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Vím já kostelíček ...aneb putování po varhanní stezce
Poutníci i diváci mohou 4. 7. zdarma využít
mimořádnou autobusovou linku:

odjezd 
9:30
hod

Králíky, parkoviště u Reichlů – Pro-
střední Lipka – Dolní Lipka 
• slavnostní zahájení
• začátek celodenní pěší trasy, 15 km

autobus
se vrací

v 10:15 hod

odjezd 
12:30
hod

Králíky, parkoviště u Reichlů - Pro-
střední Lipka – Heřmanice
• koncert v kostele
• odpolední trasa, 7 km

---

odjezd  
15:45
hod

Králíky, parkoviště u Reichlů – Pro-
střední Lipka 
• divadelní představení u kapličky
• koncert v kostele

autobus
se vrací

v 18:30 hod

Město Králíky má svou
facebookovou stránku

Městská rada se na svých jednáních pravidelně zabývá hledáním 
možností a cest, jakými zlepšit informovanost občanů o dění ve městě. 
Jako první a nejrychleji realizovatelný krok jsme se proto rozhodli 
využít jednu z moderních technologií dneška a vytvořit stránku města 
na sociální síti Facebook. Najdete ji na adrese www.facebook.com/
mestokraliky (pro prohlížení je přístupná i uživatelům internetu, kteří 
nemají účet na Facebooku). Inspirací nám byly stránky měst, která již 
tento způsob využívají a mají s ním dobré zkušenosti. Tyto faceboo-
kové stránky nemají rozhodně nahradit webové stránky města (www.
kraliky.eu), ale mají je doplnit, zejména co se týká cílové skupiny 
uživatelů a rychlosti oslovení uživatelů internetu. Je zcela zřejmé, 
že Facebook má, na rozdíl od webových stránek, odlišnou strukturu 
uživatelů. Princip fungování této sociální sítě však umožňuje daleko 
aktivnější zveřejňování informací směrem k uživatelům, kteří nemusí 
informaci hledat, ale získají ji jaksi „automaticky“. Během prvních 
tří týdnů od svého založení získala stránka 250 označení „To se mi 
líbí“. Budeme rádi, pokud budete tyto stránky města využívat a také 
sdílet se svými přáteli. Uvítáme samozřejmě Vaše případné podněty 
a připomínky, které můžete zasílat na e-mail m.hejkrlik@kraliky.eu.

Mgr. Martin Hejkrlík

Je neuvěřitelné, jak rychle uplynul rok. Blíží se léto a s ním 
i tradiční hudební setkání ve čtyřech vesnických kostelích, kte-
ré připravujeme na sobotu 4. července 2015. Během letošního 
jara jsme seznámili čtenáře Králického zpravodaje s postupem 
prací na restaurování dolnolipeckých varhan a uvedli jsme také, 
že se tak děje díky spolupráci Města Králíky s partnerským 
německým spolkem Verein der Adlergebirgler e.V. a s Česko-
-německým fondem budoucnosti. Finanční podpora těchto insti-
tucí a dary shromážděné na kontě veřejné sbírky s číslem účtu 
131-1324193309/0800 pomáhají uskutečnění našeho smělého 
plánu - rozeznít jednou varhanní hudbou všechny čtyři malebné 
svatostánky. 

Srdečně zveme stálé příznivce putování přes Dolní Lipku, 
Prostřední Lipku, Horní Lipku a Heřmanice, ale také ty, kteří 
se nechají zlákat na varhanní stezku a příjemná (nejen) hudební 
zastavení poprvé. Zahájení v 9:30h bude patřit Dolní Lipce a slav-
nostnímu aktu svěcení opravených varhan. K jejich hudebnímu 
vzkříšení přispěje královéhradecký varhaník, náš čestný host, 
Václav Uhlíř. Odtud se pěší návštěvníci vydají vyznačenou cestou 
do Heřmanic, kde se budou moci posílit poledním občerstvením, 
a kde ve 13:00h v kostele zazní malý recitál zpívající kytaristky 
Kateřiny Judové. Odpolední trasa povede cestou plnou vyhlídek 
až do Horní Lipky. Hudební překvapení skupiny Neřežto začne 
v 15:00h. Netradičním programovým doplňkem letošního roč-
níku bude loutkové představení pro dospělé s názvem „Červená 
Karkulka 2: Rodové prokletí“ v podání Divadla jednoho Edy. 
Odehraje se pod širým nebem u kapličky mezi Horní a Prostřední 
Lipkou. Putování zakončíme v kostele Neposkvrněného Početí 
blahoslavené Panny Marie koncertem kytaristky Kláry Široké 
a Příležitostného pěveckého sboru, který na varhany doprovodí 
Sylva Bartiková.

Letní putování „Vím já kostelíček“ se opět koná pod záštitou 
starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchovního zdejší far-
nosti, Pátera Pavla Plíška. Jsme rádi, že se k organizaci tradičně 
a ochotně přidávají také dobrovolníci z jednotlivých obcí, a tak 
se všichni můžeme znovu těšit i na skvělé občerstvení připravené 
místními hostiteli.

Výtěžek dobrovolných příspěvků a darů ze všech kostelních 
hudebních vystoupení věnujeme na účet veřejné sbírky určené na 
opravy a restaurování našich varhan. Přijďte podpořit dobrou věc 
a užijte si příjemný letní den s přáteli. Těšíme se na setkání s vámi.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
www.vimjakostelicek.webnode.cz
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Vyhlášení dotačního programu města Králíky pro rok 2015
Na základě schváleného dokumentu 

„Pravidla pro poskytování veřejné podpory 
– Dotační program města Králíky“ (dále jen 
„Pravidla“) - schválena č.j. ZM/2009/02/022  
a na základě pověření  RM Králíky č.j. 
2009/07/095  je vyhlášeno v souvislosti se 
schválením rozpočtu města pro rok 2015 
dotační řízení pro nestátní neziskové subjekty 
a fyzické osoby zabývající se spolkovou a zá-
jmovou činností na území města Králíky. Pra-
vidla jsou dostupná na webové stránce města 
Králíky (www.kraliky.eu) Pro účely dotačního 
a příspěvkového řízení (dále jen dotační říze-
ní) se nestátními neziskovými subjekty rozumí 
občanská sdružení, církevní právnické osoby, 
obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby 
vyvíjející veřejně prospěšnou činnost. Účelem 
dotačního řízení je zajistit podporu města 
výše uvedeným subjektům v jejich aktivitách. 
Tento dotační program konkretizuje pro rok 
2015 jednotlivé účely podpory.

Rozdělení oblasti podpory:
1. Programové dotace (paragraf 3419 

rozpočtu města)
Rozdělení finančních prostředků na 

jednotlivé dotační programy:
1.1 Oblast podpory sportu, tělovýcho-

vy a jiných aktivit při pravidelné práce 
s mládeží: 

A) Doprava, turnaje - 100 tis. 
B) Trenéři - 40 tis.
C) Činnost sport. org. - 370 tis.
D) Sportovní akce - 50 tis.
Celkem 560 tis.
1.2 Oblast podpory kulturního a spole-

čenského života
Celkem 140 tis.
1.3 Oblast podpory činnosti místní or-

ganizace Svazu tělesně postižených občanů 
a Spolku seniorů Kralicka

Celkem 40 tis.
Finanční prostředky jsou přiděleny do 

prvního kola. V případě jejich nevyčerpání 
bude vyhlášeno druhé kolo. Poskytovatel si 
vyhrazuje právo změnit alokaci finančních 
prostředků (např. převis žádostí v některém 
dílčím programu, nerovnoměrné čerpání atd.).

Podání žádosti pro oblasti: sportovní čin-
nost, kultura, společenské aktivity, podpora 
klubové činnosti seniorů, podpora činnosti 
místní organizace tělesně postižených:  

Žádost ve dvou vyhotoveních (jeden origi-
nál a jedna kopie) je nutno doručit v uzavřené 
obálce, která bude označena „Dotační pro-
gram města Králíky“ a na uzavření opatřena 
razítkem a podpisem žadatele, na adresu: 

Město Králíky
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Velké náměstí 5
561 69 Králíky
Termíny uzávěrek přihlášek pro žádosti 

zařazené do grantové části programu:
Žadatelé mohou podávat své žádosti na 

příslušné období do:
1. kolo: 30. 6. 2015
V případě zaslání poštou je rozhodující 

datum poštovního razítka. Žádost lze podat 
elektronicky – viz. bod 3.1.3 písmeno l) 
Pravidel, v tomto případě žadatel musí splnit 
podmínky dle článku 11 odst. 4) schválených 
Pravidel pro poskytování veřejné podpory. Na 
žádosti podané mimo termín, mimo předepsa-
ný formulář nebude brán ohled. O výsledku 
dotačního řízení bude žadatel informován 
bezprostředně po rozhodnutí příslušného 
orgánu města (RM, resp. ZM).

2. Individuální dotace a finanční dary
A) Přímé dotace z rozpočtu města, celkem 

vyčleněno Kč 50 tis. (paragraf 3419 rozpočtu 
města). Určeno zejména pro podporu aktivit 
s přímou záštitou starosty, místostarosty.

B) Finanční dary.
Podání žádosti pro individuální dotace 

a finanční dary lze i v průběhu účetního roku.

Program podpory pro rok 2015
1.1 Oblast podpory sportu, tělovýcho-

vy a jiných aktivit při pravidelné práce 
s mládeží

Cílem programu je podpora aktivit v ob-
lasti tělovýchovy, sportu a sportovního vyžití 
občanů města Králíky. Účelem programu je 
poskytnutí dotace na činnost, akce a trenér-
skou činnost. Dotační program se řídí výše 
uvedenými Pravidly.

A) Doprava, turnaje
Žadatel: tělovýchovné jednoty, sdružení 

a spolky se sídlem v územním obvodu města 
Králíky.

Výše podpory: do 50% uznatelných ná-
kladů.

Určení: doprava mládežnických mužstev 
na soutěže (včetně pronájmu zařízení, startov-
ného, ubytování dětských oddílů); pořádání 
sportovních turnajů, soutěží; účast na turnajích 
reprezentujících město (startovné, ubytování, 
doprava); akce zaměřené na sportovní volno-
časové aktivity pro neorganizovanou mládež. 
Je stanovena podle předpokládané účasti na 
turnajích, soutěžích, přehlídkách atd.

B) Trenéři, vedoucí oddílů
Žadatel: fyzická osoba/právnická osoba, 

která vykonává pravidelnou, celoroční zájmo-
vou činnost s mládeží (sportovní oddíly mlá-
deže, zájmové kroužky…) na území města.

Výše podpory: 50 Kč/hod, max. 5.000 Kč 
za rok na jeden oddíl (kroužek), podmínkou 
pro vyplacení podpory je vedení a předložení 
záznamů o činnosti, podpora může být vy-
placena jednorázově v měsíci prosinci, nebo 
pololetně v měsíci červenci a prosinci.

Určení: pro podporu dobrovolné práce 
s mládeží; odměna trenérům a vedoucím 
zájmových sportovních kroužků těch sub-
jektů, které vykonávají soustavnou a zároveň 
pravidelnou sportovní nebo volnočasovou 
činnost (nikoli jednorázové kurzy, či jinak 
časově omezené komerční aktivity).

C) Činnost sportovních organizací
Žadatel: právnická osoba (TJ Jiskra 

Králíky o.s., FC Jiskra 2008 o.s., TJ Sokol 
Boříkovice).

Výše podpory: do 100% schválených ná-
kladů pro tělovýchovné organizace, které na 
území města vyvíjejí činnost (dle schváleného 
příspěvku na člena), podmínkou je registro-
vaná členská základna, příspěvek na člena 
je přiznán členům, kteří mají trvalý pobyt 
na území města Králíky paušální částka na 
člena ve výši Kč 600,-). Podpora je vyplacena 
jednorázově.

Určení: podpora zájmové činnosti tělový-
chovných organizací (pronájmy prostor a za-
řízení, provozní a režijní výdaje, společenská 
setkání atd.), které vykonávají soustavnou 
a zároveň pravidelnou sportovní činnost 
(nikoli jednorázové kurzy, či jinak časově 
omezené komerční aktivity).

D) Sportovní akce
Žadatel: fyzická osoba, právnická osoba, 

sdružení/spolky bez právní subjektivity.
Výše podpory: do 60% uznatelných nákla-

dů u akcí výhradně pro děti a mládež, do 40% 
ostatní projekty.

Určení: aktivity zaměřené na pořádání 
sportovních akcí (otevřené soutěže).

1.2 Oblast podpory kulturního a spole-
čenského života

Žadatel: fyzická osoba/právnická osoba + 
sdružení/spolky bez právní subjektivity.

Výše podpory: do 60% uznatelných nákla-
dů u akcí výhradně pro děti a mládež a u akcí 
zaměřených na ochranu ŽP, do 40% ostatní 
projekty.

Určení: aktivity oživující kulturní a spo-
lečenský život ve městě a integrovaných 
obcích (koncerty, divadelní představení…); 
akce pro děti a mládež (den dětí, sportovní 
odpoledne, dětské tábory, veřejná vystoupení 
dětí…); podpora spolkové činnosti (provozní 
náklady, nájmy, pronájmy sportovních zaříze-
ní, pronájmy prostor pro činnost, náklady na 
vystoupení…); ochrana životního prostředí, 
ekologické aktivity.

1.3 Dotace v oblasti podpory činnosti 
místní organizace Svazu tělesně postiže-
ných občanů a Spolku seniorů Kralicka

Žadatel: právnická osoba se sídlem na 
území města Králíky.

Výše podpory: do 100% schválených 
nákladů, (max. 10.000 Kč pro Svaz tělesně 
postižených v České republice, o.s., místní 
organizace Králíky, která na území města 
vyvíjejí činnosti na podporu zdravotně posti-
žených občanů; max. 30.000 pro SPOLEK 
SENIORŮ Kralicka – zapsaný spolek).

Určení: podpora zájmové činnosti zdravot-
ně postižených občanů a seniorů (pronájmy 
prostor a zařízení, provozní výdaje, společen-
ská setkání, sportovní hry…).

Program podpory pro rok 2015 byl schvá-
len dne 25. 5. 2015usnesením Rady města 
Králíky č.j. RM/2015/21/280. Na úřední 
desce města Králíky a na webových stránkách 
města (www.kraliky.eu) je zveřejněno úplné 
znění programu.
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V Králické pevnostní oblasti natáčela
Toulavá kamera už pátou reportáž!

V Králické pevnostní oblasti každoročně roste návštěvnost. 
Faktorů, které se na této potěšitelné skutečnosti podílí, je celá řada. 
Vedle pokračujících rekonstrukčních a zpřístupňovacích prací, roz-
šiřování expozic, pořádání různých akcí pro nadšence, děti i širokou 
veřejnost, je to rovněž intenzivní propagační kampaň. Tu zajišťuje 
nejen Pardubický kraj, Sdružení obcí Orlicko, město Králíky, různé 
agentury a společnosti, ale v nemalé míře také sami provozovatelé 
muzeí a památníků. Ti před více než pěti lety pozvali do Králík 
také Toulavou kameru.

První její reportáž byla věnována revitalizovanému a po rekon-
strukci nově otevřenému Vojenskému muzeu Králíky. Vysílala se 
v červenci 2011. Pak se tým Toulavé kamery, tvořený redaktorkou 
Olgou Vavřenovou a kameramanem Pavlem Sekaninou, vrátil do 
Králík ještě několikrát.

