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Prevence kriminality aneb ostražitosti
a informací není nikdy dost

Vzhledem k množícím se aktivitám nejrůznějších podomních 
prodejců, ale také dalšímu nezákonnému jednání na území na-
šeho města, se dne 4. 5. 2015 sešla pracovní skupina složená ze 
zástupců vedení města, městského úřadu a Policie ČR. 

Tato skupina se na svém jednání zabývala především vzájem-
ným předáváním informací mezi městem a policií. Z uvedených 
informací vyplývá, že v současné době se na Králicku nejvíce 
řeší krádeže v obchodech, krádeže jízdních kol, aktivita podo-
mních prodejců zaměřená na seniory a pouliční nabídka a prodej 
nejrůznějšího drobného zboží, kterému se věnují především cizí 
státní příslušníci. Nabádáme tedy opět občany města, aby s těmito 
„obchodníky“ v žádném případě nejednali a už vůbec je nepou-
štěli do svých obydlí. Znovu připomínáme, že na celém území 
města je vyhláškou zakázán podomní prodej a nabídka zboží či 
služeb. V případě jakýchkoliv pochybností volejte linku 158.

Dalším velice závažným problémem je, již v minulém čísle 
Králického zpravodaje zmiňovaný, výskyt použitých injekčních 
stříkaček na veřejných místech. Buďte velice obezřetní a na toto 
riziko upozorněte především své děti (informační a preventivní 
kampaň proběhla také ve škole). Policie projevila zájem o spolu-
práci s terénními pracovníky poskytovatelů služeb pro uživatele 
drog, kteří problematiku sběru tohoto materiálu řeší, a v nejbližší 
době bude zrealizována schůzka, na které bude představen systém 
sběru tohoto materiálu v našem městě.

Na základě informací o možnostech čerpání finančních pro-
středků na prevenci kriminality se pracovní skupina zabývala 
také možnostmi realizace kamerového systému v našem městě 
a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
zabezpečení škol proti pohybu neoprávněných osob.

Účastníci jednání se shodli na tom, aby podobná setkávání 
probíhala v budoucnu pravidelně. Zejména pak považujeme za 
důležité předávání informací Vám občanům města. Jak jste již 
určitě zaznamenali, informace budeme sdílet prostřednictvím 
webových i facebookových stránek města a v neposlední řadě také 
prostřednictvím Králického zpravodaje. Věříme, že lepší sdílení 
informací přispěje k lepší prevenci a ochraně všech obyvatel 
města před nejrůznějším nezákonným a nebezpečným jednáním.  

Martin Hejkrlík

Comenius – setkání na půl
cesty (11. - 12. 6. 2015)

Když jsme se v září 2013 dozvěděli o tom, co projekt Comenius 
vlastně znamená a co obnáší, očekávali jsme, že s našimi němec-
kými projektovými partnery prožijeme fajn dny v jiném prostředí. 
Během dvou téměř dvoutýdenních pobytů jsme našli spoustu věcí 
a zážitků a navázali silné přátelské vztahy.

Proto jsme velice potěšeni přivítali možnost se ještě jednou 
v rámci projektu potkat, byť jen na dva dny. Setkání se mělo usku-
tečnit takzvaně „na půl cesty“. A tak byl zvolen místem setkání 
český Tachov, v těsné blízkosti německých hranic. Cesta z Králík do 
Tachova je dlouhá asi 350 km, z Villmaru do Tachova je to 440 km.  

Mikrobusem nás z důvodu ruštinářské přehlídky ve stejný den 
(kolize termínů) cestovalo 17 – 14 žáků za doprovodu pana učitele 
Krabce, paní učitelek Kubíčkové a Kolbové. Cestoval s námi i pan 
Motl, který byl po tyto dva dny naším řidičem. Králíky jsme ve 
čtvrtek 11. června opustili v 6 hodin ráno. Cesta do Tachova nám 
trvala více než 6 hodin. S našimi projektovými partnery jsme se 
setkali po poledni. Ubytovali jsme se v hotelu Olympic. Po dlou-
hém cestování jsme se posilnili obědem a potom společně vyrazili 
na procházku. Za slunečného počasí jsme vylezli na tachovskou 
rozhlednu „Vysoká“ a navečer se vrátili zpět do hotelu. 

V pátek 12. června jsme se vypravili do nedalekých Mariánských 
Lázní, kde jsme strávili několik hodin a mimo jiné viděli nádhernou 
zpívající fontánu. Po společném obědě už nastal čas pro rozloučení. 

Cesta zpátky se kvůli zácpě v Praze protáhla o dvě hodiny, a tak 
jsme se do Králík vrátili až v devět hodin večer. Unavení z vedra 
a dlouhé cesty, ale nesmírně šťastni. Naše přátele sice asi hned tak 
opět pohromadě neuvidíme, ale zcela určitě zůstaneme v kontaktu 
přes mail nebo skype.

Klára Bajtová, žákyně 9. C
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Hasičská pouť
s dětským dnem
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Hasičská pouť s dětským dnem
Dne 20. 6. 2015 proběhla ve sportovní 

areálu v Králíkách Hasičská pouť s po-
žárním útokem a dětským dnem, kterou 
pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů 
v Králíkách. V dopoledních hodinách 
proběhla soutěž v požárním útoku žen 
a mužů. V kategorii družstev žen obsa-
dilo 1. místo: družstvo Lichkova II, 2. 
místo: družstvo Lichkova I a 3. místo: 
družstvo Heřmanic. V kategorii družstev 
mužů obsadili 1. místo: družstvo Králík, 
2. místo: družstvo Lichkova a 3. místo: 
družstvo Prostřední Lipky.

Od 14. hodiny pokračoval dětský 
den, kterého se účastnilo 87 dětí, a to 
v různých soutěžích a malovaní. Před 
rozdělením odměn všem dětem, proběh-
lo vystoupení malých hasičů z Lichkova, 
se svojí ukázkou zásahu na hořící dům. 
Tato ukázka byla odměněna velkým 

potleskem. Velitelka zásahu Adélka ob-
držela poděkování a odměnu od starosty 
SDH Králíky. 

Počasí bylo opět proti organizáto-
rům, a proto došlo ke drobné úpravě 
programu.

Sbor dobrovolných hasičů v Králíkách 
děkuje všem návštěvníkům za podporu 
Hasičského dne, a to i za nepříznivého 
počasí, obzvláště pak dětem, které 
v soutěžním zápolení zapomněly i na 
déšť. Dále děkujeme všem rodičům, 
sponzorům, dobrovolníkům zajišťující 
soutěže, dobrovolníkům zajišťujícím 
občerstvení, a také všem dobrovolným 
hasičům, kteří se podíleli na přípravě 
a na zdárném průběhu akce.

Za Sbor dobrovolných hasičů v Krá-
líkách starosta Milan Kacálek

Fotografie k článku na straně 2

Ochrana přírody přináší nové možnosti rozvoje regionu
Sluníčko a prázdninová pohoda ne-

odmyslitelně patří k tomuto ročnímu 
období. Každý z nás si potřebuje trochu 
odpočinout a načerpat novou energii. 
Pobyt u vody nebo dlouhé turistické 
procházky v nádherné přírodě Králické-
ho Sněžníku jsou tím nejlepším lékem 
na celkovou únavu a špatné myšlenky. 
Každoročně této možnosti využívají 
tisíce turistů z celé České republiky 
a zahraničí. Oblast masivu „Králičáku“ 
je především oceňována pro svůj přiro-
zený přírodní charakter.

Ochrana přírody a trvale udržitelný 
rozvoj je poměrně často diskutované 

téma. Před několika lety se do této 
diskuse zapojil i pan Jan Králík z Ob-
čanského sdružení PATRIOT CZ, které 
se dlouhodobě věnuje otázkám rozvoje 
regionu. V rámci projektu Tříkrálo-
vé konference otevřel téma vzniku 
CHKO Králický Sněžník. V rámci své 
prezentace nastínil hlavní myšlenky 
budoucnosti ochrany přírody v oblasti 
Králického Sněžníku a Rychlebských 
hor. Velkou pozornost věnoval přede-
vším mezinárodní spolupráci v oblasti 
ochrany přírody. V této souvislosti je 
třeba připomenout, že na polské straně 
již dlouhá léta existuje poměrně velké 

chráněné území, které rozhodně není 
žádnou překážkou rozvoje území. Pří-
roda bez hranic je velké téma integrující 
se Evropy. Šumava a Bavorský les je 
příklad dobré praxe, kde vzájemná 
spolupráce pomáhá rozvoji cestovního 
ruchu. Vytváření nových pracovních 
míst je rovněž velké téma, které má 
souvislost se vznikem chráněné oblasti. 
Dnes můžeme doslova v přímém přeno-
su sledovat boj brdských obcí o sídlo 
nově vznikající CHKO Brdy. V této 
souvislosti je třeba připomenout, že 
pracovní příležitosti nevytváří jenom 
samotná správa chráněné oblasti, ale 
místní občané nacházejí pracovní místa 
i podpůrných činnostech (budování 
a údržba turistických chodníků, průvod-
covská činnost, výroba suvenýrů, včelí 
farmy, ekologická centra pro děti, vyšší 
dotace pro zemědělce). V zahraničí je 
ochrana přírody velice ceněna. Místní 
občané si své přírody umí vážit a vy-
hlášení určité oblasti za chráněné území 
vnímají jako přidanou hodnotu regionu.

V Králíkách je diskuse o vzniku 
CHKO Králický Sněžník téměř zakáza-
ným tématem. Vedení města v roce 2010 
rozhodně odmítlo úvahy o možném 
rozšíření formy ochrany přírody. Vztah 
k přírodě je otázkou doslova mezigene-
rační a teprve budoucnost ukáže sku-
tečné potřeby území. Rozdílné názory 
aktérů regionálního rozvoje by neměly 
být překážkou vzájemného dialogu.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený 
za ČSSD

EKO Králíky se představuje
Dovolte mi, abych Vám představil společnost EKO Králí-

ky v.o.s., která vznikla v roce 2012 jako dceřinná společnost 
Služeb města Králíky s.r.o. a Města Králíky. Hlavní náplní této 
společnosti je (pře)třídění odpadů z barevných kontejnerů, tzn. 
papíru, plastů a skla. Tato činnost probíhá v hale v Hradecké 
ulici. Zde naši zaměstnanci třídí dovezený odpad podle jed-
notlivých druhů, např. plasty se dále třídí na sedm „hromádek“ 
podle kvality plastu. Takto vytříděný materiál se dále lisuje do 
velkých balíků (vážících 50 - 400 kg podle druhu suroviny), 
které se cca jednou měsíčně v kamionu odvážejí do odběratelské 
firmy k dalšímu zpracování. Díky třídění za jednotlivé druhy 
odpadu od zpracovatelské firmy dostaneme zaplaceno více, než 
kdybychom odváželi plasty v takovém stavu, jak je obyvatelé 
Králicka naházejí do určených popelnic. Denně naši zaměstnanci 
vytřídí 2 tuny odpadu, což odpovídá např. 50 tisícům kusů PET 
lahví! Díky tomu, že podstatná část obyvatel Králicka odpady 
třídí a naše firma dále s odpady efektivně pracuje, drží se v Krá-
líkách poplatek za komunální odpad stále na hodnotě 500,- Kč 
za občana a rok (dle zákona může město stanovit poplatek až ve 
výši 1 000,- Kč za občana a rok).

