projekce jsou také jedinečným svědectvím o dobrotě lidí všude 
na světě.

Jako Thelma a Louise - Úterý 19. května v 19,00, sál kina 
Jablonné nad Orlicí. Divadelní spolek Frída představí hru podle 
slavného filmu Ridleyho Scotta. Dvě ženy jsou na výletě autem, 
se spoustou zážitků a hlavně emocí – láska, vášeň, krása, svoboda. 

Kulturní program Jablonné nad Orlicí květen 2015
Hrají: Bára Munzarová, Václav Trnavský, Radim Novák a Martin 
Trnavský

Koncert orchestrů a souborů ZUŠ
Pátek 22. 5. sál kina Jablonné nad Orlicí, v 18 hodin 

Májový koncert - Pátek 29. 5. v 19 hodin, sál kina Jablonné 
nad Orlicí. Společný galakoncert PDPS, Jabloňka a host IC 
Jablonné nad Orlicí

1. PÁ 20,15 2D ČR - Švédsko hokej 60,-    

3. NE 20,00 2D Ex Machina sci-fi 110,- Titulky 108 15+
4. PO 20,15 2D Kanada - ČR hokej 60,-    
5. ÚT 20,00 2D Králova zahradnice romantický 110,- Titulky 116 12+
6. ST 18,00 2D Popelka hraná pohádka 80,- CZ 105 P
8. PÁ 20,00 2D Rychle a zběsile 7 akční 110,- Titulky 140 12+
10. NE 16,15 2D Německo - ČR hokej 60,-    
12. ÚT 20,00 2D Ex Machina sci-fi 110,- T 108 15+
13. ST 20,00 2D Dejte mi pokoj! komedie 110,- T 79 P
14. ČT  2D Čtvrtfinále 16,15 - 20,15 hokej 60,-    
16. SO  2D Semifinále 15,15 - 19,15 holej 60,-    
17. NE  2D O bronz a finále 16,15-20,45 hokej 60,-    
18. PO 18,00 2D Pírkovo dobrodružství animovaný 100,- CZ 90 P
18. PO 20,00 2D Šílený Max: Zběsilá cesta thriller  Titulky  15+

20. ST 20,00 3D Avengers:Age of Ultron akční 135,-/155,- CZ 145 12+

24. NE 18,00 3D Pírkovo dobrodružství animovaný 130,- CZ 90 P

24. NE 20,00 2D Dejte mi pokoj! komedie 110,- Titulky 79 P
25. PO 20,00 2D Avengers:Age of Ultron akční 100,-/120,- CZ 145 12+
26. ÚT 20,00 2D Ladíme 2 hudeb. komedie 110,- Titulky  12+
27. ST 20,00 2D Šílený Max: Zběsilá cesta thriller  Titulky  15+
28. ČT 18,00 2D Pírkovo dobrodružství animovaný 100,- CZ 90 P
30. SO 20,00 2D Avengers:Age of Ultron akční 100,-/120,- CZ 145 12+

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - květen
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KAŽDÉ ÚTERÝ
(od 1. 1. 2015)

9 hod. - 12 hod.
v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v regionu 
Králicka prostřednictvím Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví, budova 
MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 316, 
Králíky, telefon: 465 670 861, 862, 863, 

866, 867, mob. telefon 773276123 v pracovní době.
Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obracet 

děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfliktů 
mezi partnery; při stanovení výživného; při neplacení výživ-
ného; ohledně určení otcovství; v případě výchovných pro-
blémů dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání dětí; 
podezření na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá 
dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, bydlení, 
apod.; potřebě zprostředkovat různé druhy poradenství; 
v případě zájmu o náhradní rodinou péči – pěstounství, 
adopce; v ostatních záležitostech péče o dítě. V případě 
nejasností, zda Vaše situace spadá do naší působnosti, 
nás kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme 
s institucemi, které Vám mohou pomoci. 

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.
kraliky.eu.

Projekt EUROKLÍČ
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ má pomáhat lidem se sníženou 

schopností pohybu. V rámci projektu jsou některá veřejná místa 
osazována tzv. eurozámky. Ke všem eurozámkům pasuje jeden 
univerzální klíč. Takovým klíčem je pak možno otevírat místa 
osazena eurozámkem doslova po celém světě. Cílem projektu je 
zajistit osobám se sníženou schopností pohybu dostupnost toalet, 
výtahů, schodišťových plošin ve veřejných budovách. Klíč si lze 
zakoupit nebo půjčit. Národní rada osob se zdravotním postižením 
ČR, ve spolupráci s  Pardubickým krajem, předala zástupcům každé 
obce s rozšířenou působností 20 kusů euroklíčů, které mají být 
zapůjčeny obyvatelům regionu. Euroklíče mohou být zapůjčeny 
držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům 
a onkologickým pacientům a rodičům dětí do tří let. Na Králicku 
byly vydány dosud tři klíče, k dispozici je sedmnáct kusů euroklíčů.

Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny, cestujete, a máte 
zájem o zapůjčení euroklíče kontaktujte prosím odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky tel. 465 670 861, 
p. Strnad, e-mail b.strnad@kraliky.eu, podrobnosti budou dohod-
nuty v osobním jednání.

Další informace o projektu EUROKLÍČ a místech osazených 
eurozámky, získáte na webových stránkách www.eurokeycz.com.

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky

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

Discgolfové úspěchy
Na první turnaj Hrajdiscgolf.cz Tour divize Poutníci přijeli Wild 

Eagles v počtu devíti hráčů. Finále si ve svých kategoriích zahrálo 
celkem 7 hráčů a hned 3 z nich promněnili svou účast ve zlato (Daniel 
Večeř - MPM, Jiří Hlava - MPO a Eva Hlavová - MJ3). Karel Hlava 
skončil po rozhozu 3. v Masters, Josef Hlava 4. v Openech a Dan 
Bříza s Kristiánem Unzeitigem si rozdělili 4. místo v Juniorech.

Více na stránkách http://wildeagles.wix.com/discgolf
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5. ročník turnaje ve stolním tenisu
„Memoriál Jana Ďurovského„

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky uspořádal v sobotu 11. 4. 2015 
5. ročník nočního turnaje ve stolním tenisu pod názvem „Memoriál Jana 
Ďurovského“.

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

Na turnaji se letos sešlo celkem 27 hráčů z 10 oddílů – Žamberk, 
Králíky, Mezilesí, Orlice, Jablonné nad Orlicí, Polec, Dlouhoňovice, 
Hosov, Česká Třebová a Líšnice, z toho 2 hráči z Polska. Nejstarší 
účastník Karel Uhlíř 72 let z Orlice u Letohradu a jedna žena Adamcová 
Naďa rovněž z Orlice – matka velice šikovného hráče Tomáše Adamce.

Bylo odehráno celkem 113 zápasů, 570 setů. Herní systém byl vybrán 
tak, aby si účastníci co nejvíce zahráli. Nejdříve jsme začali ve skupi-
nách a potom na dvě porážky v kole vítězů a v kole poražených. A jako 
poslední přišly na řadu čtyřhry, které ukončily celý turnaj.

I letos se nám podařilo shromáždit dostatek cen a byly dokonce 
i poháry, medaile a diplomy. Dostalo se na každého nejméně jednou. 

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

Milan (TJ Jiskra Králíky), 3. Zadorozny Bohdan (Miedzylesie PL), 4. 
Adamec Lukáš (Orel Orlice), 5. Bielak Vladimír (Miedzylesie PL), 6. 
Dostál Luděk (TJ Jiskra Králíky), 7. Schreiber Michal (Sokol Žamberk), 
8. Opravil Jiří (TJ Jiskra Králíky), 9. Lohynský Milan st. (TJ Jiskra 

Králíky), 10. Pospíšil Tomáš st. (TJ Jiskra Králíky).
Útěcha: 1. Žák Jakub (Sokol Žamberk), 2. Šafář Jiří (Sokol Žamberk), 

3. Adamcová Naďa (Orel Orlice), 4. Pospíšil Martin (Hosov), 5. Pospíšil 
Petr (Králíky).

Čtyřhry: 1. Schreiber Michal - Adamec Lukáš (Žamberk – Orlice), 2. 
Pospíšil Tomáš st. - Lohynský Lukáš (TJ Jiskra Králíky), 3. Kladivo 
Josef - Žák Jakub (Sokol Žamberk), 4. Vacek Zdeněk - Lohynský Milan 
st. (TJ Jiskra Králíky).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali 
věcné či peněžité dary. Poděkování patří také účastníkům za to, že přišli 
a věřím, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu.

Poděkování patří rovněž všem organizátorům, především pak panu 
Pospíšilovi, p. Lohyskému, p.Habivskému, p. Laryšovi a dalším za 
hladký průběh a zajištění občerstvení a rovněž za perfektní atmosféru, 
kterou nám pomohli vytvořit i četní návštěvníci. 

Memoriál Jana Ďurovského se stal již tradiční tečkou za naší herní 
sezonou pro rok 2014-2015. Přeji všem krásné jaro a neobyčejné léto, 
hodně nových zážitků a úspěchů ve sportovním i osobním životě.