Jako druhá se vysílala v červenci 2013 reportáž Toulavé kamery 
o Muzeu opevnění dělostřelecké tvrzi Hůrka, i když byla natáčena 
až jako třetí v pořadí. Přeskočila tak reportáž pořízenou Toulavou 
kamerou v červnu 2013 na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi 
Bouda. Ta se jako třetí vysílala na začátku září 2013.

Na konci dubna 2015 se „Toulavka“ ve stejném složení vrátila 

Redaktorka Toulavé kamery paní Olga Vavřenová při výkladu 
ředitele Ing. Richarda M. Sichy v pravé střelecké místnosti srubu 
K – S 14 U cihelny.

Kameraman Toulavé kamery pan Pavel Sekanina při natáčení 
jízdy těžké techniky na polygonu Vojenského muzea Králíky.

do Králík po čtvrté a natočila zde hned dvě reportáže. Jako první 
půjde do vysílání reportáž natočená v Muzeu čs. opevnění z let 
1935–1938 – Pěchotním srubu K – S 14 „U cihelny“. Srubem 
provede diváky ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha. Někdy 
v průběhu léta poslouží jako upoutávka na akci Cihelna pátá 
reportáž Toulavé kamery, věnovaná opět Vojenskému muzeu 
Králíky a dění kolem něj. Ve VMK prováděl Toulavku Marek 
Bartoš a Martin Večeř.

Reportáže výrazným způsobem posílí povědomí veřejnosti o mu-
zeích a aktivitách v KPO a ve svém důsledku by měly pozitivně 
ovlivnit návštěvnost tohoto ojedinělého komplexu památek.

Závěrem je vhodné zdůraznit skutečnost, že Toulavá kamera 
nebyla v KPO samotná. V průběhu uplynulých několika let zde 
natáčely reportáže také další televizní štáby. Reportáží tak byla 
odvysílána celá řada… Králíky tak získaly na televizní obrazovce 
úctyhodný časový prostor a to bez nákladů, které jinak činí reklamu 
v televizi pro město finančně nedostupnou.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
Foto: Štěpán Ručka

Památník Ležáky zpřístupní
nová autobusová linka

V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce druhé svě-
tové války. Památník v Ležákách, jedno z míst připomínajících 
hrůzy tohoto globálního konfliktu, bude v letní sezóně návštěv-
níkům přístupnější. Zájemci o prohlídku budou moci od 16. 
června využít přímou autobusovou linku Pardubice – Ležáky, 
kterou objednal Pardubický kraj po dohodě s Památníkem 
Lidice, pod který ležácký památník spadá.

„Nová autobusová linka bude jezdit na trase Pardubice – Chru-
dim – Slatiňany – Lukavice – Miřetice – Ležáky v období od 16. 
června do 24. září 2015, a to každé úterý a čtvrtek. Autobus vyjede 

z Pardubic v 9.45 hodin a do Ležáků dorazí v 10:30. Nazpátek pak 
odjíždí v 13:00 s příjezdem do Pardubic v 13.38 hodin. Časy jsou 
to vhodné zejména pro školní kolektivy,“ sdělil náměstek hejtmana 
pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Odbor dopravy krajského úřadu připravil licenční řízení, aby 
mohla být linka zavedena s letní změnou jízdních řádů. „Zvolili 
jsme jako výchozí místo Pardubice, které jsou dobře dopravně do-
stupné pro návštěvníky z celé republiky,“ vysvětlil Jaromír Dušek. 
Kvůli této lince byla zřízena i dočasná zastávka přímo u Památníku 
Ležáky. Jízdní řád je k dispozici na http://portal.idos.cz/Data/pdf/
L650500_150614_161431.pdf.

Pietní území Ležáky je národní kulturní památkou. Ležáky na-
cisté vypálili 24. června 1942 v rámci odvety za atentát na říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Gestapo odhalilo, že parašutisté 
z Ležáků udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahranič-
ním odbojem. Nacisté ještě 24. června v Pardubicích popravili 34 
dospělých obyvatel Ležáků. Dalších sedm osob z Ležáků a více 
než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června 
a 2. července 1942. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo 
smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Více na 
www.lezaky-memorial.cz.
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Muzeum čs. opevnění
dělostřelecká tvrz Bouda

Tvrz Bouda je od 1. května do 30. 
září otevřena každý den. O víkendu, ve 
dnech 8. - 10. 5. 2015, bude provozní 
doba muzea rozšířena! Připraveny jsou 
Miniprohlídky (cca 40 min) a Kompletní 
prohlídky (cca 80 min). Skupinám deseti 
a více dospělých návštěvníků je možné po 
dohodě zajistit i Velký prohlídkový okruh 
(150-180 min). Časy vstupů do podzemí:

Pátek: 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16:00 
hodin. V době od 13:00 do 17:00 hodin – 
proběhne Den s Lesy ČR na Boudě 

(viz http://www.boudamuseum.com/
Den_s_LCR_na_1.php) 

Sobota: 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16:00 
hodin.

Neděle: 10, 11, 12, 13, 14 a 15:00 
hodin. 

Základní balené občerstvení, literatura 
a upomínkové předměty budou k zakou-
pení v pokladně muzea.

Během tohoto víkendu bude zpřístup-
něn i pěchotní srub K – S 25 „Na sedle“ 
Muzea Vysoký kámen (cca 12-15 minut 
pěší chůze do vchodového srubu tvrze 
Bouda).

K návštěvě zve Společnost přátel čs. 
opevnění, o.p.s.

V Králické pevnostní oblasti vznikla
další naučná stezka čs. opevnění

V Králické pevnostní oblasti (KPO) 
se v minulých letech podařilo postupně, 
v rámci různých projektů, realizovat 
tři naučné stezky věnované tématu čs. 
opevnění. Realizace probíhala podle 
jednotného propracovaného scénáře a se 
sjednoceným mobiliářem informačních 
tabulí. Na tuzemské poměry je mimo-
řádná skutečnost, že obsah informačních 
tabulí má provedení v pěti jazykových 
mutacích – česky, anglicky, německy, 
francouzsky a polsky.

V letošním roce Sdružení obcí Orlicko 
realizovalo Mikroprojekt „Informační 
systém Králické pevnostní oblasti“. 
Jím se všechny naučné stezky podařilo 
propojit do jednoho logického celku 
a také vytvořit páteřní trasu, procházející 
rozsáhlým úsekem pevnostní linie od 
Mladkova až na Dolní Moravu. 

KPO má dvě přirozená centra, turistic-
ky hojně navštěvovaná, která však dosud 

nebyla propojena. Prvním je blízké okolí 
města Králíky s Vojenským muzeem, 
dělostřeleckou tvrzí Hůrka a pěchotním 
srubem K – S 14 U cihelny. Zde je situ-
ována Naučná stezka vojenské historie 
Králíky. Odtud, směrem na východ 
i západ se nachází řada zajímavých 
pevnostních objektů a existují zde tři 
veřejnosti zpřístupněné lokality, z nichž 
nejvýznamnější je muzeum v pěchotním 
srubu K – S 5 U potoka.

Druhé přirozené centrum je tvořené 
Suchým vrchem s Kramářovou chatou, 
dělostřeleckou tvrzí Bouda a Muzeem 
Vysoký kámen. V tomto prostoru se 
potkávají dvě naučné stezky: Betonová 
hranice a Naučná stezka Muzea čs. 
opevnění – dělostřelecké tvrze Bouda.

Informační systém Králické pevnostní 
oblasti doplnil celkem 23 tabulemi všech-
ny významné nástupní trasy do obou cen-
ter, tato centra propojil a zajistil prová-

zání s turisticky významnou lokalitou se 
sportovními, rekreačními a ubytovacími 
kapacitami na Dolní Moravě. 

Součástí realizace se díky vstřícnosti 
KČT stane v nejbližší době také úprava 
turistických tras, jejich přeložení, případ-
ně vznik nových tam, kde citelně schází. 
Propojení obou center je vedeno linií 
opevnění, tedy místy, kde pohyb turistů 
dlouhá desetiletí probíhá neřízeně a kde 
dosud docházelo k narušování vlastnic-
kých vztahů i občanského soužití. Reali-
zovaný projekt tyto nedostatky pomůže 
odstranit.

Kde nové informační tabule zájemci 
najdou?

Tři se nachází na bývalé pevnostní 
silnici propojující tvrz Bouda s obcí 
Těchonín. 

Pět tabulí najdete na propojení tvrze 
Bouda a města Králíky. Trasa spojuje 
naučnou stezku Betonová hranice s Na-
učnou stezkou vojenské historie Králíky. 
Čtyři tabule se nachází u pěchotních sru-
bů (K – S 20, 19, 18 a 17), jedna v centru 
obce Dolní Boříkovice.

Tři tabule jsou osazeny na značeném 
propojení tvrze Bouda s Červenovodským 
sedlem přes Suchý vrch.

Celkem devět informačních tabulí, 
umístěných u jednotlivých srubů těžkého 
opevnění (K – S 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3) a na 
přístupové trase od hotelu Vista do KPO 
tvoří napojení Naučné stezky vojenské 
historie Králíky s rekreačním a sportov-
ním centrem v Dolní Moravě.

Zbývající tři tabule zahustily mobiliář 
Naučné stezky vojenské historie Králí-
ky v blízkosti města, který tak vhodně 
doplnily.

Cílem zřízení těchto naučných stezek 
bylo informační zpřístupnění pozůstatků 
obranné linie čs. opevnění a to i cizin-
cům, dále usměrnění pohybu návštěvníků 
ke zpřístupněným a zajímavým lokalitám, 
správná orientace a vedení návštěvníků 
v terénu a podávání relevantních informa-
cí. Provedením obsahu a jeho komplex-
ností jsou informační tabule mimořádným 
zjevem a to nejen v rámci ČR. V Evropě 
se nenachází rozsáhlejší a v pěti jazycích 
provedená naučná stezka s fortifikační 
tématikou. Provedení stezky odpovídá 
významu Králické pevnostní oblasti. Ta 
představovala na konci 30. let 20. století 
jeden z nejvíce opevněných prostorů 
tehdejší Evropy, s bohatou typologií pev-
nostních staveb. V době 2. světové války 
zdejší prostor sloužil jako významný 
zkušební polygon německé branné moci. 
Právě zde se testovala řada projektů, 
včetně těch nejpřísněji tajených…

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
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Malá Morava dává narozeným
dětem 12.000 Kč

V rámci projednávání rozpočtu města Králíky pro rok 2015, byl 
doručen na jednání zastupitelstva návrh občana Jana Králíka, který 
navrhoval poskytnout příspěvek ve výši 10.000,- Kč na každé 
narozené dítě. Tento návrh byl vládnoucí pravicovou koalicí jed-
noznačně odmítnut, jako něco zcela nepřijatelného. Paní Ponocná 
ve svém vyjádření, vzkázala panu Králíkovi, že pokud chce něco 
takového prosazovat, tak musí nejdříve vyhrát komunální volby.

Město Jablonné nad Orlicí na svém posledním jednání schválilo 
„porodné“ ve výši 3.000,- Kč. Žamberk podporuje mladé rodiny 
při narození potomka částkou 5.000,- Kč, malá obec Bystřec 
se rovněž rozhodla pro částku 5.000,- Kč, Malá Morava dává 
12.000,- Kč, ale Králíky nedají ani korunu!

Vedení města má své jasné priority. Turistický ruch a pevnostní 
turistika mají dlouhodobě zelenou. Volební výsledky za poslední 
roky poměrně jasně ukazují, že většina občanů je s tímto smě-
řováním veřejných prostředků smířena. Volič je suverén a jeho 
rozhodnutí je třeba respektovat.

Králíky mladé rodiny nepodpoří. Školní jídelna nezlevní obědy 
pro seniory. A děti ze sociálně slabších rodin budou hladovět, pro-
tože jejich rodiče nemají peníze na školní obědy. Každý občan se 
může sám seznámit s výsledky práce vládnoucí radniční koalice.

Ing. Roman Kosuk,
zastupitel zvolený na ČSSD

Omluva redakce zpravodaje: Tento příspěvek byl zaslán do 
květnového čísla prostřednictvím datové schránky města Králíky. 
Při zpracování květnové sazby zpravodaje nebyl z datové schránky 
vykopírován pro zařazení zpracování sazby zpravodaje. Za toto 
technické nedopatření se redakce omlouvá.

Za redakci zpravodaje Jan Divíšek

Každé dítě má právo
na školní oběd

Dětství je jedno z nejkrásnějších období v životě člověka. 
Bohužel ne každé dítě má to štěstí, aby se narodilo do šťast-
né a spokojené rodiny. V současné době má celá řada rodin 
sociální a rodinné problémy. Součástí školního vzdělávacího 
procesu, kde se významnou měrou formuje osobnost každého 
člověka, jsou i školní obědy. Základní školní docházka nabízí 
dětem celou řadu informací a poznatků, které později využijí 
ve svém praktickém životě. V této souvislosti je třeba si při-
znat, že některé zkušenosti, které malé děti získávají, nejsou 
zrovna moc povzbudivé. Každé dítě by mělo dostat stejnou 
šanci na prokázání svých schopností, znalostí a dovedností. 
Nikdo by neměl být izolován z kolektivu pro své názory, bar-
vu pleti, vyznání nebo třeba sociální postavení rodičů. Musí 
rozhodovat schopnosti žáků. Skutečná realita je Králíkách 
ovšem poněkud odlišná.

Celá řada dětí nechodí na školní obědy, protože jejich rodiče 
si to finančně nemohou dovolit. Zřizovatelem základní školy je 
město Králíky. Pravicovému vedení radnice je tento problém 
zcela lhostejný. Koho zajímají osudy několika dětí?

Konšelé mají jiné priority. Jejich hlavním zájmem je uspoko-
jování a prosperita politických úředníků, koaličních zastupitelů 
a několika spřátelených firem. Volby rozhodují vlivné rodiny 
a jejich přátelé. Osobní sobeckost a politická korupce stále 
vítězí nad zájmy obyčejných občanů!

Ing. Roman Kosuk,
zastupitel zvolený za ČSSD

Byli jsme na návštěvě ve Villmaru
Na pozvání villmarského Partnerského spolku se začátkem 

května uskutečnilo dvacáté setkání občanů Králík a Villmaru. 
V brzkých ranních hodinách ve čtvrtek 7. května 2015 jsme se 
vydali ve čtyřech autech na téměř 800 km dlouhou cestu. Před 
polednem nás na parkovišti u farního kostela vítali nejen ti, kteří 
nám nabídli pohostinství svých domovů, ale i ostatní členové 
partnerského spolku. Přivítání bylo jako vždy velmi srdečné.

Ve čtvrtek odpoledne jsme po krátkém odpočinku navštívili 
rodinnou firmu Kelterei-Heil ve městě Laubus-Eschbach, kde 
jsme si prohlédli výrobu jablečného vína i nealkoholických 
nápojů. Vše jsme také měli možnost ochutnat při posezení 
ve firemní restauraci. Ochutnali jsme i místní sýry a krajové 
speciality z masa.  

V pátek ráno jsme z villmarského nádraží odjeli vlakem do 
univerzitního města Marburg. Cesta vlakem údolím řeky Lahn 
byla velmi příjemná a rychle uběhla. V doprovodu průvodkyně, 
která nás seznámila s historií Marburgu, jsme si prohlédli histo-
rické centrum a vystoupali jsme k zámku vysoko nad městem. 
Unaveni, ale s množstvím nových zážitků jsme se v podvečer 
vrátili zpět do Villmaru.

Na sobotní večer bylo již tradičně připraveno setkání ve far-
ním sále, kterého se kromě členů partnerských spolků zúčastnil 
také starosta Villmaru Arnold-Richard Lenz s manželkou a za-
kladatel partnerství mezi našimi městy farář Günter Daum. Po 
krátkých zdravicích představitelů měst a partnerských spolků 
následovala do pozdních nočních hodin společenská zábava.