Společnost EKO Králíky v.o.s. je sociálním podnikem, to 
znamená že jeho podnikatelské aktivity prospívají rozvoji místní 
společnosti i životnímu prostředí. Konkrétně EKO Králíky vytváří 
pracovní příležitosti pro lidi ze znevýhodněných sociálních skupin 

nebo pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Tím se firma snaží 
alespoň v rámci svých možností o snížení nezaměstnanosti v re-
gionu a o zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního 
procesu. V současné době EKO Králíky zaměstnává 6 pracovníků, 
na něž čerpá dotace z ministerstva práce a sociálních věcí a dalších 
9 pracovníků je zaměstnáno v rámci veřejně prospěšných prací. 
Dalším znakem sociálního podniku je skutečnost, že zisk je z větší 
části použit pro další rozvoj sociálního podniku a že dosahování 
zisku je stejně důležité jako zvýšení veřejného prospěchu.

Společnosti EKO Králíky se v roce 2014 podařilo z Operačního 
programu ministerstva životního prostředí získat dotace v celkové 
hodnotě 1 753 293,- Kč, za něž si pořídilo nové svozové vozidlo 
IVECO a dva kontejnery. Také mateřské firmě Služby města 
Králíky byly v roce 2014 z Operačního programu ministerstva 
životního prostředí schváleny dotace v celkové výši 3 845 430,- 
Kč. Z těchto prostředků byla pro EKO Králíky pořízena třídící 
linka, mostní váha, třídič kompostu a kontejnery.

Úkolem společnosti EKO Králíky pro letošní rok je zprovoznit 
třídící linku a zefektivnit odpadové hospodářství. Svým dílem 
s tím mohou pomoci i čtenáři Králického zpravodaje, když budou 
zodpovědní a budou ve svých domácnostech odpad třídit.

Více informací naleznete na webových stránkách společnosti: 
www.ekokraliky.cz.

Robert Jílek, manažer sociálního podniku
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Jakou cenu má pitná voda?
Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 

zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod 
v 61 městech a obcích Východočeského kraje.

Akcionáři společnosti jsou především města a obce, která vlastní 
92,6 % základního kapitálu.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále 
VAK) je tedy komunální společností s tzv. smíšeným modelem 
vlastnictví, což znamená, že společnost vlastní veškerý vodohos-
podářský majetek a sama ho také provozuje.

V České republice existují tyto provozní modely:
→ Oddílný model provozování - jedná se o nejčastější variantu 

provozního modelu, v rámci kterého bývají uzavírány dlouhodo-
bé smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (veřejným sektorem) 
a provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich vzájemný vztah je 
upraven smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury. 
Tento model je aplikován u 67 % vodárenského trhu.  

→ Smíšený model provozování - tento model je druhou nejpo-
užívanější variantou. Infrastruktura je v tomto případě vlastněna 
i provozována jedním subjektem. V této variantě může mít podíl 
i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován v 18 % případů 
a funguje i ve VAK Jablonné n. O.

→ Vlastnický model provozování - na českém trhu je zastoupen 
v malé míře, cca 2 %. V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný 
sektor jakožto vlastník infrastruktury, který je zároveň stoprocent-
ním majitelem provozní společnosti.

→ Model samostatného provozování - tento nejméně využívaný 
model pokrývá pouze 1 % trhu. Jedná se o situaci, kdy obce a města 
provozují vodohospodářskou infrastrukturu samostatně na základě 
rozhodnutí krajského úřadu.

Asi ve 12 % případů bývají využívány kombinované varianty 
výše uvedených modelů.

O společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

vlastní a provozuje celkem 709 km vodovodní sítě a zásobuje 
76 300 obyvatel pitnou vodou, dále vlastní a provozuje celkem 
156 km kanalizační sítě a odkanalizovává celkem 30 200 obyvatel.

Předmět činnosti společnosti se od jejího vzniku v roce 1994 
postupně rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodáv-
ka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a opravy 
vodohospodářských sítí a objektů na další služby spojené s vodním 
hospodářstvím.

Prioritou společnosti v 90. letech bylo zlepšení čistoty našich 
toků díky rozšíření odkanalizování a realizací moderních techno-
logií čištění odpadních vod. Postupně byly intenzifikovány čistírny 
odpadních vod Lanškroun, Choceň a Letohrad.

Vodovodní síť je udržována, opravována a rekonstruována 
moderními potrubními materiály s cílem zajistit spotřebitelům 
kvalitní pitnou vodu. Nepřetržitý provoz vodárenského dispečinku 
zajišťuje sledování kvality vody.  Ztráty vody ve vodovodní síti 
dosáhly v roce 2014 vynikající hodnoty 11 % (celorepublikový 
průměr činí 18 %).

Aplikovaný smíšený model provozování umožňuje efektivně 
hospodařit a především investovat do spravovaného majetku. 
Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku soukromému 
(většinou zahraničnímu) provozovateli, jak je to v případě oddílného 
modelu provozování, se kterým se setkáváme ve většině velkých 

měst. Na základě plánu obnovy infrastrukturního majetku jsou 
téměř všechny vygenerované prostředky investovány do obnovy 
vodohospodářského majetku a do jeho rozvoje.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
působí v regionu s menšími městy a mnoha malými či středně 
velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby (především rodinných 
domů). Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž ne-
přináší potřebný počet velkých významných odběratelů. Obnova 
majetku vodovodních i kanalizačních sítí tak představuje v přepočtu 
na dodané množství vody a její odvádění a čištění mnohem vyšší 
potřebu finančních zdrojů k udržení její technické úrovně pro bu-
doucí generace.

Citujeme předsedu sdružení oboru vodovodů a kanalizací 
Praha, Sovak Ing. Františka Baráka. „Vodárenský majetek celé 
ČR, tj. všechny sítě a technologie pro výrobu a dodávky pitné 
vody, její následné odkanalizování a vyčištění, má hodnotu 
přes 1 bilion korun. V přepočtu pak činí hodnota majetku na 
jednoho obyvatele 100 tisíc korun. Je-li průměrná doba život-
nosti vodárenských systémů 50 – 60 let, znamená to, že každý 
obyvatel naší země musí dát na obnovu zhruba 1 800 – 2 000 
korun ročně. Jinak nelze zajistit bezproblémové dodávky pitné 
vody. Obnova a rekonstrukce sítí je přitom v řadě regionů 
nedostatečná a v budoucích letech si vyžádá vyšší prostředky. 
To přinese v některých místech ještě vyšší nárůst ceny vodného 
a stočného než v letošním roce“. 

Cena vody
Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou označovány jako 

vodné a stočné.
Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu 

a její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem 
vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo 
na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno, 
že právo na vodné má provozovatel vodovodu.

Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací 
a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti 
okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má 
vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné 
má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou 
polovinu z celkové ceny vody.

Cena vody je regulovaná zákonem 274/2001 Sb., prováděcí vy-
hláškou MZ č. 428/2001 s použitím zákona o cenách č. 526/1990 
Sb. a výměrem Ministerstva financí ČR, který mj. stanovuje věcně 
usměrňované ceny. Pro oblast vody pak stanoví např. omezení 
kalkulovaných nákladů s ohledem na meziroční nárůst zisku nebo 
cenu vody, kterou platíme státu. Tato pravidla musí v ČR dodržovat 
všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací. 

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu a dodávku pitné 
vody (údaje za rok 2014)

 náklady v tis.
Kč/rok

přepočet
na Kč/m3

Spotřeba materiálu   2 949   0,9
Spotřeba energie   5 510     1,68
Opravy celkem 12 828     3,92
Odpisy DHM 14 941     4,56
Mzdové náklady 13 681     4,18
Poplatky za vodu
podzemní a povrchovou   7 379     2,25

Výrobní a správní režie 12 375     3,78
Ostatní služby
a provozní náklady 16 477     5,03

Zisk 11 155   3,4
Cena vodného bez DPH 97 295 29,7



Králický zpravodaj 7/2015 - 5

Jakou cenu má pitná voda?
Struktura jednotlivých nákladů na výrobu, odvádění a čištění 

odpadních vod (rok 2014)

 náklady v tis.
Kč/rok

přepočet na
Kč/m3

Spotřeba materiálu    868   0,52

Spotřeba energie 4 258   2,56

Opravy celkem 2 752   1,65

Odpisy DHM 20 237 12,15

Mzdové náklady   6 338   3,81

Poplatky za vypouštění OV
do vod povrchových    464   0,28

Výrobní a správní režie   7 098   4,26

Ostatní služby a ostatní
provozní náklady   7 560   4,54

Zisk   8 211   4,93

Cena stočného bez DPH 57 786 34,70
Průměrná cena vody v České republice je 81,04 Kč/m3 včetně 

DPH (http://www.sovak.cz/cena-vody), společnost Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se s cenou 74,53 Kč/m3 včetně 

DPH pohybuje cca 8 % pod středem cenové úrovně. 
Platby za vodu v rodinném rozpočtu tvoří v průměru kolem 2 

% z celkových výdajů, což je nejméně ze všech energií. Konečná 
cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, 
vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostup-
nosti a výši investic.