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd
(fotografie na následující straně)

Taneční soustředění na ZUŠ Králíky
Dne 2. a 3. dubna jsme měli možnost zúčastnit se Jarního tanečního 

soustředění v Základní umělecké škole v Králíkách. Ve čtvrtek ráno 
jsme se sešli (králičtí) a sjeli (z Červené Vody a z Jablonného nad Orlicí) 
a naše Velikonoční prázdniny jsme začali pěkně aktivně a hlavně taneč-
ně! Na každou lekci jsme byli rozděleni na 4 skupiny a každá skupina 
měla buď hodinu moderního tance, street dance, taneční techniky nebo 
současného tance. Během dopoledne jsme měli první lekci a poté šli 
společně do školní jídelny na oběd. Po obědě jsme se protančili další-
mi třemi lekcemi až k večeru, kdy jsme si sdělovali společně zážitky 
z prvního dne. Po večeři byly pro všechny připraveny hry a soutěže 
zakončené „vaječnou pomstou“. Okolo desáté hodiny už byli všichni 
z celého dne unaveni, zakuklili se do svých spacáků a usnuli. V pátek 
ráno se nás všech 55 probudilo v plné síle a plném odhodlání na poslední 
taneční den. Po snídani jsme měli opět naplánované lekce s lektory: 
Ivou Musilovou, Monikou Dolečkovou, Zdeňkem Hejzlarem, Soňou 
Paskerovou a Renatou Šebkovou. Nakonec jsme se všichni naučili cho-
reografii k Mezinárodnímu dni tance, který bude 29. dubna, a společně 
si ho zatančili již tady. Zažili jsme pěkné dva dny a těšíme se na další 
dny a soustředění ztrávená tancem.

Zapsal: Roman Švéda, žák 1. ročníku II. stupně tanečního oboru 
ZUŠ Králíky

Jarní soustředění
dětského pěveckého sboru

Dětský pěvecký sbor při králické ZUŠ má za sebou parádní víkend na 
Orlické chatě U Rampušáka. Děti z  Králík a z Červené Vody obvykle 
zkouší odděleně, a proto vzhledem k tomu, že na vystoupení a koncerty 
spojují své síly, je občas potřeba také společně zkoušet a hledat spo-
lečnou notu. Proto jsme se rozhodli, že spojíme příjemné s užitečným 
a odjeli jsme na jarní soustředění do útulné lesní chaty v blízkosti 
Zemské brány. Do místa pro soustředění jako stvořené díky absenci 
wi-fi, telefonního signálu, nebo televize (což jistě ocení nejeden rodič). 

Naším cílem byla nejen důkladná příprava na příští vystoupení, ale 
také příjemně strávený víkend se spoustou zábavy. Za laskavé pomoci 
Reginy Matoulkové a Petry Hanákové naši zpěváčci během celého 
pobytu se zápalem plnili úkoly sportovní i hudební, které vyvrcholily 
vysvobozením princezny Zpěvanky a nálezem pokladu. Náplň celého 
víkendu děti nadchla a dokázala je spojit při plnění různých aktivit bez 
ohledu na značné věkové rozdíly. Rodiče mohou být právem hrdí na 
chování všech dětí, které bylo přímo ukázkové po celou dobu pobytu 
a jen potvrzuje, že umělecké vzdělání kultivuje a obohacuje.

Zážitky jako tento děti motivují do budoucnosti, proto věříme, že 
to nebyl náš poslední společný víkend a už se těšíme na příští. Děkuji 
všem, kteří nám pomohli ať už pekáčem buchet, košem ovoce nebo 
konkrétní pomocí přímo na místě.

Dita Roučová, sbormistryně
„Soustředění bylo zábavné, plné her, dobře nám vařili a chtěli by-

chom se tam zase někdy vrátit.“
Daniela Štogrynová

„Bylo to super. Líbilo se mi bydlení po dvou. Princezna Zpěvanka 
nám darovala dar zpěvu a poklad.“

Mirka Hejkrlíková
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Memoriál Jana Ďurovského ČZS Králíky - 60. výročí



Králický zpravodaj 5/2015 - 26



Králický zpravodaj 5/2015 - 27



28 - Králický Zpravodaj 5/2015

Králický ZPRAVODAJ (Králicko reg. č. 17/91) - Měsíčník města Králíky. Vydává Město Králíky, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Reg. č.: MK ČR E 12828. Odpovědný redaktor: Ing. Jan Divíšek, tel. č. 465 670 721, 465 670 701, e-mail: 
j.divisek@kraliky.eu. Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby přispěvatelů. Nevyžádané rukopisy zpět nevracíme. 
Redakce si vyhrazuje právo neotisknout příspěvky z důvodu nedostatku místa, obsahu a tématického zaměření. Redakční 
rada: Ing. Jan Divíšek, Jaroslav Vacek. Náklad měsíčníku 550 ks. Sazba a grafická úprava redakce, tisk GRANTIS, Třebovská 
109, Ústí nad Orlicí. Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 4. 2015, příštího čísla 21. 5. 2015.