V neděli dopoledne jsme se s našimi hostiteli rozloučili, 
poděkovali jim za krásný pobyt, pozvali je k návštěvě Králík 
v roce 2016 a vydali se na dlouhou cestu domů. Odjížděli jsme 
s dobrým pocitem z přátelství, které trvá již 20 let. 

Za všechny zúčastněné Jana Ponocná
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Kraj předával nejvyšší ocenění,
tentokrát za obnovu památek i záchranu života

Pardubický kraj podruhé ve své his-
torii předával nejvyšší krajská ocenění 
– Cenu Za zásluhy o Pardubický kraj 
a Cenu Michala Rabase za záchranu. 
V Rytířských sálech pardubického zám-
ku si je převzalo šest nových laureátů. 

„Jsem velice hrdý na to, že můžeme 
společně vyjádřit naše symbolické DĚ-
KUJI v podobě skleněné plastiky a di-
plomu těmto skvělým lidem. V mnoha 
anketách se laureáti opakují, Karel Gott 
získal cenu TýTý 22 krát. Oproti tomu 
jsou Ocenění Pardubického kraje každý 
rok originální. Komise se letos opět 
shodla na mimořádných osobnostech, 
které mají velké zásluhy o Pardubický 
kraj nebo zachránili někomu život,“ řekl 
v úvodu hejtman Martin Netolický.

Důstojným prostředím se pro udílení 
nejvyšších poct Pardubického kraje stal 
Zámek Pardubice, který je v majetku 
kraje. „Ne každý kraj má takové re-
prezentativní prostory a takový zámek. 
Když ho Pernštejnové stavěli, sahali po 
královské koruně. A zde v Rytířských 
sálech přijímali nejvýznamnější návště-
vy,“ zdůraznil historické souvislosti 
tohoto místa 1. náměstek hejtmana Ro-
man Línek.

Nositelé Ceny Za zásluhy o Pardu-
bický kraj

V tomto ročníku vybrali zastupitelé 
Pardubického kraje z nominovaných 
shodou okolností kandidáty, kteří se vě-
nují záchraně památek, a v tomto případě 

venkovských, zámeckých a vojenských.
LUDĚK ŠTĚPÁN je zakladatelem 

skanzenu Veselý Kopec a jeho dlouho-
letým budovatelem. Ocenění získal za 
celoživotní úsilí o dokumentaci a záchra-
nu lidových staveb a neindustriálních 
technických objektů v kraji. Právě jeho 
zásluhou jsou ve skanzenu dnes k vidění 
unikátní kolekce technických objektů na 
vodní pohon, jako je mlýn či pila. Skan-
zen je nyní nejnavštěvovanější památkou 
Pardubického kraje.

Manželé PETR A MAGDA KUČE-
ROVI už mnoho let na vlastní náklady 
rekonstruují rokokový zámek Nové 
Hrady. Opraven nebyl pouze interiér, 
ale i další přilehlé budovy a postupně 
je obnovován i zámecký areál. Ocenění 
Pardubického kraje manželé získávají za 
záchranu památky a za vytvoření nového 
turisticky atraktivního cíle v kraji.

Obecně prospěšné společnosti KRÁ-
LICKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST a SPO-
LEČNOST PŘÁTEL ČESKOSLO-
VENSKÉHO OPEVNĚNÍ mají hlavní 
zásluhu na stále rostoucím zájmu turistů 
o oblast Králicka. Jen loni se na zdejší 
prvorepublikové pevnosti přijelo podívat 
více než 70 tisíc lidí, dalších dvacet tisíc 
navštívilo tradiční vojensko-historic-
kou akci Cihelna. O památky se starají 
nadšenci, bez kterých by takový úspěch 
nebyl možný. V jejich čele stojí ředitel 
Společnosti přátel československého 
opevnění Martin Ráboň a ředitel Krá-

lické pevnostní oblasti Petr Štemberk.
Nositelé Ceny Michala Rabase za 

záchranu
LUKÁŠ KAMARYT, strážník Měst-

ské policie Pardubice, šel v době volna se 
svou dcerou na zmrzlinu a „na mašinky“. 
V nádražní hale viděl seniora, který na 
jedné z laviček zkolaboval. Okamžitě mu 
začal poskytovat první pomoc a zahájil 
resuscitaci. Pardubický kraj jeho jednání 
ocenil kvůli příkladnému chování v kon-
trastu s ostatními kolemjdoucími, kteří 
nechali seniora bez pomoci.

Středoškolský učitel RADEK BIED-
LA už přes třináct let povzbuzuje své 
žáky k dárcovství krve, plazmy a pře-
devším kostní dřeně. Ocenění Pardu-
bického kraje získal především za svou 
aktivitu, díky které se do národního re-
gistru dárců kostní dřeně zaregistrovalo 
přes tisíc mladých lidí. Nejméně třináct 
z nich už kostní dřeň dokonce darovalo.

LADISLAV PULPIT je řidičem 
linkového autobusu a v Dolní Rovni, 
kde žije, a také členem obecního zastu-
pitelstva a sboru dobrovolných hasičů. 
Život zachránil staršímu muži, který 
jako cestující v autobusu zkolaboval. 
Ladislav Pulpit mu poskytl nepřímou 
srdeční masáž a udržel ho při životě do 
příjezdu záchranky.

Medaile hejtmana
Svého dalšího laureáta našla na slav-

nostním večeru i Medaile hejtmana. 
Získala ji MICHAELA TOMANOVÁ, 
která zachránila život kapitánovi z Kraj-
ského ředitelství policie Pardubického 
kraje při přípravě návštěvy prezidenta 
Miloše Zemana v Rehabilitačním ústavu 
Brandýs nad Orlicí. Policista ve výtahu 
zkolaboval a začal krvácet. Neodklad-
nou účinnou pomoc mu poskytla právě 
primářka a ředitelka ústavu.

Cena médií
Svého hrdinu si z nominací vybrali 

i zástupci Deníku, Východočeské tele-
vize a Rádia Blaník. Stal se jím dobro-
volný hasič RADEK RULÍK z Trhové 
Kamenice. Ten neváhal a od hrůzného 
skoku z rozhledny zachránil teprve 17le-
tou dívku. V pětatřicetimetrové výšce 
navázal s dívkou kontakt a do příjezdu 
hasičů na místo si s ní povídal a poté se 
mu s kolegy podařilo dívku dostat do 
bezpečí za zábradlí.

„Jsem velice rád, že v době, kdy 
mluvíme o nedostatku morálních vzorů, 
jsme mohli vyznamenat osobnosti, které 
se těmito vzory mohou stát,“ řekl v zá-
věru večera hejtman Martin Netolický.

Sdružení obcí Orlicka snížilo svým
členům náklady na energie

meziročně o téměř 2 miliony korun
Sdružení obcí Orlicka, které od roku 

2012 nakupuje pro své členy energie 
na Českomoravské komoditní burze 
Kladno, pořídilo elektřinu a zemní plyn 
na příští rok s meziroční úsporou 1 a tři 
čtvrtě milionu korun.

„Jedná se o jednu z největších úspor 
za čtyřleté období nákupů. Poptávali 
jsme dodávku téměř 23 tisíc megawatt-
hodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc 
MWh elektřiny na rok 2016. U zemního 
plynu jsme dosáhli úspory přes 1 a čtvrt 
milionu a u silové elektřiny téměř půl mi-
lionu korun,“ uvedl předseda Sdružení 
obcí Orlicka Petr Fiala.

Největší pokles byl zaznamenán 
u zemního plynu v režimu velkoodběr, 
kde se cena meziročně sníží o 9 pro-
cent na 620 Kč za MWh. Zemní plyn 
v maloodběru zlevní o 8 procent, stejně 

jako silová elektřina 
v hladině vysoké-
ho napětí. Elektřina 
v nízkém napětí me-
ziročně klesne o 4,5 
procenta.

Do spo lečného 
nákupu Orlicka se 
letos zapojila města 
Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Leto-
hrad, Žamberk a Králíky, městys Dolní 
Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, 
Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Mo-
rava, Dolní Třešňovec, Helvíkovice, Ka-
meničná, Krasíkov, Klášterec nad Orlicí, 
Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, 
Luková, Mladkov, Mistrovice, Nekoř, 
Pastviny, Písečná, Tatenice, Těchonín, 
Horní Čermná, Horní Heřmanice, Vý-
prachtice, Záchlumí a Žichlínek.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného 11. května 2015

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

Z jednání omluveni: Mgr. Krabec Du-
šan; Šiko Pavel; Ing. Kosuk Roman.

Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka 
Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Mag-
dalena Berková, Ing. Jan Divíšek.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Nabídka společnosti Vodovody

a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s. na odkup akcií

4.3. Gymnázium a základní škola
Králíky – změna zápisu
v rejstříku škol

4.4. Provozování výherních hracích 
přístrojů a JTHZ na území
města Králíky

4.5. Objekt Dětského
výchovného ústavu

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 15. 4. 2015 Mgr. Mi-
roslav Beran a Ing. Václav Kubín nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni pan Antonín Vyšohlíd 
a Ing. Ladislav Dostálek.

ZM/2015/04/042: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Antonína Vyšohlída a Ing. Ladislava 
Dostálka.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Žádný návrh na doplnění či změnu pro-

gramu nebyl vznesen, starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2015/04/043: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 4.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

3. Zpráva z jednání RM

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

Starostka přivítala Ing. Martina Košťála 
na jeho prvním jednání zastupitelstva měs-
ta ve funkci tajemníka městského úřadu 
a popřála mu dobrou spolupráci při jednání 
se zastupiteli.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

2254/2 v k.ú. Červený Potok
ZM/2015/04/044: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2254/2 – ostatní plochy o výměře 168 m2 
v k.ú. Červený Potok, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, slečně M. P., Králíky, za kupní 
cenu ve výši 23.386 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
2256/2 v k.ú. Červený Potok

ZM/2015/04/045: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.
p.č. 2256/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 23 m2 v k.ú. Červený Potok, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, panu P. M., 
Králíky, za kupní cenu ve výši 10.896 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Nové přehodnocení kupní ceny za 
prodej pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2015/04/046: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje 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 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům Š., Brno a potvrzuje rozhod-
nutí ZM/2014/05/070 ze dne 8. 9. 2014. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.4. Nové přehodnocení kupní ceny 
za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 
a části pozemku p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2015/04/047: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 
- trvalého travního porostu o výměře 
73 m2 – část je označena jako díl „b“ 
a části pozemku p.p.č. 1382/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 7 m2 – část 
je značena jako díl „a“ dle GP č. 286-
98/2014 ze dne 21. 8. 2014 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, které jsou zapsány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 

Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a které byly sloučeny do pozemkové 
parcely č. 1388/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
manželům K., Pardubice a potvrzuje 
rozhodnutí ZM/2014/05/069 ze dne 
8. 9. 2014. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.5. Záměr prodeje inženýrských sítí 
- technického vybavení HUP a technické 
vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3508 
v k.ú. Králíky

ZM/2015/04/048: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje in-
ženýrských sítí -technického vybavení 
HUP a technické vybavení elektro na 
pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. Králíky, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši: - technické vybavení HUP 10.890 
Kč - technické vybavení elektro 9.243 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi ve 
vlastnictví města Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.6. Zrušení rozhodnutí Zastupitelstva 
města Králíky ze dne 9. 2. 2015 a schválení 
nového záměru směny části pozemku p.p.č. 
1405/3 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku p.p.č 1394 ve vlastnictví paní S. 
v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2015/04/049: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší rozhodnutí Zastupitelstva 
města Králíky č. ZM/2015/01/012 ze 
dne 9. 2. 2015 a schvaluje nový záměr 
směny části pozemku p.p.č. 1405/3 – tr-
valého travního porostu o výměře 1 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši 227 Kč, část je označena GP č. 
288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díl 
„d“, který je ve vlastnictví města Králíky 
a evidován na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, 
za část pozemku p.p.č. 1394 – zahrady 
o výměře 570 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši 129.570 Kč, část je 
označena GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 
2014 jako díly „b+c“, které jsou ve vlast-
nictví paní S., Sobotín a evidovány na LV 
č. 26 u Katastrálního úřadu pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl kupních 
cen ve výši 129.343 Kč a náklady spo-
jené s převodem uhradí město Králíky, 
a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.7. Záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 2139/1 v k.ú. Králíky

ZM/2015/04/050: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
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č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého po-
sudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. Zároveň Zastu-
pitelstvo města Králíky schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající v 
právu zřízení a provozování kanalizace 
pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, případně jím určeným 
třetím osobám, a to na dobu neurčitou 
a bezúplatně. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.8. Schválení zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě – uložení podzemního vedení 
vodovodu pro oprávněné město Králíky

ZM/2015/04/051: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě spočívající v právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údrž-
bu, úpravu, obnovu a výměnu podzem-
ního vedení vodovodu pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a dále 
v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněnému, případně jím určeným 
třetím osobám, přístup a příjezd na 
pozemek ve zjednodušené evidenci 
p.č. 198 – původ Přídělový plán nebo 
jiný podklad (GP) o výměře 22 037 m2, 
pozemek ve zjednodušené evidenci p.č. 
231 – původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) o výměře 34 335 m2, poze-
mek ve zjednodušené evidenci p.č. 243 – 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad 
(GP) o výměře 6 031 m2 a pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 284 – původ 
Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) 
o výměře 8 713 m2 vše v k.ú. Dolní He-
deč, které jsou ve vlastnictví pana M., 
Králíky, a které jsou evidovány na LV 
č. 1771 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu neurčitou a za úhradu stanovenou 
znaleckým posudkem. Zároveň do doby 
realizace stavby schvaluje uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.9. Neschválení záměru směny části 
pozemku p.p.č. 730/3 a části pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 147/1 – parcela 
původ Přídělový plán nebo jiný podklad 
(GP) v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví paní 
K. za pozemky st.p.č 787/1, p.p.č. 339, p.
p.č. 340 v k.ú. Králíky a za pozemky p.p.č. 
465/2, p.p.č. 466/1, p.p.č. 466/7 a p.p.č. 
466/8 v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví 
města Králíky

ZM/2015/04/052: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr směny části 
pozemku p.p.č. 730/3 – orné půdy a části 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 
147/1 - parcela původ Přídělový plán 

nebo jiný podklad (GP) o výměře cca 
520 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou 
evidované na LV č. 615 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, 
a které jsou ve vlastnictví paní K., Krá-
líky, za pozemky ve vlastnictví města 
Králíky a to st.p.č. 787/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 53 m2, p.p.č. 
339 – zahrady o výměře 95 m2 a p.p.č. 
340 – zahrady o výměře 48 m2 v k.ú. 
Králíky a dále za pozemky p.p.č. 465/2 
– t.t. porostu o výměře 266 m2, p.p.č. 
466/1 – zahrady o výměře 18 m2, p.p.č. 
466/7 – t.t. porostu o výměře 183 m2 a p.
p.č. 466/8 – t.t.t porostu o výměře 260 m2 
v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidované 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí za podmínky, 
že veškeré náklady na sepsání a vklad 
směnné smlouvy uhradí město Králíky 
a hodnota směňovaných pozemků bude 
považována za totožnou s tím, že paní 
K. již nebude nárokovat náhradu ma-
jetkové a nemajetkové újmy způsobené 
jí v důsledku zásahu do soukromých 
pozemků a celá věc bude takto uzavřena. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Nabídka společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
na odkup akcií

Vedoucí finančního odboru Ing. Mag-
dalena Berková předložila zastupitelstvu 
města nabídku společnosti Vodovody a ka-
nalizace na nákup akcií ve veřejné dražbě.