Závěr
Způsob privatizace vodárenských společností na území býva-

lého okresu Ústí nad Orlicí v roce 1994 byl tehdejšími starosty 
měst a obcí zvolen odpovědně. Vložení vodohospodářského 
majetku obcí do akciové společnosti zaručuje v současnosti i do 
budoucna významný prostor pro vliv na fungování společnosti. 
Cena vody, investice a opravy společného majetku jsou pod kon-
trolou akcionářů společnosti. Společnost ve svém dlouhodobém 
záměru předpokládá udržet sociálně přijatelnou cenu vody zároveň 
s naplňováním plánu financování obnovy majetku. Prostředkem 
k dosažení těchto cílů je probíhající zefektivňování administra-
tivy a provozu společnosti. Prioritou je spokojenost zákazníků, 
vstřícné a otevřené jednání a rychlé řešení vzniklých problémů, 
což napomáhá v budování vztahů se zákazníky, s obchodními 
partnery a akcionáři. 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti

Celkový objem investic VAKu do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku v letech 1994 – 2014
rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

mil. Kč 55,6 46,7 15,0 17,0 46,9 50,9 37,7 31,8 21,0 20,4
rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

mil. Kč 55,0 50,9 89,3 63,8 35,3 32,1 37,5 34,4 63,6 87,6

Voda
Při vyslovení slova „voda“ mnohým z nás 

naskočí chemický vzorec H2O. Voda - naprosto 
obyčejná, běžná věc. Otočíme kohoutkem 
a teče, studená i horká, jak chceme. Používá-
me ji denně a nevěnujeme tomu pozornost. 
Zapneme myčku, pračku, spláchneme záchod, 
napustíme plnou vanu horké vody, osprchuje-
me se, uvaříme si kávu. Samozřejmost. Vodu 
z kohoutku považujeme za tak „obyčejnou“, 
že raději domů nosíme PETlahve s „lepší“ 
bublinkovou vodou. My na Králicku máme 
štěstí, že je naše voda opravdu dobrá. Když 
jsme před lety bydleli v Hradci Králové, z vody 
z kohoutku jsme kávu nebo čaj nevařili, protože 
např. po zalití čajového sáčku vařící vodou 
v konvici začala jakási chemická reakce, po 
které jste na čaj přestali mít chuť. A tak už 
tehdy jsme chodili s kanystrem k placenému 
automatu s třebechovickou vodou.

Před téměř třiceti lety nám kdosi z učitelů 
na základní škole vyprávěl, že jednou budeme 
za vodu platit „velké peníze“. Smáli jsme se 
tomu, protože nám to přišlo nereálné. V dnešní 
době v Králíkách platíme za m3 vody celkem 
(tedy vodné i stočné) 67,15 Kč (včetně DPH). 
Nadáváme, že je voda drahá, ale stejně potom 
napustíme bazén nebo zalijeme zahrádku. 
I v rámci České republiky jsou výrazné rozdíly 
v ceně vody. Nejméně zaplatí obyvatelé Krnova 
(celkem 41,98 Kč za m3), nejdražší vodu mají 
v Plzni (celkem 98,97 Kč za m3). Ve světě jsou 
rozdíly ještě větší. V roce 2010 zaplatili za 
vodu nejvíce obyvatelé města Aarhus v Dánsku 
(v přepočtu 157,33 Kč), v Nassau na Baha-

mách (134,44 Kč) a v Copenhagenu v Dánsku 
(120,94 Kč). Nejméně za vodu utratili lidé 
v Caracasu ve Venezuele (neuvěřitelných 3,42 
Kč), v Chicagu v USA (15,47 Kč) a v Miláně 
v Itálii (17,01 Kč).

Průměrná spotřeba vody se rok od roku 
snižuje, což je dáno úspornějšími pračkami, 
myčkami a vodovodními bateriemi, přesto 
spotřeba vody na jednu osobu činí 138 litrů 
denně. O komfortu, který nám voda poskytuje, 
začneme přemýšlet až v krizových situacích. 
Vodou opravdu šetříme až ve chvíli, kdy z ko-
houtku neteče nic a my jsme nuceni vystačit 
s vodou předem napuštěnou do nádob nebo pro 
vodu docházet do přistavené cisterny. To už 
si člověk rozmyslí, jestli domů nanosí stovku 
litrů pro každého člena rodiny. Nejčerstvější 
dlouhodobou zkušenost s nedostatkem vody 
mají obyvatelé pražských Dejvic. Ale i týden 

v provizorních podmínkách se dá vydržet.
Pro podstatnou část lidstva jsou tyto naše 

„provizorní podmínky“ denní realitou. Téměř 
miliarda lidí na celém světě nemá přístup k čísté 
pitné vodě. V roce 2030 už bude polovina 
lidstva čelit nedostatku vody a lidé budou 
požadovat o 40 procent více vody, než bude 
k dispozici. Už nyní každý den na světě zemře 
více než 2000 lidí na průjmová onemocnění 
způsobená nedostatečnou kvalitou pitné vody. 
V rozvojových zemích jsou především ženy 
zodpovědné za obstarání vody pro svou rodinu. 
A tak statisíce žen a dětí stráví několik hodin 
denně chozením pro vodu, která se nachází 
kilometry daleko.

Tak příště, až pustíte kohoutek, alespoň 
v duchu poděkujte za to, jak se máte dobře. 

Zdroje: www.sovak.cz, cenavody.cz, www.
vodarenstvi.cz, eureau.org, www.rozvojovka.cz

Odjíždíte na dovolenou?
V Česku loni přibylo krádeží vloupáním do nezabezpečených domácností, restaurací, obchodů 

a dalších budov. Nejvyšší nárůst přitom hlásí policie u vloupání do rodinných domků. Mnozí 
majitelé totiž stále podceňují bezpečnostní opatření, které zloděje odradí nebo jim krádež nanej-
výš ztíží. A na dovolenou odjíždějí jako na nákup – zlodějům nechávají volné pole působnosti.

Základní opatření před odjezdem
* Nechlubte se na sociálních sítích, že odjíždíte na dovolenou, veřejně přístupné a nijak 

nechráněné profily slouží zlodějům jako vodítko.
* Dlouhodobě zatažené žaluzie, rolety, závěsy jsou signálem pro zloděje, že je dům 

prázdný, nechejte je raději roztažené.
* Náhradní klíče od bytu svěřte po dobu dovolené sousedovi. Pokud už se k vám zloději 

dostanou oknem, tyto klíče by jim jen usnadnily odchod i s objemným lupem.
* Drobné cennosti a důležité dokumenty uložte před odjezdem do trezoru.
* Domluvte se se sousedem či známým, že bude nejen zalévat květiny, ale také vybírat 

schránku, aby záplava letáků nevolala do okolí, že jste pryč.
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Vesnické okénko
Heřmanice
• Záhy po odeznění silvestrovského veselí v heřmanické 

hospodě prošli Heřmanicemi Tři králové s tradiční sbírkou. 
Stalo se již tradicí, že jim doprovod dělá koník Ivan ze stáje 
pana Vonze. Zimu jsme si v Heřmanicích ukrátili v klubovně 
SDH několika karetními a šipkovými turnaji. Se zimou jsme 
rozloučili při “Vynášení Morany”, ale nutno přiznat, že nás 
letos Morana ještě ze záhrobí pozdravila řádnou sněhovou 
nadílkou. Dětský karneval se naštěstí konal ve vyhřáté klu-
bovně SDH.

• To na tradičním “Pálení čarodějnic” už bylo o poznání 
tepleji. Máj postavenou při této příležitosti jsme pokáceli při 
“Dětském dnu”, kterého se zúčastnilo přes 30 dětí.  

• Při jarní brigádě se podařilo opět o trochu více zvelebit 
okolí klubovny SDH.

• Jsme rádi, že se díky Městu Králíky podařilo opatřit 
novým nátěrem. svody a lemy kostela Nejsvětější Trojice 
v Heřmanicích. Díky příspěvkům z kulturních akcích se 
podařilo vymamlovat vstupní část kostela. Je pěkné, že se 
při příležitosti výročí druhé světové války podařilo opravit 
pomník padlým v obou světových válkách. 

Prostřední Lipka
• Osadní výbor v Prostřední Lipce by tímto chtěl poděko-

vat za čas a energii všem účastníkům jarní brigády (prořezání 
náletů pod kostelem a úklid kolem zastávky na křižovatce). 
Velice si Vašeho času vážíme.

• Protože však k životu nepatří jen práce, ale i zábava, patří 
poděkování i všem aktivním občanům a spolkům, kteří na 
tento rok připravili pestrou škálu akcí. Budeme rádi, pokud 
se pořadatelům vše podaří dle jejich představ a všichni si 
odnesou krásné vzpomínky na další pěknou akci v Prostřední 
Lipce. Kalendář akcí naleznete v obchodě a bližší informace 
Vám rádi dáme i na jednání výboru, který se koná každé 
první úterý v měsíci od 18 hodin v klubovně (mimo červenec 
a srpen).

Dolní Lipka
• Pokračují obnovovací práce na místním hřbitově, a to 

z osobní iniciativy MUDr. Rýcové a JUDr. Brčáka s pomocí 
Milana Kacálka. Vedle zahradnické úpravy hrobových míst 
byla rozebrána západní část hřbitovní obvodové zídky, kterou 
nově a na nových základech budují z prostředků města Králíky 
firmy pánů Heše a Khola.

• Varhanářská dílna rodiny Červenkových v Jakubovicích 
u Lanškrouna provedla restaurování a opětovné usazení var-
han do kaple Panny Marie. Na záchranu varhan, především 
díky akci Vím já kostelíček, přispěli dobrovolníci z celého 
Králicka, němečtí krajané ze spolku Verein der Adlergebir-
gler e.V.  se sídlem ve Waldkraiburgu a Česko-německý fond 
budoucnosti.

• V sobotu 13. 6. vyjel ze zdejšího nádraží první historický 
vlak v rámci společné prázdninové akce Pardubického kraje 
a Českých drah, a. s., vypravovaný na trati Letohrad – Hanu-
šovice a zpět. Tento výletní vlak bude jezdit každou sobotu, 
až do 19. září. Střídat se bude motorová trakce, vedená vozem 
řady M 286.001 a souprava vedená parní lokomotivou řady 
423.009, známá z Mikulášských jízd. Do Hanušovic odjíždí 
zvláštní vlak z Dolní Lipky v 10.53 hod., směr Letohrad pak 
ve 13.43 hod. Před odjezdem je zde dostatečně dlouhý čas, 
abyste si historická vozidla, stejně jako výstavu v místní 
čekárně, prohlédli.

• Osadní výbor se soustředí na práce u obecní klubovny – 
sekání trávy, dokončovací terénní úpravy, instalace stožáru 
pro obecní vlajku, provoz knihovny a příprava dřeva pro otop 
v zimním období. Prostě běžná provozní činnost :-)

• Divadelní soubor Lipka, který v Dolní Lipce sídlí, v pre-
miéře a šesti reprízách v jarní části sezóny, na jevištích v nej-
bližším i vzdálenějším okolí, úspěšně předvedl svou novou 
autorskou veselohru s názvem “Napnout plachty!”

Komise pro OV

Informace pro občany
Město Králíky obdrželo informaci o finální verzi návrhu že-

lezničního jízdního řádu na období 2015/2016, která je umístěna 
na webových stránkách Pardubického kraje. Informaci rozesílal 
dne 23. 6. 2015 odbor dopravy a silničního hospodářství Pardu-
bického kraje. Obce mají zasílat připomínky k návrhu jízdního 
řádu do 13. 7. 2015. Z tohoto důvodu žádáme občany regionu 
o zaslání připomínek k návrhu žel. jízdního řádu pro naši oblast 
(trať 024, trať č. 025, trať č. 021) v návaznosti na trať č. 010. 
Připomínky zasílejte do 7. 7. 2015 na účelově vytvořenou adresu 
jizdnirady@kraliky.eu.

Všechny zaslané připomínky budou zpracovány a následně 
budou odeslány na odbor dopravy a silničního hospodářství, 
oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Pardubického 
kraje.

Webový odkaz na stránky Pardubického kraje, na kterém je 
umístěn návrh železničního jízdního řádu na období 2015/2016. 

http://www.pardubickykraj.cz/dopravni-obsluznost/78567?-
managePreview=ok&language=1

Redakce zpravodaje

Informace pro čtenáře
Pozorný čtenář si jistě povšiml, že v letošním roce letní 

zpravodaj nemá v titulku uveden měsíc červenec/srpen, ale 
pouze červenec. V letošním roce se podařilo „sladit“ termíny 
dovolených v tiskárně a redakce zpravodaje. Z tohoto důvodu 
letos zpravodaj nevychází jako prázdninové dvojčíslo, ale vyjde 
samostatně pro měsíc červenec a srpen. Uzávěrka příspěvků pro 
srpnové číslo je stanovena na 21. 7.

Hezké prázdniny přeje redakce zpravodaje
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Čistotu velkých řek prozradí ryby a sedimenty,
o vodu se budou zajímat i školáci

ČR/KRAJE – Odebírat řadu vzorků 
sedimentů a ryb budou letos v létě a na 
podzim odborníci Arniky a rybáři. Ne-
závislé laboratoře pak zjistí, jak vysoká 
je kontaminace toxickými látkami jako 
jsou polybromované bifenyly, bromova-
né zpomalovače hoření, triclosan a další. 
Kromě zjištění aktuálního znečištění 
chce nevládní organizace také poukázat 
na význam vody v životním cyklu člově-
ka i přírody. V tom, jak jsou znečištěny 
zdroje vody, hraje totiž značnou roli 
i spotřební chování každého z nás. Sou-
částí projektu Voda živá je i soutěž pro 
týmy základních a středních škol z celé-
ho Česka, které se seznámí s významem 
vody a vyhrát mohou zážitkový kurz 
v Národním parku České Švýcarsko.

„Vzorky sedimentů a ryb budeme ode-
bírat v jednotlivých řekách tak, abychom 
mohli vyhodnotit vliv konkrétních měst 
nebo jiných velkých zdrojů na znečištění 
vody. Budeme také spolupracovat s rybá-
ři, abychom měli srovnatelné vzorky ryb, 
tedy stejné druhy ve zhruba stejném stáří. 
Protože je voda naprosto nezbytná pro 

život každého z nás i dalších generací, 
chceme zvýšit zájem o vodu, její význam 
a její kvalitu i u mladých lidí. Pro školní 
týmy jsme připravili soutěž o vodě, která 
žákům a studentům pomůže lépe se v téma-
tu orientovat, bonusem pak pro vítězný tým 
bude atraktivní zážitkový kurz v jednom 
z našich nejkrásnějších národních parků,“ 
říká koordinátor projektu Voda živá Kamil 
Repeš z Arniky.

Soutěž pro školy bude rozdělena do čtyř 
etap. Protože půjde o dlouhodobý projekt, 
nevládní organizace bude přihlášky uza-
vírat už před prázdninami. Se začátkem 
příštího školního roku začne i samotná 
soutěž. Každé ze tří- až pětičlenných druž-
stev bude mít svého dospělého konzultanta, 
který žáky a studenty soutěží provede. Ten 
se také zúčastní zážitkového kurzu v Čes-
kém Švýcarsku. Hlavní cenu do soutěže 
věnovaly děčínské společnosti Enthusia, 
Za hranice, Kemp Děčín a Cyklopůjčovna.

„Vodu využíváme jako zdroj svojí obži-
vy, ať už jde o projížďky na raftech či na 
kolech po Labské cyklostezce, tak o kemp 
vybudovaný na břehu řeky zrecyklováním 

nevyužívaného městského území. Dobrá 
kvalita vody a její čistota je pro nás napros-
to klíčová a chceme podporovat ty, kteří 
budou o čistotu dbát. Cílem našeho podni-
kání v cestovním ruchu, je ukazovat krásy 
živé přírody Českého Švýcarska, i proto 
je pro nás důležitá podpora aktivit, které 
směřují k ekologické výchově a uvědomění 
si, že zodpovědný přístup k přírodě, krajině 
a lidem v ní je nutný. To jsou i zásady naše-
ho podnikání a věříme, že vítězné družstvo 
prokáže podobnou vynikající spolupráci, 
jakou máme s partnery mezi sebou,“ říká 
ředitel společnost Enthusia Sven Czastka.

Arnika – Toxické látky a odpady, 
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax 
222 781 471, arnika@arnika.org, www.
arnika.org.

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

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

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

Přispějte do významného
výzkumu české společnosti

Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti na 
významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé 
pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české spo-
lečnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy 
univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných 
domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé 
společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší obci by měli 
navštívit v termínu 7. 7. – 31. 7. 2015.

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost 

si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 
500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu 
může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 
4 letech. 

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké 
instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům 
a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové 

šetření Proměny české společnosti přinese 
odpovědi na otázky jako např.: 

Co brání českým matkám vrátit se po 
rodičovské dovolené do zaměstnání a je 
možné jejich situaci nějak zlepšit? 

Jak dopadají ekonomické krize na ži-
votní úroveň domácností, koho zasáhnou 
nejvíce a na které skupiny obyvatel by se 
tak měla zaměřit sociální politika?

Jak rychle se daří čerstvým absolventům 
najít zaměstnání a s jakými 
problémy se při tom potýkají?

Potřebují se Češi stěhovat 
za prací a jak jim to usnadnit?

www.promenyceskespolecnosti.cz

Konec školního roku 2014/2015
Jak už bývá zvykem, na konci školního roku se uskutečňují v ma-

teřských školách různé akce. Jednou z akcí naší MŠ v Prostřední Lipce 
byly sportovní hry na školní zahradě, školní výlet a především šerpová-
ní předškoláků. Na školní výlet jsme jeli na zámek Velké Losiny, kde 
pro děti byla v krásném areálu zámku připravena didakticko-divadelní 
pohádka Princ Bajaja.  Šerpování předškoláků jsme měli v úterý 23. 6., 
dětem zahrála a zazpívala skupina Domino a nechyběly také soutěže, 
do kterých se zapojili i rodiče. Na závěr si děti společně zavzpomínaly, 
zazpívaly a předškoláci poděkovali rodičům za jejich lásku a péči.

Krásné prázdniny přejí děti a učitelky MŠ Prostřední Lipka
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 25. Bytový dům čp.: 662/3. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 3+1, byt 
je v 3. n.p., celková podlahová plocha bytu je 63,89 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.806 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 2.000 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč.
Výše předepsané jistoty: 8.418 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 31. 8. 2015.
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 10. 2015 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 24. Bytový dům čp.: 662/3. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 2+1, byt 
je v 2. n.p., celková podlahová plocha bytu je 54,88 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.398 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.500 Kč, ostatní/os. 60 Kč, anténa/byt 45 Kč.
Výše předepsané jistoty: 7.194 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 23. 7. 2015.
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 8. 2015 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného 8. června 2015

Přítomní členové zastupitelstva města:  
Ponocná Jana, starostka; Mgr. Hejkrlík Martin, 
místostarosta; Mgr. Beran Miroslav, člen RM; 
Ing. Dostálek Ladislav; Mgr. Hlava Karel; 
Hrda David; Ing. Kosuk Roman; Mgr. Krabec 
Dušan; Ing. Kubín Václav; Ing. Málek Karel; 
Ing. Strnad Pavel; Mgr. Švanda Jiří; Ing. Tóth 
Ladislav; Vyšohlíd Antonín.

Z jednání omluven: Šiko Pavel.
Z části jednání omluven: Ing. Kosuk 

Roman.
Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka Prau-

sová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Jan Čuma.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Plán společných zařízení
– komplexní pozemková úprava
v k.ú. Dolní Boříkovice a části
k.ú. Dolní Lipka a Lichkov  

4.2. Majetkové operace
4.3. Účetní závěrka,

Závěrečný účet města
4.4. Prezentace Městského

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 14 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 11. 5. 2015 Antonín Vyšohlíd a Ing. 
Ladislav Dostálek nevznesli připomínky. Ově-
řovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
Mgr. Jiří Švanda a Ing. Karel Málek.

ZM/2015/05/060: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Jiřího 
Švandu a Ing. Karla Málka.

Hlasování: 12:0:2 (schváleno)

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

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

ZM/2015/05/061: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 05. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

3. Zpráva z jednání RM
Výběr usnesení z jednání rady města před-

nesl místostarosta města Mgr. Martin Hejkrlík. 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Plán společných zařízení – komplexní 

pozemková úprava v k.ú. Dolní Boříkovice 
a části k.ú. Dolní Lipka a Lichkov 

Starostka přivítala projektanty Ing. Petra 
Kunce a p. Německého ze Státního pozem-
kového úřadu Ústí nad Orlicí. Pan Jan Čuma, 
vedoucí odboru VTS, společně s projektanty, 
seznámili přítomné s navrženým plánem 
společných zařízení, který je vyhotovený 
v rámci zpracovávání návrhu komplexních 
pozemkových úprav.

ZM/2015/05/062: ZM schvaluje plán 
společných zařízení komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Dolní Boříkovice a částech 
k.ú. Dolní Lipka a Lichkov, který předložil 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozem-
kový úřad pro Pardubický kraj, pobočka 
Ústí nad Orlicí.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej inženýrských sítí - technic-

kého vybavení HUP a technického vybavení 
elektro na pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. Králíky

ZM/2015/05/063: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej inženýrských sítí 
- technického vybavení HUP a technického 
vybavení elektro na pozemku p.p.č. 3508 – 
orné půdě v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 2575 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům V., Králíky.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.2.2. Zřízení věcného břemene – služeb-
nosti – umístění, zřízení a provozování stavby 
trvalého sjezdu pro oprávněné město Králíky 

ZM/2015/05/064: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení věcného břemene 
- služebnosti spočívající v právu umístit, 
zřídit a provozovat stavbu trvalého sjez-
du přes pozemek p.p.č. 2231/12 – ostatní 
plochu v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a který je ve vlastnictví České republi-
ky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 – Nusle, pro oprávněné město 
Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky 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. 
Zároveň ZM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.2.3. Zřízení věcného břemene – uložení 
podzemního vedení vodovodu pro oprávněné 
město Králíky 

ZM/2015/05/065: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu uložení vodovodního 

přivaděče a vstupu vlastníka stavby a jím 
pověřeným třetím osobám za účelem 
provozu, opravy a údržby zařízení na 
pozemcích ve zjednodušené evidenci p.č. 
128/1 – původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) a p.č. 194/1 – původ přídělo-
vý plán nebo jiný podklad (GP) v k.ú. Dolní 
Hedeč, které jsou evidovány na LV č. 10002 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí a které jsou ve 
vlastnictví České republiky - Státního po-
zemkového úřadu, IČO 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 100 Kč/bm. Zároveň ZM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.3. Účetní závěrka, Závěrečný účet 
města

Ing. Magdalena Berková, vedoucí finanční-
ho odboru, předložila k projednání a schválení 
účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 
2014 a návrh závěrečného účtu města Králíky 
za rok 2014. Starostka seznámila zastupitele 
s podnětem Ing. Martina Möllera k účetní 
závěrce a k závěrečnému účtu města. Zastu-
pitelstvo podnět Ing. Möllera projednalo a ne-
přijalo k němu žádné usnesení. Poté starostka 
dala hlasovat o připraveném návrhu usnesení.