ZM/2015/04/053: ZM neschvaluje 
nákup akcií společnosti Vodovody a ka-
nalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. ve 
veřejné dražbě.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Gymnázium a základní škola 
Králíky – změna zápisu v rejstříku škol

Vedoucí odboru ŠKT Ing. Jan Divíšek 
seznámil přítomné s návrhem na změnu ná-
zvu školy a změnu zřizovací listiny v sou-
vislosti s ukončením činnosti gymnázia.

ZM/2015/04/054: ZM ruší činnost 
střední školy (gymnázium, obor 79-41-
K/41) u ředitelství školy Gymnázium 
a základní škola Králíky, IZO 600 104 
257 a ukládá vedoucímu odboru školství 
připravit podklady pro výmaz střední 
školy ze školského rejstříku.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2015/04/055: ZM ruší název 
příspěvkové organizace Gymnázium 
a základní škola Králíky, IZO 600 104 
257 a schvaluje nový název příspěvkové 
organizace „Základní škola Králíky“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2015/04/056: ZM schvaluje zři-
zovací listinu příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky, IZO 600 104 
257 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro zápis změny 

názvu školy ve školském rejstříku.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Provozování výherních hracích 
přístrojů a JTHZ na území města 
Králíky

Zástupci provozovatelů herních zaří-
zení přednesli žádost o změnu vyhlášky 
č. 2/2013 O zákazu sázkových her, loterií 
a jiných podobných her na celém území 
města Králíky. Po proběhlé diskusi bylo 
přijato usnesení:

ZM/2015/04/057: ZM ukládá radě 
města připravit  novelu vyhlášky 
č. 2/2013 O zákazu sázkových her, loterií 
a jiných podobných her na celém území 
města Králíky směřující k zachování 
platnosti povolení podle lhůt stanove-
ných ministerstvem financí u stávajících 
technických herních zařízení. 

Hlasování: 5:7:0 (neschváleno)

4.5. Objekt Dětského výchovného 
ústavu

Jednací sál opustil Ing. Václav Kubín. 
Po proběhlé diskusi starostka navrhla 
usnesení:

ZM/2015/04/058: ZM ukládá RM za-
hájit jednání směřující k získání budovy 
čp. 383 v Králíkách (DVÚ) do vlastnictví 
města Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
 
7. Vstupy zastupitelů
Jednací sál opustil Mgr. Karel Hlava. 

Zastupitelé se seznámili s návrhem smlou-
vy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti na 
části území Pardubického kraje v období 
od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015. 

ZM/2015/04/059: ZM schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhra-
dě ztráty z provozování dopravní ob-
služnosti na části území Pardubického 
kraje v období od 14. 12. 2014 do 12. 
12. 2015, evidenční číslo ODSH/15/, 
uzavřenou mezi Pardubickým krajem 
a městem Králíky.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 21:25 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ

Starší manželé kou-
pí rodinný dům (bez 
nutnost i  vě tš ích 
úprav) na Králicku.
Tel: 734 753 333.
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27. 4.
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 

1981/2015 mezi městem Králíky a Sborem 
dobrovolných hasičů Heřmanice, pobočným 
spolkem SH ČMS, se sídlem Heřmanice, na 
zajištění účinné ochrany života a zdraví obča-
nů a majetku před požáry a při poskytování 
pomoci při živelných pohromách v předlo-
ženém znění.

RM schvaluje záměr změny smlouvy 
o výpůjčce č.j. 1849/2015 mezi městem 
Králíky a Sborem dobrovolných hasičů Dolní 
Boříkovice, na zajištění účinné ochrany života 
a zdraví občanů a majetku před požáry a při 
poskytování pomoci při živelných pohromách 
v předloženém znění a ukládá MO záměr zve-
řejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel.

RM doporučuje schválit záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem. Zároveň 
RM doporučuje schválit zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v právu zřízení 
a provozování kanalizace pro oprávněné město 
Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to 
na dobu neurčitou a bezúplatně, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit záměr směny 
části pozemku p.p.č. 730/3 – orné půdy a části 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 147/1 
GP o výměře cca 520 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, 
které jsou evidované na LV č. 615 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a které jsou ve vlastnictví paní M. 
K., Králíky za pozemky ve vlastnictví města 
Králíky st.p.č. 787/1 – zastavěné plochy a ná-
dvoří o výměře 53 m2, p.p.č. 339 – zahrady 
o výměře 95 m2 a p.p.č. 340 – zahrady o vý-
měře 48 m2 v k.ú. Králíky a dále za pozemky 
p.p.č. 465/2 – t.t. porostu o výměře 266 m2, 
p.p.č. 466/1 – zahrady o výměře 18 m2, p.p.č. 
466/7 – t.t. porostu o výměře 183 m2 a p.p.č. 
466/8 – t.t. porostu o výměře 260 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč, které jsou evidované na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrál-
ní pracoviště Ústí nad Orlicí, s tím, že veškeré 
náklady na sepsání a vklad směnné smlouvy 
uhradí město a hodnota směňovaných pozem-
ků bude považována za totožnou s tím, že již 
nebude paní K. nárokovat žádnou náhradu 
za zásah do soukromých pozemků a celé věc 
bude takto uzavřena. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje zrušení rozhodnutí 
ZM/2015/01/012 ze dne 9. 2. 2015 a do-
poručuje schválit nový záměr směny části 
pozemku p.p.č. 1405/3 – t. travního porostu 
o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu ve výši 227 Kč, část je označena 
GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díl 
d, který je ve vlastnictví města Králíky a evi-
dován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za část pozemku 
p.p.č. 1394 – zahrady o výměře 570 m2 v k.ú. 

Dolní Boříkovice za kupní cenu 129.570 Kč, 
část je označena GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 
11. 2014 jako díly b+c, který je ve vlastnictví 
paní M. S., Sobotín a evidován na LV č. 26 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí. Rozdíl kupních cen ve výši 129.343 Kč 
a náklady spojené s převodem uhradí město 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM k žádosti na pronájem části pozemku 
p.p.č. 1290/28 - t.t. porostu v k.ú. Králíky za 
účelem umístění 3 ks obytných buněk podané 
panem V. H., Králíky nepřihlíží, a to v souladu 
s čl. 2 odst. 5 Pravidel pro propachtování po-
zemků ve vlastnictví města Králíky - tj. žadatel 
je veden v seznamu dlužníků města Králíky 
a dluh ke dni podání žádosti není uhrazen.

RM projednala nabídku nepotřebného 
majetku – 2 křesel od příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky. RM tuto 
nabídku nepřijímá a souhlasí s tím, aby pří-
spěvková organizace Základní umělecká škola 
Králíky tato dvě křesla prodala.

RM svěřuje odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Králíky kompetenci 
z ustanovení § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a to vydávání 
závazného stanoviska za obec ve smyslu usta-
novení § 149, zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů.

RM bere na vědomí sdělení vedoucího 
odboru ŠKT a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro jednání zastupitelstva 
týkající se případného rozhodnutí o ukončení 
činnosti střední školy (gymnázium) včetně 
návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky včetně vyjádření ředitele.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
11. 5. 2015.

4. 5.
Město Králíky jako vlastník dotčeného 

pozemku p.p.č. 2072/7 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální praco-
viště Ústí nad Orlicí, bere na vědomí podání 
informace dle § 104 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona a souhlasí se stavebním 
záměrem „stavební úpravy stavby čp. 167 – 
rodinného domu, budova je součástí pozemku 
st.p.č. 1177 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky“ 
paní Ž. F., Králíky.

RM schvaluje prodej automobilu PEU-
GEOT PARTNER TOTEM 1,4, RZ 2E5 1595, 
TP č. UB 301841, společnosti Auto Kubíček 
s.r.o., Šumperk za kupní cenu ve výši 15.000 
Kč, prodej nepodléhá uplatnění DPH. RM 
ukládá odboru VV v časovém předstihu infor-
movat MO o dni převzetí vozidla kupujícím. 
Zároveň RM ukládá MO vyřadit k datu pozbytí 
vlastnictví vozidlo z pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla 
a havarijního pojištění u České podnikatelské 
pojišťovny, a.s. 

RM schvaluje nákup vozidla DACIA 
DOKKER 1.6, 59 kW/80 k, LPG Arctica od 

společnosti Auto Kubíček s.r.o., Šumperk za 
celkovou kupní cenu ve výši 290.900 Kč včet-
ně DPH. RM ukládá odboru VV v časovém 
předstihu informovat majetkový odbor o dni 
podpisu kupní smlouvy a převzetí vozidla. 
Zároveň RM ukládá FO v časovém předstihu 
informovat MO o poslední splátce úvěru 
a MO dle podmínek úvěrové smlouvy zařadit 
vozidlo do pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijního 
pojištění u aktuální pojišťovny města Králíky, 
resp. schvaluje uzavření smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a havarijního pojištění s aktuální po-
jišťovnou města Králíky.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit přijetí úvěru od RCI Financial Servi-
ces s.r.o., Želetavská 1525/1, 140 10 Praha 4 
Michle, ve výši 145.450 Kč na dobu 36 měsíců 
na financování nákupu automobilu pro pečo-
vatelskou službu včetně pojištění, dle nabídky 
ze dne 29. 4. 2015.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
5 a číslo OR/15/21070, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 206.200 Kč.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních ob-
vodů obcí s rozšířenou působností“, registrační 
číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 mezi 
městem Králíky a Svazem měst a obcí ČR.

11. 5.
RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího 

podnikání v čp. 414 - objektu občanské vyba-
venosti, který je součástí pozemku st.p.č. 558/1 
v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
Š. Š., Letohrad. Jedná se o prostory o celkové 
výměře 46,47 m2 (místnost o výměře 27,80 m2, 
čekárna o výměře 16,65 m2, sociální zařízení 
o výměře 2,02 m2) ve 2. NP vlevo, účel pro-
nájmu – ambulance klinické logopedie, druh 
podnikání – poskytování nelékařské zdravotní 
péče, s účinností smlouvy od 1. 7. 2015.

RM schvaluje požádat Ministerstvo obrany 
ČR, sekci ekonomickou a majetkovou, odbor 
nakládání s nepotřebným majetkem, Praha 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 záko-
na č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů, a to dle nabídky č.j. 
74-72/2015-8201 na město Králíky.

RM ruší usnesení č. RM/2015/18/235 
a mění usnesení č. RM/2015/18/234, obě ze 
dne 4. 5. 2015 takto: RM schvaluje nákup 
vozidla DACIA DOKKER 1.6, 59 kW/80 
k, LPG Arctica od společnosti Auto Kubíček 
s.r.o., Šumperk za celkovou kupní cenu ve 
výši 290.900 Kč včetně DPH. RM ukládá 
odboru VV v časovém předstihu informovat 
majetkový odbor o dni podpisu kupní smlouvy 
a převzetí vozidla. Zároveň RM ukládá MO 
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zařadit k datu nabytí vlastnictví vozidlo do 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění 
u České podnikatelské pojišťovny, a.s., resp. 
schvaluje uzavření smlouvy na pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a havarijního pojištění s ČPP, a.s.

RM schvaluje Pravidla pro zřizování a čin-
nost komisí Rady města Králíky.

RM schvaluje použití přidělených finanč-
ních prostředků OV Prostřední Lipka na nákup 
třídílného žebříku řady Forte (univerzální 3 x 
12 příček) za cenu 5.290 Kč pro účely údržby 
klubovny a jejího okolí.

18. 5.
RM bere na vědomí schválení záměru pří-

mého prodeje stavby bez čp/če na st.p.č. 787/1 
a st.p.č. 787/2 – garáž v k.ú. Králíky a pozemku 
st.p.č. 787/2 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 44 m2 v k.ú. Králíky, nemovitosti 
jsou zapsány na LV č. 60000 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2 městu Králíky a ukládá 
MO předložit schválení nákupu nemovitostí 
na jednání ZM.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
2329/2015 mezi městem Králíky a panem A. 
J., Králíky k zajištění činnosti a pro potřebu 
Osadního výboru Dolní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky 
v předloženém znění.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu 
o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlou-
vu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
spočívající v právu umístit, zřídit a provozovat 
stavbu trvalého sjezdu přes pozemek p.p.č. 
2231/12 – ostatní plochu v k.ú. Králíky, který 
je veden na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a který je ve vlastnictví České republiky - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, pro opráv-
něné město Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 
a dále v právu vjíždět a vstupovat na dotčenou 
nemovitost za účelem údržby a opravy stavby. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za úhradu ve výši 1.185 Kč včetně DPH. RM 
dále ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
1766/2015 mezi městem Králíky a spolkem FC 
Jiskra 2008 o.s., se sídlem Červená Voda 359, 
PSČ 561 61, na zajištění provozu sportovního 
areálu – fotbalového hřiště v předloženém 
znění. 

RM ukládá MO zveřejnit na dobu 15 dní 
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 - provozovna 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.
RM doporučuje ZM schválit přípravu 

prodeje pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti čp. 109, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrál-
ní pracoviště Ústí nad Orlicí, zadat zpracování 
znaleckého posudku pro stanovení minimální 
nabídkové kupní ceny, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM souhlasí s umístěním mysliveckého za-
řízení - umělé nory pro lišky na pozemku p.p.č. 
345/1 – lesním pozemku o výměře 13.066 m2 
v k.ú. Dolní Lipka spolkem Myslivecké sdru-
žení Jeřáb Králíky, a to za splnění podmínky:

- před samotným umístěním mysliveckého 
zařízení – umělé nory pro lišky záležitost 
projednat s pachtýřem lesního pozemku spo-
lečností Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky.

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
2336/2015 mezi městem Králíky a paní J. 
Š., Králíky k zajištění činnosti a pro potřebu 
Osadního výboru Horní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky 
v předloženém znění.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
1849/2015 mezi městem Králíky a Sborem 
dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, 
se sídlem Dolní Boříkovice, Králíky, PSČ 
561 69, na zajištění účinné ochrany života 
a zdraví občanů a majetku před požáry a při 
poskytování pomoci při živelných pohromách 
v předloženém znění.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
2340/2015 mezi městem Králíky a panem P. 
M., Králíky k zajištění činnosti a pro potřebu 
Osadního výboru Horní Lipka a potřebu 
občanů územního obvodu města Králíky 
v předloženém znění.

RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky 

a firmou Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 
561 51 Letohrad o přeúčtování nákladů za od-
běr elektrické energie spotřebované zařízením 
na přenos televizního signálu a internetových 
dat v bytových domech v ulici V Bytovkách, 
Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje individuální dotaci ve výši 
5.000 Kč agentuře J+D, V Polích 147, 281 71 
Rostoklaty v rámci Dotačního a příspěvkového 
programu na organizaci festivalu „Klášterní 
hudební slavnosti 2015“ spojený se záštitou 
starostky města Králíky nad koncertem ko-
naným dne 5. 7. 2015 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. RM zároveň ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT připravit návrh smlouvy na po-
skytnutí individuální dotace a zařadit koncert 
pěveckého tělesa do plánu hudebních produkcí 
na rok 2015.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Konsolidace IT ORP Králíky“ dotace 
č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 mezi městem Krá-
líky a firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA 
s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem.

RM schvaluje přistavení cisterny s užitko-
vou vodou pro pana T. H. s upozorněním, že 
se nejedná o trvalé řešení a o doplnění cisterny 
je třeba požádat.