ZM/2015/05/066: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Králíky za rok 2014.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

ZM/2015/05/067: ZM schvaluje celoroč-
ní hospodaření města Králíky a závěrečný 
účet města za rok 2014 včetně zprávy 
krajského úřadu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2014 bez výhrad.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

Ing. Roman Kosuk se omluvil z dalšího 
jednání a opustil jednací sál.

4.4. Prezentace Městského muzea Krá-
líky

Ředitel městského muzea Králíky Mgr. 
Michal Kos ve své prezentaci podrobně se-
známil přítomné s činností této příspěvkové 
organizace. Nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
 
7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání v 19:40 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 5.
Město Králíky jako vlastník pozemku 

p.p.č. 2072/7 v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona 
se stavbou pod názvem „Králíky, Tovární 
394 – Konta – V – rozš. kNN“. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. Dále RM schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
spočívající v umístění, provozování, 
opravami, údržbou a výměnou zařízení 
distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále v právu přístupu a příjezdu na 
pozemek p.p.č. 2072/7 v k.ú. Králíky, který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem 405 02 Děčín a dále v právu 
umožnit v nezbytném rozsahu oprávněné, 
případně jí určeným třetím osobám, přístup 
a příjezd na uvedenou nemovitost. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene - služebnosti. 

RM doporučuje ZM schválit smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene spočívajícího v právu uložení 
vodovodního přivaděče a vstupu vlastníka 
stavby a jím pověřeným třetím osobám za 
účelem provozu, opravy a údržby zařízení 
na pozemcích ve zjednodušené evidenci 
p.č. 128/1 – původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) a p.č. 194/1 – původ Přídělový 
plán nebo jiný podklad (GP) v k.ú. Dolní 
Hedeč, které jsou vedeny na LV č. 10002 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí a které jsou ve 
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 – 
Žižkov, pro oprávněné město Králíky na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve 
výši 100 Kč/bm. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje dohodu o ukončení smlou-
vy o výpůjčce drobného hmotného majetku 
č.j. 4765/2012 ze dne 22. 8. 2012 mezi 
městem Králíky a panem J. H., Králíky, a to 
ke dni 31. 5. 2015. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 
drobného hmotného majetku č.j. 2434/2015 
mezi městem Králíky a panem M. M., 
Králíky k dočasnému užívání pro potřebu 
Osadního výboru Dolní Boříkovice a potře-
bu občanů územního obvodu města Králíky 
v předloženém znění.

RM schvaluje dohodu o ukončení smlou-
vy o výpůjčce drobného hmotného majetku 
č.j. 4763/2012 ze dne 22. 8. 2012, včetně 
dodatku č. 1 této smlouvy mezi městem 
Králíky a panem J. B., Králíky, a to ke dni 
31. 5. 2015. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 
drobného hmotného majetku č.j. 2436/2015 
mezi městem Králíky a panem J. Š., Králíky  

k dočasnému užívání pro potřebu Osadního 
výboru Heřmanice a potřebu občanů územ-
ního obvodu města Králíky v předloženém 
znění.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 
drobného hmotného majetku č.j. 2435/2015 
mezi městem Králíky a paní D. P., Králíky 
k dočasnému užívání pro potřebu Osadního 
výboru Prostřední Lipka a potřebu občanů 
územního obvodu města Králíky v předlo-
ženém znění.

RM schvaluje záměr změny smlouvy 
o výpůjčce nemovitých věcí a movitých 
věcí č.j. 1832/2015 mezi městem Králíky 
a Sborem dobrovolných hasičů Prostřední 
Lipka, se sídlem Králíky, k dočasnému 
užívání za účelem zajištění účinné ochrany 
života a zdraví občanů a majetku před po-
žáry a při poskytování pomoci při živelných 
pohromách a jiných událostech, při nichž je 
v nebezpečí život, zdraví lidu nebo majetek 
v předloženém znění a ukládá MO záměr 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od 
pravidel.

RM schvaluje příkazní smlouvu s firmou 
IK consult s.r.o. se sídlem Živného 1254/8, 
635 00 Brno v předloženém znění.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpra-
cování projektové dokumentace investiční 
akce „Zateplení Kulturního domu Králíky“ 
mezi městem Králíky a firmou MIX MAX-
-ENERGETIKA, s.r.o. se sídlem Štefániko-
va 38a, 612 00 Brno v předloženém znění.

RM bere na vědomí plán společných za-
řízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Dolní Boříkovice a částech k.ú. Dolní Lipka 
a Lichkov, který předložil Státní pozem-
kový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí a 
doporučuje ZM plán schválit. RM ukládá 
VTS předložit bod na jednání ZM.

RM  souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 02:00 hodin 
v noci ze dne 19. 6. na 20. 6. 2015, a to 
v souvislosti s pořádáním 13. sportovních 
her celníků, které se konají v areálu objektu 
Krajského úřadu pro Pardubický kraj, Horní 
Lipka 16, Králíky, a to za splnění následu-
jících podmínek:

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

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů tak, aby ne-
docházelo k narušování veřejného pořádku; 

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

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

RM Králíky schvaluje vydání nařízení 
Města Králíky o vyhlášení záměru zadat 
zpracování Lesních hospodářských osnov 
Králíky v zařizovacím obvodu Lanškroun.

RM neschvaluje umístění propagace 
města Králíky v publikaci „Omalovánky 
první pomoci“ a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT informovat navrhovatele o výsledném 
rozhodnutí.

RM bere na vědomí oznámení ředitelky 
příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky o vyhlášení volných dnů 
v rámci školního roku 2014/2015 na deta-
šovaném pracovišti Červená Voda a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT zaslat informaci 
vedení obce Červená Voda.

RM schvaluje přijetí grantu od Pardubic-
kého kraje na restaurování souboru Božích 
muk Na hranici a Na Kladské rovině, 
Králíky - Lipky ve výši 30.000 Kč s tím, 
že spoluúčast města na realizaci projektu 
činí minimálně 40 % z celkových nákladů. 

RM schvaluje předložený návrh na zhoto-
vitele díla restaurování souboru Božích muk 
Na hranici a Na Kladské rovině, Králíky 
- Lipky a ukládá odboru ŠKT připravit pod-
klady pro uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Košvanec Aleš, Luže, Hamzova 256.

RM bere na vědomí stanovisko pracov-
ní skupiny a ukládá vedoucímu odboru 
VTS zpracovat návrh řešení rekonstrukce 
víceúčelového hřiště ve sportovním areálu 
v provedení „umělá tráva – multifunkční 
povrch“.

RM schvaluje vyhlášení dotačního pro-
gramu pro rok 2015 a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT program zveřejnit.

RM bere na vědomí účetní závěrku města 
Králíky za rok 2014 a doporučuje ZM účetní 
závěrku schválit a ukládá finančnímu odbo-
ru předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2014 a doporu-
čuje ZM závěrečný účet schválit a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání 
ZM.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15-25, číslo 15-24 a číslo 26 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím resortních 
ministerstev a rozhodnutím Zastupitelstva 
Pk, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 421.113,17 
Kč. 

RM, na základě provedeného výběrového 
řízení dne 25. 5. 2015, jmenuje k 1. 9. 2015 
do funkce ředitele příspěvkové organizace 
Školní jídelna Králíky paní Evu Čadovou.

1. 6.
RM schvaluje ukončení nájemního vzta-

hu k prostoru sloužícího podnikání – oční 
ordinaci ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu 
občanské vybavenosti, jež je součástí po-
zemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, s MUDr. 
Petrem Čížkem, Žamberk, a to dohodou ke 
dni 31. 12. 2015. Zároveň RM schvaluje 
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záměr pronájmu prostoru sloužícího pod-
nikání - oční ordinace ve 2. NP v budově 
čp. 414 – objektu občanské vybavenosti, 
jež je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, při zachování 
původních podmínek nájemního vztahu, 
tj. nájemní vztah na dobu neurčitou, účel 
pronájmu – zřízení oční ordinace pro výkon 
lékařské praxe, nájemné ve výši 2.822 Kč/
rok. Současně RM ukládá MO záměr pro-
nájmu zveřejnit.

RM schvaluje podání žádosti o bezúplat-
ný převod nepotřebného movitého majetku 
státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů, a to o Tatru 815 
VVN 26 265 8x8.1R a valníkový přívěs PV 
16.12A na ČR - Ministerstvo obrany, Odbor 
nakládání s nepotřebným majetkem, Sekci 
správy majetku, náměstí Svobody 471, 160 
01 Praha 6.

RM schvaluje záměr pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání o celkové výměře 
121,23 m2 v přízemí čp. 364 – objektu 
občanské vybavenosti, stavba je součástí 
pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, účel pronájmu a předmět 
podnikání nespecifikovány, nájemné ve 
výši 960 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje prodej ocelových trubek 
z radiátorů z pevnosti Hůrka společnosti 
BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky a zároveň 
kupní smlouvu č.j. 1474/2015 v předlože-
ném znění.

RM projednala žádost o prodej pozemku 
p.p.č. 2130 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Červený Potok, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 
a ukládá MO vyžádat si k prodeji stanovisko 
osadního výboru Červený Potok. Zároveň 
RM ukládá MO vyzvat vlastníka stavby 
rodinného domu čp. 82, který je součástí 
pozemku st.p.č. 196 v k.ú. Červený Potok, 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu uložení a provozování 
septiku, a to na dobu neurčitou a úplatně. 

RM bere na vědomí oznámení Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství o zahájení staveb-
ního řízení pod názvem „I/43 Králíky, most 
ev.č. 43-083“ – výstavba nového silničního 
mostu a nemá k němu připomínky. 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvko-
vé organizace Mateřská škola Pivovarská 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

9.471,36 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění organizaci Mateř-
ská škola Pivovarská k převedení do fondu 
odměn ve výši 6.000 Kč a do rezervního 
fondu ve výši 3.471,36 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská, Králíky sestavenou k 31. 12. 
2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) 
písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Červený Potok a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto:

Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 
4.236 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 95.487,52 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zá-
kona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění organizaci Mateřská škola Červený 
Potok k převedení do rezervního fondu ve 
výši 95.487,52 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky sestavenou k 31. 12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Mateřská škola Moravská 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
1.179,40 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění organizaci Mateř-
ská škola Moravská k převedení do fondu 
odměn ve výši 944 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 235,40Kč a záro-
veň RM schvaluje účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace Mateřská 
škola Moravská, Králíky sestavenou k 31. 
12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 2.721,64 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění orga-
nizaci Gymnázium a základní škola Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 2.100 
Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 621,64 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky sestavenou k 31. 12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-

meno b zákona číslo 128/2000Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Školní jídelna Králíky 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Nedočerpané mzdové prostředky ve 
výši 114 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 514.021,44 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů v platném znění 
organizaci Školní jídelna Králíky k převe-
dení do fondu odměn ve výši 180.000 Kč 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 
334.021,44 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky sestave-
nou k 31. 12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) 
písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 20.652,31 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění orga-
nizaci Základní umělecká škola Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 16.000 
Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 4.652,31 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králí-
ky sestavenou k 31. 12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Městská knihovna Králíky 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 
2.600 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 8.549,67 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zá-
kona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění organizaci Městská knihovna Krá-
líky k převedení do rezervního fondu ve 
výši 8.549,67 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvko-
vé organizace Městská knihovna Králíky 
sestavenou k 31. 12. 2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěv-
kové organizace Městské muzeum Králíky 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
99.464,95 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění organizaci Měst-
ské muzeum Králíky k převedení do fondu 
odměn ve výši 79.572 Kč a k převedení do 
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rezervního fondu ve výši 19.892,95 Kč a zá-
roveň RM schvaluje účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky sestavenou k 31.12.2014.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) 
písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření 
příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto:

Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 
18.406 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 47.161 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů v platném znění 
organizaci Klub Na Střelnici k převedení 
do fondu odměn ve výši 30.000 Kč a k pře-
vedení do rezervního fondu ve výši 17.161 
Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace 
Klub Na Střelnici sestavenou k 31. 12. 2014.

RM schvaluje výzvu včetně všech pří-
loh k podání nabídky na zakázku malého 
rozsahu na akci „Králíky, oprava místních 
komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ a zá-
roveň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, 
oblast Západ, se sídlem Kladská 1082, 500 
03 Hradec Králové, EUROVIA CS, a.s. 
odštěpný závod oblast Čechy východ, závod 
Pardubice, Brožíkova 564, 530 09 Polabiny 
Pardubice, SKANSKA DS a.s., Průmyslová 
493, 530 03 Pardubice IV – Pardubičky.

RM schvaluje umístění propagace města 
Králíky v letní příloze Orlického deníku 
s názvem „Cesty městy 2015“ za cenu 
5.000 Kč (bez DPH) a ukládá odboru ŠKT 
připravit ve spolupráci s vedením města 
inzertní podklady pro vydavatele. 

RM bere na vědomí návrh prázdninové-
ho provozu mateřských škol zřizovaných 
městem Králíky.

8. 6.
RM souhlasí s prodloužením doby pro 

pořádání hudební produkce na 01:30 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním „Festivalu 
neprofesionálních hudebních skupin“ dne 
27. června 2015 na travnaté ploše veřejného 
prostranství u Střelnice v Králíkách, a to za 
splnění následujících podmínek:

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

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

- pořadatel je povinen vhodnými opat-

řeními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 02:00 ho-
din, a to v souvislosti s pořádáním kulturní 
akce „Artex 2015“ dne 11. července 2015 
na veřejném prostranství Velkého náměstí 
v Králíkách, a to za splnění následujících 
podmínek:

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

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje uzavření smlouvy na 
dodávku mobilních WC k zajištění akce 
CIHELNA 2015 mezi městem Králíky 
a firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín 6, 
266 01 Beroun.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zhoto-
vení a šíření reklamy a výrobu spotu mezi 
městem Králíky a společností RADIO-
HOUSE s.r.o. Praha, IČ 03497313 – rádio 
Frekvence 1. 

15. 6.
RM doporučuje ZM potvrdit usnesení 

ZM/2015/02/023 ze dne 16. 3. 2015, tj. 
potvrdit prodej celého pozemku p.p.č. 2220 
– ostatní plochy o výměře 36 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, který je evidován na listu vlastnictví 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly za 
kupní cenu ve výši 14.064 Kč včetně DPH 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM doporučuje ZM schválit záměr 
prodeje pozemku p.p.č. 2130 – trvalého 
travního porostu o výměře 951 m2 v k.ú. 
Červený Potok, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 2072/6 – ostatní plochy 
o výměře 318 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem. Zároveň RM 

doporučuje ZM schválit zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v ochranném pásmu kanalizace na 
pozemku p.p.č. 2072/6 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněné město Králíky, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr 
směny pozemku p.p.č. 2210/3 – ostatní 
plochy, ostatní komunikace o výměře 40 m2 
v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví města 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky a který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za pozemek p.
p.č. 2210/9 – trvalý travní porost o výměře 
41 m2 v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví 
pana Č. Ř., Králíky a který je evidován na 
LV č. 359 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem s tím, že rozdíl kupních 
cen uhradí pan Č. Ř. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu 
o zřízení služebnosti umístění a provozo-
vání stavby chodníku na pozemku p.p.č. 
3842 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, který 
je evidován na LV č. 2567 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí a který je ve vlastnictví pana K. 
Ř., Ratiboř, pro oprávněné město Králíky, 
se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. RM dále ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnictví č. S – 537 – 00/14 
mezi městem Králíky a Armádní Servisní, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Podbab-
ská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, a to 
v předloženém znění.

RM bere na vědomí oznámení IV-12-
2013284 o umístění el. zařízení rozvodu 
elektřiny na pozemku p.p.č. 2050 – lesním 
pozemku v k. ú. Červený Potok, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, zaslané společností ČEZ Distri-
buce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín – Děčín IV-Podmokly a nemá k němu 
připomínky. 

RM schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p.p.č. 1822/33 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 95 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem zastavěné plochy a údržby pozem-
ku, nájemné za zastavěnou plochu ve výši 
5 Kč/m2/rok, nájemné za údržbu pozemku 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu na dobu určitou 2 roky zveřejnit.

RM neschvaluje záměr výpůjčky čp. 109 
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– 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 č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za účelem poskytnutí skladových prostor 
pro obecní inventář. 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 neschvaluje 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 č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
účelem pronájmu - prodej a služby, předmět 
podnikání sklenářství za nájemné ve výši 
1.200 Kč/rok. V objektu se nacházejí míst-
nosti - 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.

R M  p o t v r z u j e  u s n e s e n í  č . 
RM/2015/20/250 ze dne 18. 5. 2015, tj. 
doporučuje ZM schválit přípravu prodeje 
pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Bo-
říkovice, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti čp. 109, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a ukládá 
MO zadat zpracování znaleckého posudku 
pro stanovení minimální nabídkové kupní 
ceny, a dále ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM projednala požadavek OV Dolní 
Boříkovice na odkoupení nezlegalizované 
stavby dvougaráže v k.ú. Dolní Boříkovice 
(není evidována v KN) od pana O. M., 
Králíky a ukládá MO odpovědět osadní-
mu výboru Dolní Boříkovice ve smyslu 
jednání RM.

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy 
o výpůjčce uzavřené dne 29. 8. 2015 mezi 
městem Králíky a TJ Jiskra Králíky o.s., se 
sídlem Nádražní 488, 561 69 Králíky, a to 
v předloženém znění.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 14165583 o poskytnutí podpory ze SFŽP 
na akci „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, 
Králíky“ mezi městem Králíky a Státním 
fondem životního prostředí České republiky 
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
11, v předloženém znění.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15-29 a číslo 15-31 přidělená městu Krá-

líky rozhodnutím resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 990.350 Kč. 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 
Pardubického kraje 2015“ na osvětlovací 
teleskopický stožár pro požární automobil 
do výše 70 % skutečných celkových nákla-
dů, maximálně však 20.000 Kč. Smlouva je 
uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubic-
kým krajem a příjemcem - Městem Králíky. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce do 24:00 hodin, 
a to v souvislosti s pořádáním „Hasičské 
pouti a dětského dne“ dne 20. června 2015 
ve sportovním areálu v Králíkách, a to za 
splnění následujících podmínek:

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

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

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

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

RM schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo na zpracování LHO ZO Hanušovice 
s platností 01.01.2015 – 31.12.2024, uza-
vřené s firmou Taxonia CZ, s.r.o., se sídlem 
Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc. 

RM bere na vědomí oznámení o in-
spekční činnosti v příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí. 

RM schvaluje rozšíření redakční rady 
Králického zpravodaje o paní Bc. Moniku 
Hejkrlíkovou a to od 1. 7. 2015. 

RM bere na vědomí návrh pravidel pro 
poskytování veřejné podpory – „Fond 
památkové péče města Králíky“ a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT předložit tento 
materiál na jednání ZM. 

RM bere na vědomí předloženou výroční 
zprávu VHK Erika Brno.

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 25.000 Kč na provoz 
sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi v územní působnosti ORP Králí-
ky poskytované spolkem Amalthea a. s., 
Pardubice. Dotace bude poskytnuta for-
mou veřejnoprávní smlouvy s výslovným 
uvedením účelu poskytnutí dotace. RM 
ukládá vedoucímu odboru SVZ připravit 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě 
bude dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 

4.000 Kč spolku Audiohelp, Tomanova 
2645, Plzeň, v zastoupení pana Vladimíra 
Krále z poradenského střediska Ústí nad 
Orlicí. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uve-
dením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejno-
právní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 15.000 Kč na provoz 
sociální služby „azylový dům“ a „krizová 
pomoc“ poskytovaných spolkem Občanské 
sdružení CEMA, Žamberk. Dotace bude 
poskytnuta formou veřejnoprávní smlouvy 
s výslovným uvedením účelu poskytnutí 
dotace. RM ukládá vedoucímu odboru SVZ 
připravit veřejnoprávní smlouvu, na jejímž 
základě bude dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 10.000 Kč na provoz 
sociální služby „dům na půl cesty“ posky-
tované spolkem Občanské sdružení CEMA, 
Žamberk. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uve-
dením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejno-
právní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 10.196 Kč na provoz 
sociální služby „domov pro seniory“ 
poskytovaných Domovem pro seniory 
Sloupnice, příspěvková organizace obce 
Sloupnice. Dotace bude poskytnuta for-
mou veřejnoprávní smlouvy s výslovným 
uvedením účelu poskytnutí dotace. RM 
ukládá vedoucímu odboru SVZ připravit 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě 
bude dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 15.000 Kč na provoz 
sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi v územní působnosti ORP Králíky 
poskytované Oblastní charitou Ústí nad 
Orlicí. Dotace bude poskytnuta formou 
veřejnoprávní smlouvy s výslovným uve-
dením účelu poskytnutí dotace. RM ukládá 
vedoucímu odboru SVZ připravit veřejno-
právní smlouvu, na jejímž základě bude 
dotace poskytnuta. 