RM zřizuje Komisi pro osadní výbory, 
schvaluje náplň její činnosti a jmenuje Mgr. 
Jiřího Švandu (OV Heřmanice) předsedou 
komise, dále Martina Macana (OV D. Bo-
říkovice), Arnošta Juránka (OV D. Lipka), 
Danu Procházkovou, DiS. (OV P. Lipka), Jitku 
Špontákovou (OV H. Lipka), Ing. Petra Marka 
(OV Č. Potok) a Ludmilu Podzimkovou (OV 
D. Hedeč) jejími členy.    

RM zřizuje Sportovní komisi, schvaluje 
náplň její činnosti a jmenuje Mgr. Karla Hlavu 
předsedou komise, dále Antonína Vyšohlída, 
Jarmilu Hejtmanskou, Jana Saňáka, Bedřicha 
Novotného, Pavla Musila a Bc. Martina Mly-
náře – jejími členy. 

RM zřizuje Komisi pro sociální věci a ob-
čanské záležitosti, schvaluje náplň její činnosti 
a jmenuje Mgr. Martina Hejkrlíka předsedou 
komise, dále Bc. Terezu Dostálovou (ředitelka 
SSK), Marii Látalovou (pečovatelka), Kateřinu 
Břízovou (pečovatelka), Evu Holubcovou, 
Marii Čumovou a MgA. Kristinu Brůnovou 
– jejími členy.
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, 

z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje na 
zdárném splnění požadovaných standardů pro 
získání Standardizace pro nové programové 
období 2014 - 2020, díky kterým prokážeme, že 
jsme schopni se podílet na realizaci programů 
financovaných z evropských fondů. Velkou část 
požadavků již máme splněnou a v současnosti 
již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem 
srpna bychom se měli dozvědět, jak jsme byli 
úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časo-
vé prodlevě schvalování programů Evropskou 
komisí, nejsou v současné době vyhlášeny nové 
výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, 
že v druhé polovině letošního roku budeme 
již schopni podat zájemcům bližší informace.

Přesto nezahálíme a nabízíme služby 
v oblasti poradenství, prostřednictvím se-
minářů pro NNO.

MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspo-
řádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve 
občanská sdružení) při přizpůsobení jejich 
základních dokumentů novému občanskému 
zákoníku. V návaznosti na to v současné době 
připravujeme další semináře, které se budou 
zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá 
smlouvy, nezisková organizace jako nájemce/ 
pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele 
akcí pro veřejnost nebo jako žadatel o dotace. 
Na první semináře se budete moc těšit již 
v červnu 2015. Přednášejícím těchto semi-
nářů bude paní Mgr. Miroslava Bednářová. 
Podrobnější informace budou zveřejněny na 
webových stránkách MAS ORLICKO, z.s., 
facebookových stránkách, rozeslány emailem 
na všechny obce v území MAS ORLICKO, 
z.s. a neziskovým organizacím.

V rámci příprav podpor pro neziskové orga-

nizace aktuálně vyzýváme neziskové organi-
zace k předkládání projektových záměrů na 
investice do zázemí a technického vybavení 
v souvislosti s technickým a přírodovědným 
vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro 
Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu mode-
lářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.
orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny 
Alice Brožkové.

Uvedené projekty budou využity také pro 
agendu místních akčních plánů, kterou bude 
MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci 
s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která při-
nese mimo jiné více služeb pro školy v území 
(doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu 
zkušeností a další aktivity).

Aktuálně přijímáme také projektové záměry 
na pořízení vybavení pro rozvoj mikropod-
niků do 10 zaměstnanců s méně než 3letou 
historií. Předběžnou výzvu k předkládání pro-
jektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS 
ORLICKO nabídne zájemcům konzultační 
podporu a pomoc při zpracování projektů ve 
spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá 
Ing. Tomáš Vacenovský.

rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj 
spolupráce obcí pro efektivních chod 
úřadů“ probíhá aktuálně práce na tvorbě do-
datku strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je 
spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní 

akční skupinou. Tento 
dokument by měl být 
dokončen v průběhu 
měsíce června.

Následovat bude 
druhý kulatý stůl pro 
starosty obcí, na němž 
budou dodatky strate-
gií všech zapojených 
MAS projednány včet-
ně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS. 
Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté 
schváleny na nejbližší valné hromadě.

Stejně jako loni, v rámci projektu Jede-
me všichni - projela další cyklojízda naším 
územím.

O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklo-
jízdy z Opavska a 10. 5. dorazil na naše území 
v oblasti pod Králickým Sněžníkem. Z dalších 
akcí na tento rok chystáme dvě představení 
cyklotrenažeru.

Realizace projektů žadatelů úspěšně po-
kračuje. Do posledního termínu podání žádosti 
o proplacení (30. 6. 2015) zbývá dokumenty 
podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude 
minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále 
ještě máme v kanceláři několik volných výtisků 
Knihy všech podpořených projeků. Máte-li 
zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.

Pro více informací sledujte naše webové 
stránky www.mas.orlicko.cz.

Srdečně zdraví
Kolektiv zaměstnanců MAS Orlicko, z.s.

KRÁLICKÉ PIVOBRANÍ
13. 6. 2015 se uskuteční na sportovním areálu druhý ročník 

Králického pivobraní. V rámci symbolického vstupného získá 
návštěvník poukázku na pivo dle svého výběru.

Občerstvení zajištěno.
Kulturní program začíná ve 14:00 hod., v rámci programu vy-

stoupí kapely FLEXIBLE Šumperk, GREMLINS Letohrad.
Srdečně zvou pořadatelé

Za pořadatele: TJ Jiskra Králíky, o.s., Město Králíky
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

na území města. V současné době jsou v objektu 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.

Na Králicko se vrátí pravidelné parní vlaky
Pardubice – Na železniční 

trať Letohrad - Dolní Lipka - 
Hanušovice se v létě vrátí his-
torické parní vlaky. Hejtman 
Pardubického kraje Martin 
Netolický inicioval dohodu 
s Českými drahami na pra-
videlném sobotním provozu 
na trati v okolí Králického 
Sněžníku, v jejíž blízkosti se 
nachází mnoho historických, 
ale také přírodních památek. 
Slavnostní zahájení provo-
zu vlaků je plánováno na 
13. června.

„Cílem této akce je přede-
vším další zatraktivnění turi-
stické oblasti, kde se nachází 
nejen Králický Sněžník, do-
minanta našeho kraje, ale taká 
tvrz Bouda, Vojenské muzeum 
Králíky, Dolní Morava nebo 

pěchotní srub K – S 14. Inspiraci jsme hledali nejen u nás, ale 
také v zahraničí. Například ve Skotsku jezdí parní lokomotivy 
pravidelně a zájem mezi cestujícími je obrovský,“ uvedl Martin 
Netolický. „Pevně věřím, že si i u nás najde tato víkendová atrakce 
velké množství příznivců nejen železniční historie, ale všech, 
kteří rádi nostalgicky vzpomínají na časy minulé,“ dodal hejtman.

Historické vlaky budou v provozu každou sobotu od 13. června 
do 19. září. V provozu budou hned tři lokomotivy. Na zahájení 
provozu, ale také například v rámci akce Cihelna 2015 bude 
nasazena parní lokomotiva 464.008 Bulík, která v minulosti 
obsluhovala trať z Pardubic do Liberce. V běžné soboty se pak 

budou pravidelně střídat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá 
motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Vel-
ký Býček, která je momentálně součástí depa v České Třebové. 
„V ostatních sobotách budou nasazeny motorové lokomotivy 
M286.0 Krokodýl,“ vysvětlil hejtman.

20016 Stanice 20017

12:20
12:27    12:29
12:36    12:38
12:50    12:54
12:58    12:59
13:05    13:43
13:51    13:53
13:58    13:59
14:05    14:06
14:14    14:18
14:32

Hanušovice
Vlaské
Podlesí
Červený Potok
Prostřední Lipka
Dolní Lipka
Lichkov
Mladkov
Těchonín
Jablonné nad Orlicí
Letohrad

11:40
11:32   13:34
11:22   11:25
11:05   11:10
10:59   11:01
10.20   10:53
10:00   10:10
9:52       9:55
9:43       9:46
9:30       9:35
9:15

Ceník jízdného se bude řídit platným tarifem Českých drah, 
který bude navíc opatřen jednorázovým příspěvkem na obnovu 
a údržbu historických lokomotiv v hodnotě 15 korun. „Jednorá-
zový příplatek poslouží k tomu, abychom mohli i v budoucnu 
vidět historické lokomotivy v celé jejich kráse a připomínat si tak 
století páry nejen dnes, ale také v budoucnosti,“ dodal hejtman 
Martin Netolický.

www.pardubickykraj.cz

Tabulku přehledu vozidel poskytl Klub za obnovu provozu osob-
ních vlaků na trati Hanušovice - Dolní Lipka.

www.moravska-pohranicni.cz
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MC EMMA – PROGRAM KVĚTEN 2015
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 2. 6. od 9:30 Písničky a říkadla s babi Maru Středa 3. 6. od 16:30 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 4. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky Čtvrtek 4. 6. od 18:00 Jóga
od 10:30 Cvičení s kojeňátky Středa 10. 6. od 16:30 Cvičení pro těhotné

Úterý 9. 6. od 10:00 Hýbánky s Hankou Čtvrtek 11. 6. od 16:00 Jóga

Čtvrtek 11. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky Středa 17. 6. od 16:-30 Cvičení pro těhotné
od 10:30 Cvičení s kojeňátky Čtvrtek 18. 6. od 18:00 Jóga

Úterý 16. 6. od 10:00 Zelené potraviny dětem a 
maminkám Středa 24. 6. od 16:30 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 18. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky Čtvrtek 25. 6. od 18:00 Jóga

od 10:30 Cvičení s kojeňátky
Úterý 23. 6. od 9:30 Tvoření s Petou stužkový taneček

Čtvrtek 25. 6.
od 9:30 Cvičení s batolátky
od 10:30 Cvičení s kojeňátky

Úterý 30. 6. od 9:30 Výlet - info rozešleme

Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra. Než začne léto a s ním čas výletů, 

užijme si ještě klasický předprázdninový program centra.  Přijďte si 
s dětmi zacvičit nebo zadovádět, ať už na výtvarném tvoření či při 
hýbánkách. V úterý 16. 6. opět zařazujeme, tentokráte v dopoledních 
hodinách, přednášku na téma „Zelené potraviny dětem a maminkám“.

V odpoledních hodinách kontinuálně pokračuje cvičení pro 
těhotné a klasická jóga pro dospělé.

Těšíme se na Vás!
Za tým MC Emma Daniela Beranová a Káťa Brůnová
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Pro provoz Kramářovy chaty na Suchém 
vrchu v nadcházejícím období sháníme:

• Číšníka, číšnici - požadujeme základní znalosti, nebo 
minimálně alespoň šikovnost a chuť se učit novému... 
Stálý pracovní poměr a občasná brigádnická výpomoc. 

• Kuchař, kuchařka - výuční list není podmínkou - na 
letní sezónu.

• Pomocnice do kuchyně - mytí nádobí apod. - občasná 
brigádnická výpomoc.

• Recepční - na letní sezónu
Zájemci prosím hlaste se na chata@suchak.cz

popřípadě na tel. 608 840 595

Vážení spoluobčané, 
v minulém roce jsme otevřeli Králickou akademii volného 

času – Kavču.
Jsme rádi, že si mezi Vámi našla své příznivce. S některými se 

setkáváme pravidelně, někteří si vybírají přednášky podle svých 
zájmů. 

Zveme Vás srdečně ke hlasování o obsahu dalšího ročníku: 
1. Výtvarná dílna - linoryt
2. Králicko a vojenská historie
3. Vybraná témata z dějin Králicka: Rok 1938 na Králicku (od 

vzniku ČSR k Mnichovu) 
4. Dějiny umění – starověk
5. Dějiny umění – středověké umění
6. Dějiny umění – nástup moderního umění
7. Dějiny umění – exkurze do současného výtvarného umění
8. Dějiny filozofie – filozofie starého orientu
9. Dějiny filozofie – antická filozofie
10. Dějiny filozofie – středověká filozofie
11. Dějiny filozofie – novověká filozofie
12. Akvaristika – zakládání akvárií, akvarijní ryby a rostliny
13. Sociální sítě – jak bezpečně využívat výhody a vyhýbat se 

úskalí sociálních sítí
14. Práce s MS Word – základy práce s textem, seznámení 

s funkcemi 
15. Úřední korespondence – jak napsat životopis, motivační 

dopis, žádost
16. Posíláme první e-mail – pravidla a záludnosti elektronické 

pošty
17. Domácí pivovarnictví
18. Vegetariánské vaření 
19. Zdravá záda – jak napravit špatné 

držení těla, svalovou dysbalanci; proč a 
jak cvičit

20. O bylinkách a jejich zpracování

Vaše nápady:
Jak můžete hlasovat? Nabízíme vám několik možností:
• Vyzvedněte si hlasovací lístek v městském muzeu nebo knihov-

ně, vyplňte ho a odevzdejte tamtéž.
• K hlasování použijte stránku tohoto článku. Vaše volby zakrouž-

kujte a odevzdejte v městském muzeu nebo knihovně.
• Hlasujte e-mailem: pokud jste nám poskytli svůj e-mail, tento 

hlasovací lístek dostanete. Můžete nám vybraná témata vložit do 
odpovědi nebo si hlasovací lístek vytisknout a vyplnit.

• Napište nám Vámi vybraná témata e-mailem na adresu: Kavca.
Kraliky@seznam.cz.

Na Vaše odpovědi a nápady budeme čekat do konce června, 
kdy hlasování uzavřeme a vyhodnotíme.

Kurzy a přednášky budou hrazeny z příspěvku Města Krá-
líky a dobrovolného vstupného.

Těšíme se na Vaše hlasování a společné setkávání v roce 
2015/2016.

Mgr. Kateřina Brandejsová, Městská knihovna Králíky
Mgr. Michal Kos, Městské muzeum Králíky

ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ 2015

Výsledek sbírky, která proběhla ve středu 13. května 2015 je 
velmi pěkný – pro Ligu proti rakovině se prodejem žlutých kytiček 
podařilo získat 28 618,- Kč!

Z toho:
Boříkovice 1 015,-
Dolní Lipka 1 084,-
Červený Potok 626,-
Dolní Morava 1 135,-
H e ř m a n i c e  a 
Horní Lipka 1 389,-

Prostřední Lipka 696,-
Lichkov 1 796,-
Mladkov 3 172,-
Králíky 17 705,-
MOC DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM I DOBROVOLNÍKŮM 

ZA POMOC TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ!
Pracovnice Městské knihovny v Králíkách

Nabídka pro milovnice ručních prací
Sice nastalo období práce na zahrádce a pobytu na čerstvém vzduchu, 

přesto některé z Vás mají chuť něco tvořit. Chtěli bychom Vám představit 
projekt, ve kterém Vaše záliba může pomoci druhým.

V roce 2008 v Jihoafrické republice založila Ronda Lowrie charitativní 
organizaci, která se stará o sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Každý 
den zemře 1000 lidí na AIDS nebo v jeho důsledku, každý den přibude 
500 sirotků. Tým dobrovolníků se stará o tyto osiřelé děti a snaží se 
jim zajistit lásku, přístřeší, jídlo, vzdělání a teplo. Tuto dobrovolnickou 
organizaci s názvem „Knit a square“ (Upleť čtverec) lze podpořit tím, 
že kdokoli může uplést nebo uháčkovat čtverec (čtverce) s libovolným 
vzorem o velikosti 20 x 20 cm, které pošle do sídla této organizace. Zde 
dobrovolníci z došlých čtverců sestavují deky, které zahřejí děti. (Posílat 
hotové deky není dobré, protože příjemce za ně musí zaplatit clo, což 
zvyšuje náklady.) Přestože tato organizace týdně dostává 2500 až 5000 
čtverců a dětem bylo už rozdáno přes 2 milióny přikrývek, stále je potřeba 
dalších. Mottem této organizace je: Čím více čtverců dostaneme, tím 
více dětí jsme schopni zahřát. Tento projekt podporují „šikovné ruce“ 
z 54 zemí. Jména přispěvatelů jsou zveřejňována na webových stránkách 
organizace (www.knit-a-square.com). 