RM schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu města ve výši 7.647 Kč na provoz 
sociální služby „denní stacionář“ a „týdenní 
stacionář“ poskytovaných organizací Staci-
onář Ústí nad Orlicí, zřizovatel město Ústí 
nad Orlicí. Dotace bude poskytnuta for-
mou veřejnoprávní smlouvy s výslovným 
uvedením účelu poskytnutí dotace. RM 
ukládá vedoucímu odboru SVZ připravit 
veřejnoprávní smlouvu, na jejímž základě 
bude dotace poskytnuta. 

RM projednala žádost Mgr. Michala Kose 
a Mgr. Miroslava Berana a souhlasí s umís-
těním pianina v podloubí před obchodem 
s obuví od července do září 2015.

Výpis z jednání Rady města Králíky
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Hledáme
páníčky

Služby města Králíky s.r.o. zajišťují 
odchyt toulavých psů na území města. 
V současné době jsou v objektu 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.

Nový portál pomůže řidičům zorientovat se v dopravě
Pardubice, 26. května 2015 – Dnešním 

dnem byl oficiálně spuštěn provoz 
internetového portálu Dopravapk.cz. 
Motoristé v Pardubickém kraji tak 
mají možnost přímo ve svých tabletech 
či mobilech sledovat aktuální dopravní 
situaci v regionu a mají šanci včas se 
vyhnout komplikacím na silnici. 

Dopravní portál je společným projek-
tem Pardubického kraje, jeho organizace 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
a dalších spolupracujících subjektů, napří-
klad ministerstva dopravy, Státního fondu 
dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic 
a dálnic jeho organizační složky Jednotný 
systém dopravních informací, dále Sprá-
vy železniční dopravní cesty, Českých 
drah i složek integrovaného záchranného 
systému, tedy policie, hasičů i záchranné 
služby. Cílem projektu je vytvoření pře-
hledného dopravního portálu, který bude 
poskytovat ucelené informace o dopravní 
situaci v Pardubickém kraji. „Projekt 
Dopravního portálu Pardubického kraje 
vnímáme jako službu pro občany našeho 

kraje, jde nám o poskytování užitečných 
informací zejména pro motoristy,“ říká 
hejtman Pardubického kraje Martin Neto-
lický s tím, že projekt je zaměřen přede-
vším k využití prostřednictvím mobilních 
zařízení. „V současné době významně 
stoupá podíl uživatelů, kteří vyhledávají 
informace na chytrých telefonech, proto 
i zobrazování informací je optimalizová-
no právě pro mobily a tablety,“ dodává 
hejtman.

Součástí dopravního portálu je inter-
aktivní mapa, která zobrazuje dopravní 
události z několika různých informačních 
zdrojů a která zároveň umožňuje vybrat 
zobrazení jen vybraných typů dopravních 
událostí. Jedná se o uzavírky, nehody, 
hustotu dopravy apod. „Naší snahou je 
nezahltit uživatele přílišným množstvím 
informací, spíše chceme informace roztřídit 
a zobrazovat pouze ty potřebné a vyža-
dované. Chceme motoristům nabídnout 
okamžitou orientaci v dopravě,“ vysvětluje 
princip dopravního portálu náměstek hejt-
mana Pardubického kraje zodpovědný za 

dopravu Jaromír Dušek. Dopravní portál 
nabízí snadné ovládání, intuitivní orien-
taci na portálu či zjednodušení takových 
úkonů, jako je například možnost přímého 
vytočení klíčových kontaktů v době nou-
ze. „Události se automaticky aktualizují. 
Informace portál čerpá z již ověřených 
informačních systémů a třídí je podle po-
třeb území Pardubického kraje,“ doplňuje 
ředitel Správy a údržby silnic Pardubického 
kraje Miroslav Němec. O spolupráci budou 
požádány také obce v Pardubickém kraji, 
aby na svých webových stránkách zveřej-
nily odkaz na dopravní portál.

Součástí portálu Dopravapk.cz je také 
desatero řidiče s návodem jak předcházet 
krizovým situacím, případně jak si s nimi 
poradit. Portál nabízí také odkazy k autobu-
sové a železniční dopravě, třeba sledování 
vlaků nebo výluk na trati. 

www.dopravapk.cz 
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Sportovní hry mateřských škol
Dne 19. 5. se na Sportovním areálu v Králíkách uskutečnilo 

místní kolo Sportovních her mateřských škol Pardubického kraje. 
Tohoto sportovního klání se zúčastnily děti z mateřských škol Bílá 
Voda, Červená Voda, z Mateřské školy Pivovarská Králíky a Ma-
teřské školy Moravská Králíky. Pravidla her byla přesně stanovena 
pořadatelem. Děti soutěžily v pěti disciplínách - štafetový běh na 
50 m, překážková chůze na 50 m, pětiskok, hod míčkem do dálky 
a skákání v pytli na 20 m. Naši malí sportovci se se všemi disciplí-
nami poprali statečně a opravdu s velkým nasazením. Bohužel po 
druhé disciplíně se na děti začal snášet silný déšť a i když se zdálo, 
že to dětem vůbec nevadí, byly do závodění tak zabrané, že snad ani 
déšť nevnímaly, rozhodly jsme se v zájmu zachování jejich zdraví 
hry přerušit a dohodly jsme se na jiném termínu. Ten byl stanoven 
na 28. 5., kdy už se nám podařilo celé hry zdárně dokončit. Všechny 
paní učitelky s velkým nadšením prožívaly s dětmi jejich sportovní 
zápolení. Fandilo se všem a to bylo na tom to pěkné. Vždyť přece 
nejde tak úplně o to vyhrát, ale zúčastnit se a především udělat 
něco pro své zdraví. Všechny jsme měly dobrý pocit z toho, že 
jsme dětem ukázaly, jak lze také trávit volný čas a že sport a zdravý 
pohyb nás může obohatit o krásné zážitky.

Všechny děti se snažily, bojovaly o své vítězství a také by si ho 
všechny zasloužily. Přesto jsme musely vyhlásit vítěznou mateř-
skou školu, která měla naše město reprezentovat v Krajském finále 
v Pardubicích. Vítězem místního kola se nakonec, stejně jako loni, 
stalo družstvo z Mateřské školy Moravská v Králíkách ve složení 
Jan Bartik, Jakub Lučan, Dan Novák, Tomáš Skoták, Jáchym 
Švanda, Nikola Dokoupilová, Romana Habasová, Vanesa 
Kuklová, Sofie Ludvíková a Emma Stará. Toto družstvo, i když 
z důvodu nemoci některých dětí v trochu pozměněné podobě se zú-
častnilo Krajského finále v Pardubicích dne 9. 6. 2015. Bohužel ani 
tentokrát počasí malým sportovcům nepřálo a tak nás v Pardubicích 

přivítali pořadatelé v „nafukovací hale“ sportovního areálu Hvězda 
a nutno říct, že už to byl pro děti zážitek. Atmosféra celého finále 
byla opravdu závodní. Sjely se sem děti z mateřských škol z celého 
Pardubického kraje, aby si zde změřily své síly v disciplínách, které 
už několik měsíců trénovaly.

Ve velmi silné konkurenci, kterou našim dětem byli kamarádi 
z velkých městských mateřských škol, obsadilo družstvo z naší 
školky 11. místo. Naši sportovci závodili ve složení Lukáš Bitnar, 
Dan Novák, Šimon Palán, Tomáš Skoták, Jáchym Švanda, Ni-
kola Dokoupilová, Romana Habasová, Vanesa Kuklová, Sofie 
Ludvíková a Emma Stará.

Všem dětem patří poděkování za jejich obrovské sportovní 
nasazení a za reprezentaci naší mateřské školy a našeho města.

Bc. Romana Fabiánová, MŠ Moravská

Mateřské centrum EMMA 
LETNÍ PROVOZ

Milé maminky a přátelé centra. Rádi 
bychom Vás informovaly o prázdninových 
aktivitách centra. Provoz omezíme na jeden 
den v týdnu. Setkávat se tedy budeme  vždy 
v úterý. Pokud to počasí dovolí, podnikne-
me pokaždé nějaký výlet. Těšit se můžete 
například na opékání buřtů na Amálce, piknik na Cihelně, výlet 
vlakem, navštívíme Mamutíkův vodní park na Dolní Moravě a hřiště 
v okolních obcích. Informace o plánované akci vždy rozešleme 
emailem a vyvěsíme na FB. 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme krásné léto, prázdniny a do-
volené.

Za tým MC Emma 
Daniela Beranová a Káťa Brůnová

Městská knihovna Králíky
prázdninový provoz

13. 7. – 24. 7. 2015 městská knihovna zavřená
Oddělení pro dospělé
Pondělí: 13:30 - 17:30 
Čtvrtek:   9:00 - 12:00 a 13:30 - 17:30
Oddělení pro mládež:
Úterý: 9:00-12:00
V době letních prázdnin vás nebudeme upomínat, knihy a ča-

sopisy můžete vrátit až začátkem září.
Přejeme velkým i malým čtenářům krásné prožití prázdnin 

a dovolených.
Pracovnice Městské knihovny Králíky
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Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad 
Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 22. 7. 2015 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

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

Pohybové aktivity pro tělesně postižené
,,Jsem slabý člověk, ale v mé slabosti je 

má síla; můj smutek mne nebolí, má osa-
mělost, to bude zároveň mé přemýšlení; 
mé odříkání, to bude zároveň má čistota.‘‘ 

Karel Čapek

Jste nějakým způsobem handicapovaný 
člověk, co se týče tělesného postižení? 
Mrzí Vás, že jste nějakým způsobem 
omezen? Máte problém se s touto skuteč-
ností vyrovnat? Tak právě pro Vás jsem 
si připravil pár rad jak na tento problém.