Chcete-li se přidat, upleťte nebo uháčkujte libovolný počet čtverců 
o rozměru 20 x 20 cm. Barva, druh příze a vzor je zcela na Vás. Jen je 
potřeba nechat konec dlouhý 50 cm (aby jím bylo možné čtverce sešít 
k sobě) a udělat z něj „motýla“ (viz obrázek).

Organizaci „Knit a square“ lze pod-
pořit také upletením (uháčkováním) 
jakýchkoliv dětských čepic, svetříků 
nebo hraček. Jak se uvádí na webových 
stránkách: Deky jsou důležité, ale úžas-
nější je vidět údiv v očích dětí, když 
dostanou svou první hračku v životě. 
Zvláštní kategorií jsou šály ke školním 
uniformám, ty musí být tmavě modré (námořnické) barvy (tzv. navy) 
– šířka mezi 16,5 až 22 cm, délka 110 cm, na obou stranách zakončené 
třásněmi (3 provázky z vlny dlouhé 10 cm přehneme a protáhneme 
poslední řadou).

Je také možné uplést, uháčkovat nebo ušít z fleecu spací pytle pro 
batolata. Bližší podrobnosti (nejen) k výrobě pytlů obdržíte při „sběrných 
sobotách“ nebo si o ně napište na adresu: krspolkr@gmail.com.

Hotové výrobky můžete přinést vždy druhou sobotu v měsíci (začíná-
me v červenci) od 9 do 11 hodin do prostor Mateřského centra EMMA 
v budově bývalého gymnázia nebo do našeho stánku na Vánočním 
jarmarku. Nashromážděné výtvory odešleme v jednom balíku (a Vám 
tak ušetříme poštovné). Pokud už se nemůžete ručním pracím věnovat, 
ale máte doma nepotřebnou přízi, můžete projekt podpořit tím, že nám 
přízi věnujete. 

Děkujeme za Vaše výrobky a přejeme příjemný čas při jejich výrobě.
Králické společenství křesťanů
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Chlapci z králického učiliště se v praxi rozhodně neztratí
Jarní měsíce duben a květen jsou již tradičně obdobím, ve kterém 

se zúčastňují pečlivě vybraní zástupci žáků Středního odborného 
učiliště opravárenského v Králíkách několika soutěžních klání 
v oblasti odborných dovedností, při kterých mají možnost poměřit 
svoje znalosti, zručnost a další odborné kvality se svými vrstevníky 
ze škol stejného nebo obdobného oborového zaměření.

Největší zastoupení jsme měli na 19. ročníku soutěže ve svařo-
vání „Zlatý pohár Linde“, který pořádá každoročně Střední odborná 
škola Frýdek Místek v půli dubna. Jedná se o dvoudenní soutěž, 
ve které se utkávají mladí svářeči nejen z celé České republiky, ale 
také ze Slovenska, Ukrajiny a Číny. Konkurence byla tedy značná, 
zvláště když jsou mezinárodní soutěžící nominováni až po náročném 
několikakolovém výběru ve svých mateřských zemích. Lze tedy 
jednoznačně říci, že jde opravdu o nejlepší z nejlepších z těchto států.

Naše škola vyslala do této soutěže tříčlenný tým, vytvořený 
z žáků 3. ročníku, kde každý z nich hájil naše pomyslné barvy 
v jedné ze čtyř různých metod svařování, ve kterých bylo možné 
soutěžit, a to jak v teoretické, tak v praktické části. Ve svařování 
plamenem (metoda 311) soutěžil David Ježek, který se umístil na 
18. místě z 29 soutěžících v teoretické a na 21. místě z 31 soutěží-
cích v praktické části této svařovací metody. I když toto umístění 
nebylo zcela podle jeho představ, ostudu nám rozhodně neudělal. 
Lépe si vedli jeho spolužáci ve svařování elektrickým obloukem, 
kde obalenou elektrodou (metoda 111) svařoval Tomáš Formánek, 
který se umístil v teoretické části sice až na 17. místě z 25 účastníků, 
ale výrazně lépe se mu dařilo v praktické části, kde obsadil pěkné 
9. místo ze 30 soutěžících. Třetím „želízkem v ohni“ byl náš nej-
úspěšnější svářeč, který svařoval v ochranné atmosféře aktivního 
plynu (metoda 135), který skončil v teoretické části na 12. místě 
ze 43 soutěžících a v praktické části na 18. místě z jednapadesáti 
účastníků.

Když měli hoši splněny všechny soutěžní disciplíny, rozhodli 
jsme se uzavřít, tento beze sporu náročný soutěžní den, návštěvou 
nedalekého muzea TATRY Kopřivnice, kde jsme při obdivování 
bezčetných technických skvostů nesoucích pečeť této věhlasné 
firemní značky zároveň rozptýlili nervozitu z čekání na vyhodno-
cení soutěže s vyhlášením celkových výsledků, které mělo přijít 
následující den.

Vzhledem k tomu, že příští 20. ročník „Zlatého poháru Linde“ 
bude jubilejní, lze očekávat, že pořadatelé připraví rozšířenou 
formu této soutěže, což je pro nás výzva, abychom již dnes začali 
bedlivě pracovat na výběru a tréninku vhodných kandidátů na 
naše zastupování. Určitě počítáme se zapojením naší zatím jediné 
dívky, která jako první prolomila zažitou zvyklost, že obor Opravář 
zemědělských strojů, v rámci kterého se žáci učí svařovat, řídit 
nákladní vozidla, traktory a další typicky „mužské“ činnosti, je 
vhodný pouze pro chlapce. Na základě toho, jak dobře si zatím 
ve studiu vede, věříme v její úspěšnost a v to, že bude pozitivním 

příkladem pro ostatní děvčata, která teprve hledají odvahu přihlásit 
se na takovýto obor.

Dne 12. května jsme se zapojili do celostátní soutěže žáků oboru 
Opravář zemědělských strojů 2015, kterou pořádala Česká zeměděl-
ská akademie v Humpolci, pracoviště Světlá nad Sázavou, kde nás 
opět zastupoval Tomáš Formánek, tentokrát již sám. V této soutěži 
jsou kladeny na účastníky vysoké odborné nároky, jelikož každý 
soutěžící musí projít v průběhu jednoho dne teoretickým testováním, 
předvést strojní obrábění, kování, svařování, opravy zemědělských 
mechanizačních prostředků, opravy motorů a elektroinstalace 
vozidla. Je to tedy osm náročných disciplín, v nichž se Tomášovi 
podařilo vybojovat celkově 16. příčku v pořadí 31 soutěžících.

O dva dny později se ve stejné škole odehrávalo další soutěžní 
klání, tentokrát na téma jízda zručnosti traktorem s přívěsem na 
čas. Organizátoři připravili pro mladé řidiče trať plnou záludností 
a překvapení, která skutečně jejich zručnost detailně prověřila. 
Sem jsme nasadili druhého borce prověřeného náročností již prvně 
jmenované soutěže, Milana Dostálka. Ten se umístil na 24. příčce 
z celkového počtu 32 soutěžících.

Pokud výsledky, kterých naši hoši dosáhli ve výše zmíněných 
soutěžích, v někom vyvolávají pocit jakési průměrnosti, s kterou 
není třeba se chlubit, těm bych rád vzkázal, že v takovýchto soutě-
žích je hranice mezi výrazným úspěchem nebo naopak neúspěchem 
často velice tenká a přesto, že jsme ani jednou nestáli tzv. na bedně, 
chci znovu takto veřejně klukům poděkovat hlavně za to, že do těch-
to soutěží šli s plným nasazením a čestně reprezentovali naší školu. 

Věřím, že budeme mít i v budoucnu stále více takto šikovných 
žáků, kteří pomohou naší škole navrátit někdejší věhlas, zvláště po 
dlouhém období působení nepříliš příznivých vlivů, se kterými se 
musela naše škola potýkat.

Karel Málek – SOUo Králíky
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Nález použitých injekčních stříkaček v Králíkách
Dne 18. 5. 2015 se dostavila na městský 

úřad maminka dětí z Králík s  použitou 
injekční stříkačkou a jehlou. Injekční 
stříkačku našlo její dítě, naštěstí byla jehla 
opatřena ochranným pouzdrem.  Za dva-
cet minut dorazila maminka znovu s tím, 
že nalezla druhou stříkačku. Stříkačky 
byly nalezeny u obchodu COOP směrem 
k nádraží ČD. Mamince jsem poděkoval 
za všímavost a aktivitu.  Je otázkou, do jaké 
míry je nález stříkaček v Králíkách jevem 
ojedinělým a zda se jednalo o stříkačky po 
užití drog. Účelem tohoto článku není roz-
poutat pozdvižení na vsi, ale být na takové 
situace připraven

V roce 2009 a 2010 na území města 
Králíky působilo občanské sdružení Laxus 
(www.laxus.cz), které poskytuje zdravotní 
a sociální služby pro uživatele drog. V rámci 
tzv. harm reduction přístupu (HR) terénní 
pracovníci zmíněného poskytovatele v te-
rénu usilují o navázání kontaktu s uživateli 
drog a předávají jim hygienicky nezávad-
né stříkačky, jehly, dezinfekční materiál. 
Přitom uživatele informují o zdravotních 
rizicích spojených s užíváním drog. Rozsah 
spolupráce s terénním pracovníkem určuje 
uživatel – klient.  Dospěje-li klient do fáze, 
že chce se svým užíváním drog  něco dělat 
– léčit se - pomohou mu pracovníci o.s. La-
xus s navázáním spolupráce s ambulantním 
pracovištěm o.s. Laxus, případně jiným od-
borníkem na závislosti. Činnost o.s. Laxus, 
a jemu podobných poskytovatelů služeb, 
je založena na snižování zdravotních a so-
ciálních rizik spojených s užíváním drog. 
K činnosti o.s. Laxus patří i sběr použitých 
stříkaček v terénu, když tyto mohou být 
zdrojem přenosu infekčních onemocnění 
na populaci drogy neužívající. Nepochopi-
telnost takového počínání směrem k uživa-

telům drog zaznamenávám mezi lidmi bez 
rozdílu věku, vzdělání, profese, politické 
příslušnosti…  Přístup HR vychází z toho, 
že jednotlivec může se sebou samým něco 
udělat jen za předpokladu, že je ke změně 
dostatečně vnitřně motivován. K abstinenci 
nelze přesvědčit toho, kdo není sám rozhod-
nut.  Můžeme si o tom myslet, co chceme, 
nic lepšího (jakžtakž fungujícího) zatím 
nikdo nevymyslel. K tomu všemu zastánci 
přístupu HR uvádějí, že finanční náklady 
tohoto přístupu jsou nižší než následná 
léčba infekčních onemocnění v populaci 
uživatelů, případně jiných osob od uživa-
telů nakažených. Více informací lze najít 
na http://www.drogy-info.cz/index.php/
publikace/glosar_pojmu/h/harm_reduction.

Činnost o.s. Laxus v Králíkách skonči-
la, protože výskyt uživatelů drog, a s tím 
spojených jevů, byl nízký ve srovnání 
s okolními městy, kam se pracovníci o.s. 
Laxus následně přesunuli /Lanškrounsko/.  

Na obrázcích k tomuto příspěvku na-
leznete návod, jak s nalezenou stříkačkou 
s jehlou bezpečně zacházet, pokud ji najdete 
a budete ji chtít z veřejného prostranství 
odklidit. Na Službách města Králíky s. r. o. 
bude v provozní době sběrného dvora k dis-
pozici malý kontejner na stříkačky a jehly 
/tzv. infekční materiál/, kam bude možno 
sebranou stříkačku s jehlou odevzdat. Na 
kontejner se bude dobré doptat u pracovníků 
služeb. Další nakládání s takovým odpadem 
zajistí Služby města Králíky s. r. o. ve spo-
lupráci s o.s. Laxus. Pokud si na sebrání 
stříkačky s jehlou nálezce netroufne, není 
jednoznačné, do jaké míry bude - v případě 
telefonátu na linku 158 - situace vyhodno-
cena jako potencionálně ohrožující zdraví. 
To nedokážu posoudit, nejsem schopen zau-
jmout stanovisko za Policii ČR. Ve městech, 

která mají zřízenu městskou policii, terén 
na místech s možným výskytem takového 
infekčního materiálu prohledává (i preven-
tivně) a materiál sbírá právě městská policie.  

B. Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Městského úřadu Králíky 

Injekční stříkačku nebereme do holé ruky. 
Použijeme ochrannou rukavici, kapesníček 
nebo ubrousek.

Injekční stříkačku 
uchopíme za místo co 
nejdále od jehly.

Stříkačku vhodí-
me, jehlou napřed, do 
uzavíratelné lahve. 
Láhev uzavřeme.

Jarní akce v MŠ Prostřední Lipka
Jednou z prvních akcí byla velikonoční výstava ZŠ, do které jsme 

se i my zapojili s velikonočními nápady. V dubnu děti ukončily 
plavecký výcvik v krytém bazénu v Zábřehu na Moravě, kam jsme 
společně jezdili s MŠ Červený Potok. Také strom Pohádkovník 
oslavil s dětmi své narozeniny a ve čtvrtek 30. 4. byl v naší mateř-
ské škole dopolední čarodějnický rej. V měsíci květnu měly svátek 
maminky, jako poděkování za lásku, starost a pečlivost dostaly fotku 
s přáníčkem a proběhla také výtvarná soutěž dětí ve skupinkách na 
téma „dopravní výchova“.

Za MŠ paní učitelky a děti
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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 – červen
  1. 6. 1951-1953 Všemil; 1954-1969 Mezinárodní den dětí;
 1970-2015 Laura
  2. 6. 1951,1952 Erazim; 1953-1956 Marcelina;
 1957-1961 Marcelin; 1962-2015 Jarmil
  3. 6. 1951-1953 Klotilda; 1954-1956 Klotylda;
 1957,1958 Klotilda; 1959,1960 Klotylda;
 1961-2011 Tamara; 2012-2015 Tamara, Kevin
  4. 6. 1951-2015 Dalibor
  5. 6. 1951,1952 Bonifác; 1953-1956 Slavoj;
 1957-2011 Dobroslav; 2012-2015 Dobroslav, Dobroslava
  6. 6. 1951-2015 Norbert
  7. 6. 1951-1953 Robert; 1954-1956 Dobroslav;
 1957-1962 Slavoj; 1963-1997 Iveta; 1998-2015 Iveta, Slavoj
  8. 6. 1951-2015 Medard
  9. 6. 1951-2015 Stanislava
10. 6. 1951,1952 Markéta ● Památka lidických mučedníků;
 1953-1955 Vyhlazení Lidic; 1956-1958 Marketa;
 1959-1979 Markéta; 1980-2005 Gita; 2006-2011 Gita
 ● Vyhlazení obce Lidice; 2012-2015 Gita, Margita
 ● Vyhlazení obce Lidice
11. 6. 1951-1961 Barnabáš; 1962-1990 Flóra; 1991-2015 Bruno
12. 6. 1951-1956 Tonička; 1957-2015 Antonie
13. 6. 1951-2015 Antonín
14. 6. 1951-1991 Vasil; 1992-2011 Roland;
 2012-2015 Roland, Herta
15. 6. 1951-2015 Vít
16. 6. 1951-2015 Zbyněk
17. 6. 1951-2015 Adolf
18. 6. 1951-2011 Milan; 2012-2015 Milan, Milana
19. 6. 1951-1961 Těšivoj; 1962-2011 Leoš; 2012-2015 Leoš, Leo
20. 6. 1951-1973 Květuše; 1974-2011 Květa;
 2012-2015 Květa, Květuše
21. 6. 1951-1953 Alois Gonzaga; 1954-2011 Alois;
 2012-2015 Alois, Aloisie
22. 6. 1951,1952 Pavlín biskup; 1953-1956 Pavlín;
 1957-2015 Pavla
23. 6. 1951-2015 Zdeňka
24. 6. 1951-1960 Jan Křtitel; 1961-2015 Jan
25. 6. 1951-2015 Ivan
26. 6. 1951-1953 Jan a Pavel; 1954-1977 Pavel;
 1978-2011 Adriana; 2012-2015 Adriana, Adrian
27. 6. 1951-2003 Ladislav; 2004-2011 Ladislav
 ● Den památky obětí komunistického režimu;
 2012-2015 Ladislav, Ladislava
 ● Den památky obětí komunistického režimu
28. 6. 1951-2015 Lubomír
29. 6. 1951-2015 Petr a Pavel
30. 6. 1951-2015 Šárka

Zdroj dat: http://kalendar.beda.cz/
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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
06. 06. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
07. 06. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
13. 06. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
14. 06. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
20. 06. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
21. 06. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
27. 06. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
28. 06. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
04. 07. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
05. 07. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
06. 07. Po MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
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

Tomáš Pavelka - Lucie Suchánková
Michal König - Lucie Machútová

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 červen připravuje

9. 6.v 17.00 hodin - Výbor Spolku
- vyhodnocení měsíce května  - zabezpečení úkolů na měsíc červen
- zodpovídá výbor  - účast za KRK pí.Věra Illichmanová
12. 6. v 15.00 hodin - Opékání buřtů na Amálce - účast možná i pro 

nečleny spolku - zodpovídá pí. Marie Křivohlávková
13. 6. zájezd na Dni Międzylesie
13. 6. v 14.00 hodin - Schůze svazu Němců - zodpovídá p.Helmuth Schra-

mme - propůjčení klubu spolku ke schůzové činnosti
18. 6. v 15.00 hodin - Schůze Zdravotně postižených - zodpovídá pí.Marie 

Kučerová - propůjčení klubu spolku ke schůzové činnosti
19. 6. v 15.00 hodin - Posezení při hudbě a tanci v klubu spolku - zod-

povídá výbor - účast možná i pro nečleny spolku
Klubová činnost spolku nezměněna pondělí, středa, pátek od 14.00 do 

17.00 hodin
Za výbor: J. Dobrohruška - předseda

Poděkování
Chtěl bych poděkovat starostce 
p. Janě Ponocné a matrikářce p. Jitce 
Maixnerové za krásný a důstojný obřad 
u příležitosti diamantové svatby mých 
rodičů Miloše a Heleny Michaličkových.

Ing. Petr Michalička

Provident - zájemci o půjčku 
volejte na telefon 702277083.Vzhůru na Milešovku!

SDP (Spolek dobrovolných pochodníků) Vás zve na výlet 27. června 2015 s vý-
stupem na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku (837 m). Celková délka 
pochodu je cca 14 km. Cena zájezdu je 400 Kč. Závazné přihlášky přijímá paní 
Jirásková Prodejna kol Malé náměstí Králíky, tel. 602137867.  Odjezd je v 5 hod 
z autobusového nádraží v Králíkách, v 5.15 od Roltechniku v Červené Vodě. 

Za SPD Mgr. Jiří Souček
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EX MACHINA   (sci-fi thriller USA)
úterý   2.   zač. ve 20:00 hod
Caleb měl neuvěřitelnou 

kliku. Ve firemní soutěži vy-
hrál hlavní cenu, týdenní po-
byt na horské chatě svého 
zaměstnavatele, geniálního 
vědce Nathana. Když uprostřed 
pustiny vyskočí z vrtulníku, 
který ho na místo dopravil, 
dojde mu, že na tenhle týden 
jen tak nezapomene. Jenže 
ani nejbujnější fantazie by ho 
nedokázala připravit na to, co 
ho čeká v supermoderní stavbě 
připomínající protiatomový 
bunkr. Seznámí se totiž s Avou. U přátelské dívky s krásnou 
tváří jen dráty vedoucí jejím průsvitným tělem prozrazují, že je 
ve skutečnosti unikátním technologickým experimentem, jehož 
součástí se právě stal i Caleb. Jeho úkolem je prostá interakce 
s Avou, kterou Nathan pečlivě pozoruje a zaznamenává a testuje 
tak možnosti umělé inteligence. Dokáže být Ava natolik „lidská“, 
že Caleb zapomene, že komunikuje s robotem? Dokáže v něm 
probudit nějaké city? Calebovi se však role pokusného morčete 
začne čím dál víc zajídat, zvlášť když zjistí, že Nathan mu o svém 
výzkumu neřekl zdaleka všechno.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 105 min.

ZEMĚ ZÍTŘKA   (sci-fi USA)
čtvrtek   4.   zač. ve 20:00 hod
Bývalý dětský génius Frank (George Clooney), naplněný 

rozčarováním ze světa, ve kterém žije, a Casey (Britt Robert-
son), chytrá a optimistická dospívající dívka, plná vědecké 
zvídavosti, se společně vydávají na nebezpečnou misi s cílem 
odhalit tajemství záhadného místa, ztraceného kdesi v čase 
a prostoru, známého pouze pod názvem „Země zítřka“. To, co 
na tomto místě budou muset vykonat, navždy změní celý svět 
– a také je samotné.

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

ŠPIÓN   (akční komedie USA)
pátek   5.   zač. ve 20:00 hod
Poněkud prostorově výraz-

nější Susan Cooper (Meli-
ssa McCarthy) má klidnou 
a nenáročnou práci u CIA, je 
totiž analytičkou, která jen 
málokdy opustí svůj psací stůl 
s počítačem. Přesto se stane 
neohroženou hrdinkou, která 
se vydá na nejnebezpečnější 
misi v historii této špionážní 
agentury. Ale když ji její part-
ner (Jude Law) nedobrovolně 
opustí a další špičkový agent 
a tak trochu trouba (Jason Stat-
ham) je v ohrožení, musí Susan 
v utajení proniknout hluboko do 
smrtícího světa obchodníků se 
zbraněmi a zabránit tak globální 
katastrofě. Je nucena se nejen nenápadně vetřít mezi zločince, 
přežít, splnit svůj úkol a přitom obrazně i doslova nakopat nejeden 
zadek. Vtipná špionážní komedie s neobvyklou hlavní hrdinkou 
vás nenechá vydechnout a má našlápnuto k tomu, aby se stala tou 
správnou komedií léta 2015.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; české znění; 115 min.

HURÁ NA FOTBAL   (animovaný Argentina)
úterý   9.   zač. v 17:00 hod
Amadeo už od malička trénuje 

se svými kamarády fotbal. Mys-
líte, že běhá po trávníku? Omyl! 
Jeho spoluhráči jsou sedm palců 
veliké figurky a hřištěm je fot-
balový stůl. Mimo to pracuje 
v malém baru v zapadlé vesničce 
a je zamilovaný do Laury, své 
nejlepší kamarádky. Je však na-
tolik stydlivý, že se jí bojí otevřít 
své srdce. Jak čas plyne, vyroste 
z něj nejtalentovanější hráč ve 
stolním fotbálku všech dob. 
Jednoho dne se ale stane něco, 
co navždy změní jeho dosud 
poklidný život. Do vesnice se vrátí Ace, nejlepší světový fotbalista, 
a chce odvetu za jedinou porážku, kterou kdy utrpěl. Bez varování 
nechá zničit fotbalový stůl, zdemolovat bar a chystá se srovnat 
vesnici se zemí. Amadeo se zlomenou duší nad ruinami uroní slzu, 
která přivede k životu figurky z jeho milovaného fotbálkového stolu 
a tím odstartuje neobyčejné dobrodružství.

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

STÁLE SPOLU   (dokumentární ČR)
úterý   9.   zač. ve 20:00 hod
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými 

bydlí v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače 
a tekoucí vody. Autoritativní Petr sám sebe nazývá „profesionálním 
otcem“. Potomky vede ke svobodě a k souznění s přírodou a zároveň 
se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. 
Do školy chodí děti jen na přezkoušení - vysokoškolsky vzdělaní 
rodiče je učí doma. Rodinná soudržnost, která v dnešním západním 
světě už prakticky nemá obdoby, 
působí na první pohled idylicky. 
Při bližším pozorování však 
začínají vyvstávat pochybnosti. 
Jaká je cena za svobodný život 
stranou společnosti? Existuje 
recept na ideální rodinu?

Vstupné 80,-; přístupný; 
75 min.
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JURSKÝ SVĚT  3D   (akční dobrodružný USA)
pátek   12.   zač. v 17:00 a ve 20:00 hod

Před dvaadvaceti lety tragic-
ky skončil sen excentrického 
milionáře Johna Hammonda, 
který chtěl na odlehlém ostrově 
z dinosauří DNA vypěstovat 
Jurský park s živými exponáty. 
Od té doby se ale mnohé změ-
nilo, park jede na plné obrátky, 
ročně jím projdou milióny 
nadšených návštěvníků, kteří 
s očima navrch hlavy sledují 
v akci desítky „vyhynulých“ 
živočichů. Jen  biolog Owen 
Grady vidí nebezpečí ve tvo-
rech, které nestvořila příroda, 

ale laboratoř. Události mu dají za pravdu, když se jeden z ta-
kových mazlíčků doslova urve ze řetězu a začne si vylepšovat 
jídelníček zaměstnanci parku a posléze také návštěvníky. Teď už 
nejde o vyšší tržby ani o udržení prestiže. Cílem je holé přežití. 
Snímek promítáme v českém znění, mladší diváky zveme 
k návštěvě kina v odpoledním termínu, kdy několik výherců 
získá filmové dárky. 

Vstupné 140,-; přístupný; české znění; 120 min.

SEDMERO KRKAVCŮ   (pohádka ČR)
úterý   16.   zač. v 17:00 hod
Příběh o odvaze, vytrvalos-

ti, ale také síle slova, pravdy 
a opravdové lásky... Hlav-
ní hrdinkou je mladá dívka 
Bohdanka, která se narodí do 
utrápené rodiny pekaře, jehož 
žena před lety v návalu vzteku 
proklela sedm svých synů 
a z těch se stali krkavci. Rodiče 
před Bohdankou toto rodinné 
neštěstí tají. Když se Bohdan-
ka na prahu dospělosti dozví 
o prokletí své rodiny, rozhodne 
se, že musí bratry zachránit. Od 
místní čarodějky se jí dostane 
rady, že musí svým bratrům ušít košile. Ale ne lecjaké - sama 
bez pomoci musí natrhat kopřivy, zpracovat vlákna, utkat látku 
a ušít každý steh. Bohdanka se vydává na dlouhou cestu za 
záchranou svých bratrů.

Vstupné 110,-; přístupný; 95 min.

DRUHÁ MÍZA   (komedie USA)
úterý   16.   zač. ve 20:00 hod
Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocková hvězda Danny 

Collins dojíždí svoji životní dráhu ve stálých  kolejích. Jednoho 
dne jeho manažer odkryje 40 let starý nedoručený dopis, který Dan-

nymu napsal John Lennon. Píše 
v něm: ,,Zůstaň věrný sám sobě. 
Zůstaň věrný své hudbě.“ Chce 
mu tak podat pomocnou ruku 
v širých vodách slávy a úspěchu, 
v tom, co sám prožil. Na zákla-
dě dopisu se Danny rozhodne 
zabrzdit a chytá druhou mízu. 
Dá se na cestu k znovuobjevení 
své rodiny a hledání pravé lásky. 
Film byl inspirován skutečnou 
událostí, John Lennon takový 
dopis opravdu napsal.

Vstupné 100,-; přístupný; 
titulky; 100 min.

MALÁ Z RYBÁRNY   (loutkový ČR)
úterý   23.   zač. v 17:00 hod
Hluboko pod mořskou hla-

dinou, doprovázen rybím or-
chestrem, vypráví hlas moře 
příběh Mořského krále a jeho 
dcery Malé. Stejně jako mnozí 
jiní opustil král se svou stařič-
kou matkou a třemi dcerami 
- Malou, Prostřední a Nejstarší 
- vydrancované vody a odešli 
žít mezi lidi. V potemnělé ry-
bárně uprostřed přístavní čtvrti 
žijí teď jednotvárný život plný 
práce a osamění. Jednoho dne 
vstoupí do jejich rybího obchodu sebevědomý, pohledný, ale 
poněkud neurvalý mladý muž. Malá je mužem i dunivou hudbou, 
která jej doprovází, naprosto okouzlená. Od teď se život Malé 
a její rodiny změní.

Vstupné 100,-; přístupný od 10 let; 75 min.

SEJMI PREZIDENTA   (akční dobrodružný Velká Británie)
úterý   23.   zač. ve 20:00 hod
Poté, co teroristé sestře-

lí letadlo Air Force One, 
prezident Spojených států 
(Samuel L. Jackson) zů-
stává napospas divočině... 
Je tu jediný člověk, který ho 
může zachránit – třináctiletý 
kluk z domorodého kmene, 
který se chystá složit zkoušku 
dospělosti. Jeho úkol spočívá 
v přežití v nehostinné krajině 
Laponska. Chystá se vysto-
povat jelena, ale místo toho 
narazí na nejmocnějšího muže 
planety v dosti prekérní situa-
ci. S teroristy v patách se musí nesourodé duo spojit a uniknout 
svým lovcům. Je jen na prezidentovi a jeho novém pomocníko-
vi, aby přežili nejvypjatějších 24 hodin svého života. Hon na 
prezidenta právě začal...

Vstupné 100,-; přístupný; titulky; 105 min.

POUTNÍK   (životopisný Brazílie)
čtvrtek 25.  zač. ve 20:00 hod
… aneb Nejlepší příběh Paula Coelha. Paulo Coelho je 

jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech 
dob. Prodalo se přes 165 milionů výtisků jeho knih. Coelhovy 
romány byly přeloženy do 80 jazyků a publikovány ve více než 
150 zemích. Ale jeho mládí nebylo tak přímočaré a snadné jako 
souhrn jeho spisovatelských úspěchů –  pokus o sebevraždu, tři 
pobyty v ústavu pro duševně choré a tvrdé střety ve všech před-
stavitelných konfliktech. Rebelské mládí prožil v Brazílii v 60. 
a 70. letech, tedy v prostoru 
a čase stojícím mezi dobrem 
a zlem. Nepochopený kluk 
a rebelující mladík se změnil 
v muže, který jde za svým 
snem: stát se slavným a uzná-
vaným spisovatelem. Film 
vypráví o úžasné životní pouti 
Paula Coelha, na jejímž konci 
se stal vypravěčem příběhů, 
které fascinují miliony čtenářů. 
Málokdo ale ví, že příběh jeho 
života je ještě lepší než fikce.

Vstupné 110,-; přístupný od 
12 let; titulky; 110 min.
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ODEBRAT Z PŘÁTEL   (horor USA)
pátek   26.   zač. ve 20:00 hod
Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu 

neobjevilo video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se 
opila na jednom večírku. Dříve všemi obletovaná kráska veřejnou 
potupu neustála a spáchala sebevraždu. V den výročí její smrti se 
partička jejích spolužáků „sejde“ na videochatu, kde řeší obvyklé 
teenagerovské problémy, dokud se do jejich skupiny nenabourá 
neznámý uživatel. Velmi ho zajímá, kdo nahrál na internet ono neli-
chotivé video. A pak se do diskuze zapojí i jejich mrtvá spolužačka... 
Pocit, že jde o hloupý vtip, brzy vystřídá absolutní zděšení. Neznámý 
totiž nezůstává jen u slov a za pravdou jde doslova přes mrtvoly.

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

MIMONI   (animovaná komedie USA)
úterý   30.   zač. v 15:00 a v 17:00 hod
Neuvěřitelně legrační podívaná! Smyslem života Mimoňů bylo 

odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi široko daleko. 
Když nikoho takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí se 
Kevin, Stuart a Bob rozhodnou tísnivou situaci vyřešit. Vyrazí na 
sraz zločinců, aby se dali do služeb nejhorší gaunerky všech dob – 
Scarlet Odkráglové. POZOR!! Od 15:00 hodin máme pro žáky se 
samými jedničkami dárek! (Stačí samozřejmě kopie vysvědčení.)

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

TEMNÉ KOUTY   (mysteriózní thriller Francie)
úterý   30.   zač. ve 20:00 hod
Sedmiletá Libby jako jediná přežila brutální masakr své rodiny. Mat-

ka a sestry byly zavražděny během rituálního satanského obřadu přímo 
před jejíma očima. Za strašlivý zločin byl na základě Libbyina svědectví 
odsouzen na doživotí její bratr Ben. O 30 let později: Na Libby se obrátí 
tajný spolek s názvem Kill Club, který prošetřuje známé zločiny. Nutí 

ji přezkoumat události oné noci 
a znovu otevřít kapitolu života, ke 
které se již nikdy nechtěla vracet. 
Na povrch vyplouvají skutečnosti, 
které vnášejí trhliny do jejího 
tehdejšího svědectví… Adaptace 
knižního bestselleru spisovatelky 
Gillian Flynnové (před časem 
bylo také úspěšně zfilmováno 
její rafinované kriminální drama 
Zmizelá).

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

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2015

KDE SE TOULÁŠ, BERNADETTO!
sobota   13.   zač. v 18:00 hod (!!)
Nezřízeně vtipná kniha o dívce, která pátrá, kam že se to poděla 

její maminka. Bernadetta Foxová zmizela poté, co její patnáctiletá 
dcera Bee přinesla ze školy samé jedničky a začala se dožadovat 
slíbené odměny: rodinného výletu do Antarktidy. Jenže nekonvenční 
architektka Bernadetta trpí akutní agorafobií - její alergie na město 
a lidi vůbec zašla tak daleko, že za ní vše vyřizuje virtuální asistentka 
v Indii. A cesta na konec světa? Na tu se opravdu necítí, takže se 
radši vytratila. Její bystrá dcera Bee se ale rozhodně nehodlá vzdát. 
K tomu, aby se matce dostala na stopu, používá emailové zprávy, 
veřejné listiny, nejrůznější zprávy i matčinu tajnou korespondenci 
s psychiatričkou. A postupně se rozehrává neskutečně napínavý pří-
běh o jedné dosti výjimečné rodině, v níž se potvrzuje, že genialita 
často hraničí s vyšinutostí. Není se co divit, že román Kde se touláš, 
Bernadetto! se šedesát týdnů udržel v žebříčku The New York Ti-
mes. Účinkují: Lukáš Hejlík, Petra Bučková (alt.Věra Hollá) 
a Bára Jánová (alt. Pavla Drtinová). Vstupné 70,- Kč, vstupenky 
jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Halens na Velkém 
náměstí. POZOR – ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ JIŽ V 18:00!!

středa  17. TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
čtvrtek  18. TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
pátek  19. TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
Dvacátý čtvrtý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 

ročníků tanečního oboru ZUŠ. 
Vstupné 50,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice 

od 2.6., rezervace na tel. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-
-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

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

dne. Hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ a další hosté. 
Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 25.  ZPÍVÁNKY - MŠ PIVOVARSKÁ zač. v 16:00 hod
Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 

rokem, vstupné dobrovolné.

sobota 27.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod 
Třináctý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté 

ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují Theraphossa, WiFiTch, 
Complication, Dolly Bus Band, Boners a další. Vstupné dobrovolné.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

TANEČNÍ 2015
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na „Kurz 

taneční a společenské výchovy“ pod vedením Ivy Musi-
lové. Délka kurzu: 11 týdnů (osm řádných lekcí, country 
lekce, disco lekce a věneček). Lekce budou probíhat vždy 
v sobotu od 13:00 hodin. Cena kurzu: 800,- Kč, splatná na 
první lekci (termín bude upřesněn). Podmínkou k účasti je 
dosažení věku 14ti let a společenský oděv! Přihlášky se 
přijímají na emailové adrese strelnice@strelnice.cz  nebo 
telefonicky na č. 603 849 460.

UPOZORNĚNÍ: Klub Na Střelnici si vyhrazuje právo kurz 
neuskutečnit v případě nedostatečného počtu přihlášených, 
případně přesunout výuku do náhradních (menších) prostor 
a upravit termíny a časy jednotlivých lekcí. 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. ZÁŘÍ 2015!
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Zápis do ZUŠ
V pátek 19. 6. 2015 se bude konat Zápis do Základní umělecké školy 

Králíky pro školní rok 2015/2016 od 15:00 – 17:00 hodin v budově školy, 
a to pro nové žáky do oborů hudebního, tanečního, literárně dramatického 
a výtvarného. K tomuto zápisu si noví uchazeči o studium v hudebním 
oboru připraví zpěv jednoduché lidové písně, pro studium v literárně 
dramatickém oboru recitaci jednoduché básně a ve výtvarném oboru 
vlastní kresbu. Noví žáci budou do ZUŠ Králíky přijati na základě úspěš-
ného absolvování a složení talentové zkoušky, která je součástí zápisu. 

Další informace o zápise získáte na webových stránkách školy 
www.zuskraliky.cz nebo na telefonním čísle 465 631 242.

Léto budeme vítat po pětadvacáté

Tančíme pro radost 2015
Žáci tanečního oboru ZUŠ Králíky a Červená Voda Vás srdečně 

zvou na svůj závěrečný program, který se uskuteční ve velkém sále 
kulturního domu Klub Na Střelnici Králíky. Ve středu 17. 6. se před-
staví publiku žáci z Červené Vody, ve čtvrtek 18. 6. roztančí jeviště 
všichni žáci z Králík. Páteční večer 19. 6. bude patřit především le-
tošním absolventům a vybraným ročníkům z Králík a Červené Vody. 
Začátky představení jsou v 18:00. Vstupenky budou v předprodeji od 
1. 6. v KD Střelnice.

Letošní absolventi I. stupně TO ZUŠ Králíky: Klára Bajtová, Ža-
neta Marešová, Sára Machovičová, Pavel Málek, Barbora Hubálková, 
Markéta Crhová a Aneta Vavříková.

Absolventky II. stupně TO ZUŠ Králíky: Marcela Kalousová, 
Marie Kopecká, Kristýna Čermáková a Martina Vogelová.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.

„Pátek 21. června 1991, velký sál na Střelnici. Léto bylo, je a vždy 
bude vítáno 21. června, neboť je to den letního slunovratu, začátku 
astronomického léta. Stejně jako ve Francii a dalších evropských 
zemích chtějí Klub Na Střelnici a ZUŠ přivítat léto hudební slavností 
– společným koncertem Smíšeného pěveckého sboru, žesťového kvin-
teta a sólistů Soni Šabatové, Dity Hejtmanské, Jaroslavy Baránkové, 
Miroslavy Zábrahové, Dity Musilové a Babety Zimové.“

Tímto textem se v červnovém vydání měsíčníku Králicko z roku 
1991 ohlásil první koncert s názvem Vítání léta hudbou. Z uvedených 
sólistek jsou již dávno mladé dámy a až na výjimky by se na ně člověk 
nedoptal pod původním příjmením. Těžko říct, jestli tehdy organizá-
toři doufali, že se bude koncert ke stejné příležitosti konat i v roce 
2015. Stane se tak v neděli 21. června ve vestibulu kulturního domu 
Střelnice. Totiž hned následující rok, tedy 1992, se Vítání přesunulo 
z velkého sálu do vestibulu. Chtěli jsme tenkrát vyzkoušet, jestli je 
možné tento neútulný prostor nějak využít. A i když není z hlediska 
akustického ideální, scházíme se tam s účinkujícími a diváky dodnes.

Program Vítání léta hudbou nekopíruje tradiční koncerty tzv. 
vážné hudby, prostor dostává žánrově pestrá směs a také ti, kdo se 
představí posluchačům, nejsou vždy studovaní muzikanti. Jednotí-
cím prvkem je radost z hudby a smysl pro humor. Koncert je také 
hudební tečkou za školním rokem a jarní kulturní sezónou, po které 
brzy následuje zasloužený prázdninový odpočinek žáků a pedagogů 
a letní festivalová sezóna.

Za čtvrtstoletí spolupráce děkuji dvěma ředitelkám, desítkám 
pedagogů a stovkám žáků Základní umělecké školy. Děkuji milým 
posluchačům a věřím, že nám zachovají svoji přízeň. Je zřejmě trou-
falé přát si, abychom se mohli setkávat celé další čtvrtstoletí při Vítání 
léta hudbou, ale jak praví klasik, malý je jen ten, kdo má malé cíle.

Pavel Strnad



Králický zpravodaj 6/2015 - 25

Kulturní program
Jablonné nad Orlicí

červen 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - červen

Výstava strašidel a pohádkových bytostí
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 2. června v 18:18 hod. na 

náměstí před budovou IC. Výstavu je možno si prohlédnout do 
konce srpna během otevírací doby nejen ve výstavních, ale i ve 
sklepních prostorách IC. Jedinečná výstava je plná strašidel 
a pohádkových bytostí v kufrech, životní i nadživotní velikosti 
s interaktivními prvky. Čarodějnice, čerti, víly, skřítkové, kost-
livci, vodníci, děsové i běsové jsou u nás vždy k vidění. Pojďte 
se s námi krásně bát.

Tanec v rytmu - vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 
4. a 5. 6. 18 hodin, sál kina

Varhanní koncert Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko), koncert je 
součástí MHF Letohrad - 7. 6. – 20 hodin, kostel sv. Bartoloměje

 
Jablonský Medvídek - tradiční folkový festival, XXI. ročník
12. - 13. 6. areál u koupaliště, www.jablonskymedvidek.cz 
 
Oslavy 140 let SDH Jablonné nad Orlicí; 19. 6. - 21. 6.
 
Rybářský den - rybí pochoutky a speciality, 
akce je v rámci oslav 130 let od založení místní organizace 

rybářů v Jablonném nad Orlicí
27. 6. od 11 hodin, areál Rybárny

  1. PO 20.00 3D San Andreas katastrofický 130,- Kč T  12+

  7. NE 18,00 2D Sedmero krkavců fantasy pohádka 120,- Kč CZ 97 min. P

  7. NE 20,00 3D Avengers:Age of Ultron akční 130,- Kč CZ 145 min. 12+

  8. PO 20,00 2D Život je život komedie 110,- Kč CZ 95 min. 12+

  9. ÚT 20,00 2D Špión komedie 120,- Kč T 120 min. P

10. ST 20,00 2D San Andreas katastrofický 100,- Kč T  12+

11. ČT 18,00 2D Sedmero krkavců fantasy pohádka 120,- Kč CZ 97 min. P

11. ČT 20,00 2D Život je život komedie 110,- Kč CZ 95 min. 12+

12. PÁ 20,00 3D Jurský svět sci-fi 140,- Kč CZ 125 min. P

14. NE 20,00 2D Špión komedie 120,- Kč T 120 min. 12+

16. ÚT 20,00 2D Ladíme 2 hudeb. komedie 110,- Kč T 113 min. 12+

17. ST 20,00 2D Jurský svět sci-fi 120,- Kč CZ 125 min. P

18. ČT 20,00 2D Andílek na nervy komedie 110,- Kč CZ 105 min. 12+

19. PÁ 18,00 2D Sedmero krkavců fantasy pohádka 120,- Kč CZ 97 min. P

19. PÁ 20,00 3D San Andreas katastrofický 130,- Kč T  12+

21. NE 20,00 2D Andílek na nervy komedie 110,- Kč CZ 105 min. 12+

23. ÚT 20,00 2D Ladíme 2 hudeb. komedie 110,- Kč T 113 min. 12+

24. ST 20,00 2D Avengers:Age of Ultron akční 100,- Kč CZ 145 min. 12+

25. ČT 18,00 2D Mimoni animovaný 100,-/125,- Kč CZ  P

25. ČT 20,00 2D Špión komedie 120,- Kč T 120 min. 12+

26. PÁ 20,00 2D Sejmi prezidenta dobrodružný 110,- Kč T 110 min.  

28. NE 18,00 3D Mimoni animovaný 120,-/140,- Kč CZ  P

28. NE 20,00 3D Jurský svět sci-fi 140,- Kč CZ 125 min. P

29. PO 20,00 2D Andílek na nervy komedie 110,- Kč CZ 105 min. 12+

30. ÚT 20,00 2D Sejmi prezidenta dobrodružný 110,- Kč T 110 min.  
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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.

10 dní florbalu
Florbal, fenomén dnešní doby se stává stále oblíbenějším sportem 

mezi mládeží. Studenti SOU Opravárenského v Králíkách se tomuto 
sportu pod vedením trenéra Bedřicha Novotného, věnují již několik 
let, takže si účast na svátku florbalu, který se konal ve dnech 8. 5. až 
17. 5. 2015 pod názvem „10 dní florbalu“ v České Třebové nemohli 
nechat ujít. V náročném klání postupně bojovali žáci I. stupně, II. 
stupně, veřejnosti atd. Naši studenti byli zařazeni do skupiny středních 
škol. Prvním úspěchem byl postup ze základní skupiny do semifinále 
turnaje, kde se utkali s vítězem druhé skupiny a pozdějším vítězem 
celého turnaje VOŠ a SŠS Vysoké Mýto. V dalších zápasech již 

bojovali o 4. místo kde se nám nedařilo a oba zápasy jsme prohráli. 
Nicméně 6. místo v tak velké konkurenci je pro nás velkým úspěchem 
a motivací do dalšího tréninku. Děkujeme za podporu vedení školy 
a také hráčům za vzornou reprezentaci naší školy.

Soupiska družstva: gólman Tomáš Formánek, kapitán David 
Chaloupecký, Filip Kudláček, Roman Holubec, Jiří Doleček, Josef 
Hlad, Jan Adamec, trenér Bedřich Novotný. Tímto děkuji chlapcům 
za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky turnaje středních škol: 1. místo VOŠS a SŠS Vysoké 
Mýto, 2. místo Gymnázium Č. Třebová, 3. místo SŠ Automobilní 
Ústí nad Orlicí, 4. místo Gymnázium Ústí nad Orlicí, 5. místo 
VOŠ a SŠT Č. Třebová, 6. místo SOU Opravárenské Králíky, 7. 
místo Letohradské soukromé gymnázium, 8. místo SŠ Zemědělská 
a veterinární Lanškroun, 9. místo SŠUP Ústí nad Orlicí, 10. místo 
Gymnázium Žamberk, 11. místo OA a SOŠ cestovního ruchu 
Choceň, 12. místo SOŠ a SOU Polička.
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