Přestože si to zrovna neuvědomujeme, 
naše tělo je to nejvzácnější co máme. Ně-
kdy se může stát, že část svého pokladu 
ztratíme. Důležité je žít dál, spolupraco-

vat s tím co máme. Chtěl bych se s Vámi 
podělit o několik drobných rad, které 
Vám snad pomohou ve Vaší spolupráci 
s tělem a duší. 

Musíte se k pohybu přemluvit a pře-
konat vlastní pohodlnost. Zároveň je 
důležité dodržovat pravidla, která Vám 
pomohou s rozvojem. Zvolte správné 
oblečení na pohybovou aktivitu. Na 
začátek si dejte protahovací cviky, které 
Vám pomůžou rozhýbat ztuhlé tělo. Na-
příklad kroužení rukou, hlavy, krku, apod. 
Můžete tak činit i na vozíku. Od tohoto 
jednoduššího cvičení pak můžete pokročit 
k dalším sportovním aktivitám. A pokud 
nevíte jaké aktivity provozovat, popřípa-

dě neznáte další podobně handicapované 
lidi?‘‘ Odpověď je jednoduchá. Nemusíte 
vždy cvičit s podobně handicapovanými 
lidmi. Můžete doslova s kýmkoli. A po-
kud máte zájem o pohybové aktivity, 
o kterých jste si mysleli, že už nikdy 
nebudete dělat, podívejte se na web www.
apa.upol.cz, kde objevíte ztracený svět 
svých možností.  

Pokud chcete posilovat a nemáte zrov-
na funkční posilovnu, můžete využít vše 
co je kolem Vás. Dále je důležitý správný 
sed, postoj, stabilizace, aby nedošlo k po-
škození páteře či končetin. Ke korekci 
můžete využít polštáře. Cviky si můžete 
různě upravovat jak se Vám to hodí. 
Pokud se o nich chcete dozvědět více, 
podívejte se na web www.vozickar.com. 
Můžete si pořídit různé pomůcky jako 
handbike, tandemové kolo, monoski atd. 

S pohybem přichází riziko zranění. 
Dbejte proto bezpečnosti, mějte ochran-
né pomůcky, dodržujte silniční pravidla 
provozu při sportování na veřejných 
komunikacích. Pokud vytrváte a začne 
Vás pohyb bavit i přes to, že máte své 
omezení, budete rozvíjet své tělo i duši, 
což přináší příznivé důsledky na celkové 
schopnosti a dovednosti vašeho těla. 

Jan Divíšek ml.
Fakulta tělesné kultury Univerzity Pa-

lackého v Olomouci, katedra aplikované 
tělesné výchovy, student 2. ročníku

Dny v kalendáři – červenec
1. 7. 1951-1964 Děpold; 1965-2015 Jaroslava
2. 7. 1951-1956 Bislav; 1957-1975 Marie; 1976-2015 Patricie
3. 7. 1951-2011 Radomír; 2012-2015 Radomír, Radomíra
4. 7. 1951-2015 Prokop
5. 7. 1951-1989 Cyril a Metoděj;
 1990-2015 Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 1951 Mistr Jan Hus; 1952-1971 Mistr Jan Hus (1415);
 1972-1989 mistr Jan Hus (1415);
 1990-2015 Den upálení mistra Jana Husa
7. 7. 1951,1952 Vavřinec; 1953-1957 Bohuslávka;
 1958-2015 Bohuslava
8. 7. 1951-1971 Alžběta; 1972-2015 Nora
9. 7. 1951-1966 Česlav; 1967-2011 Drahoslava;
 2012-2015 Drahoslava, Drahuše
10. 7. 1951-1994 Libuše; 1995-2015 Libuše, Amálie
11. 7. 1951-2011 Olga; 2012-2015 Olga, Helga
12. 7. 1951-1953 Boreš; 1954-1956 Borek; 1957-2015 Bořek
13. 7. 1951-1953 Markéta; 1954-1958 Marketa; 1959-2015 Markéta
14. 7. 1951-1957 Karolina; 1958-2015 Karolína
15. 7. 1951-2015 Jindřich
16. 7. 1951-1953 Panny Marie Karmelské; 1954-1956 Lubomil; 
 1957-2015 Luboš
17. 7. 1951-1956 Lexa; 1957-1971 Bohuslav; 1972-2015 Martina
18. 7. 1951,1952 Kamil; 1953-2011 Drahomíra;
 2012-2015 Drahomíra, Drahomír
19. 7. 1951-2015 Čeněk
20. 7. 1951-1953 Jeroným; 1954-2015 Ilja
21. 7. 1951-2011 Vítězslav; 2012-2015 Vítězslav, Vítězslava
22. 7. 1951-1953 Maří Magdaléna; 1954-1958 Magdalena;
 1959-2011 Magdaléna; 2012-2015 Magdaléna, Magda

23. 7. 1951-2015 Libor
24. 7. 1951-1958 Kristina; 1959-2015 Kristýna
25. 7. 1951-1953 Jakub apoštol; 1954-2015 Jakub
26. 7. 1951-2010 Anna; 2011-2015 Anna, Anita
27. 7. 1951-1977 Zlatko; 1978-1981 Zlatan; 1982-2015 Věroslav
28. 7. 1951,1952 Inocenc; 1953-1956 Svatomír;
 1957-2011 Viktor; 2012-2015 Viktor, Alina
29. 7. 1951,1952 Marta; 1953-1958 Božena;
 1959-1978 Božena, Marta;
 1979,1980 Robin; 1981-2015 Marta
30. 7. 1951-2015 Bořivoj
31. 7. 1951-2015 Ignác

Zdroj dat:  http://kalendar.beda.cz

Významné dny
v červenci

Na velkou část dnů v kalendáři (kromě jmenin) připadá také mezi-
národní nebo světový den „někoho“ nebo „něčeho“. Možná si vzpome-
nete na Mezinárodní den žen a Mezinárodní den dětí. Vyhlašovatelem 
těchto dnů je většinou Organizace spojených národů, UNESCO nebo 
Světová zdravotnická organizace. U světových dnů jsou to různé 
zájmové spolky a organizace. Většina těchto významných dnů upo-
zorňuje na závažná témata (3. 12. - Mezinárodní den lidí s postižením 
nebo 27. 1. - Mezinárodní den památky obětí holocaustu), některé dny 
jsou spíše úsměvné (8. 8. - Mezinárodní den ženského orgasmu, 21. 
6. - Mezinárodní den trpaslíků, 2. 6. - Mezinárodní den prostitutek, 
19. 11. - Světový den toalet nebo 20. 4.  - Světový den marihuany).

V následujících číslech Králického zpravodaje bychom Vám rádi 
představili některé významné dny, které se pojí s daným měsícem. 

(pokračování na následující straně)



Králický zpravodaj 7/2015 - 17

Významné dny v červenci
Prvním červencovým státním svátkem je 5. července Den 

slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Metoděj původně 
vystudoval práva a stal se byzantským státním úředníkem. Později 
se rozhodl skončit se světským životem a stal se z něho mnich. Jeho 
bratr Cyril vystudoval teologii, filozofii a literaturu. Byl vysvěcen 
na kněze, pracoval jako knihovník a archivář patriarchy Ignatia, stal 
se profesorem filozofie na dvorní vysoké škole. Později se připojil k 
Metodějovi a také vstoupil do kláštera. Velkomoravský kníže Rosti-
slav požádal byzantského císaře Michaela III. o vyslání duchovních, 
kteří by vedli bohoslužby ve slovanské řeči a položili tak základy 
vlastní církve na Velké Moravě. Při přípravách Cyril sestavil nové 
písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a s Metodějem přeložili do 
staroslověnštiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb. V roce 863 
dorazili bratři na Velkou Moravu. Čtyři roky vychovávali a vzdělávali 
nové kněze a překládali bohoslužebné knihy. Metoděj přeložil několik 
zásadních právních textů, jež přispěly k budování základů české 
státnosti. Cyrilovi se podařilo před papežem Hadriánem II. obhájit 
oprávněnost slovanské liturgie a staroslověnština byla povolena jako 
bohoslužebný jazyk. V roce 869 Cyril v Římě ve věku 42 let zemřel 
na tuberkulózu. Metoděj byl na podzim téhož roku jmenován prvním 
moravským arcibiskupem. Zemřel v roce 885 ve věku sedmdesáti 
let. (zdroj: velehrad.eu).

V červenci nelze vynechat 6. červenec – Den upálení mistra 
Jana Husa (1415), zvláště když si letos připomínáme kulaté 600. 

výročí. Pro mnohé je tento den jen volným letním dnem navíc, pro 
některé je jméno Jan Hus pouze heslem z hodin dějepisu (a možná 
jediným letopočtem, který si ze školy pamatují). Pojďme si alespoň 
v krátkosti o tomto mistru svobodných umění, vysokoškolském 
pedagogovi, spisovateli, knězi a reformátorovi církve něco říci. Po 
dobu deseti let působil jako duchovní správce a kazatel v Betlémské 
kapli v Praze, kam se vešlo 3 000 návštěvníků. Jeho kázání (v češ-
tině a v latině) byla velmi populární, protože se týkala aktuálních 
témat. Husovo myšlení výrazně ovlivnil oxfordský reformátor John 
Wiclif. A právě Wiclifovo učení a Husova věrnost těmto názorům 
byly hlavním důvodem, proč byl kostnickým koncilem odsouzen 
k smrti. Své myšlenky Hus zpracovával do mnoha traktátů (např. 
O církvi), povědomý je také soubor jeho kázání nazvaný Postila. Ve 
vztahu ke katolické církvi Jan Hus (jako katolický kněz) kritizoval 
pokleslé mravy duchovenstva, odpustky, kupčení s církevními úřady 
a dvojpapežství. Jan Hus kladl důraz na čtyři hodnoty:

lidská důstojnost – poukazoval na rovnost lidí bez ohledu na 
společenské postavení, vzdělání, majetek, krásu a vliv

svoboda – zejména ta vnitřní
život v pravdě – nejde o to pravdu znát, ale v pravdě žít
víra ve vítězství pravdy - „Pravda má tu zvláštnost, že čím více ji k 

zemi zatlačují, tím více povstává a čím více ji zastiňují, tím více září.“ 
Podle Husa je podstatou života pravdivost sama k sobě, láska ke 

každému jinému člověku a individuální odpovědnost za své činy 
před Bohem. Jako reformátor církve vyjadřoval své myšlenky o sto 
let dříve než jeho pozdější následovníci (Martin Luther, Jan Kalvín, 
Ulrich Zwingli). Pokud máte pocit, že je Vám Husův odkaz zcela 
vzdálený, tak jen připomínáme, že díky Husovi dnes používáme 
diakritiku (háčky a čárky) a náš pravopis se tak (na rozdíl třeba od 
polštiny) obejde bez spřežek. (zdroj: janhus600.cz)

Dále jsme vybrali datum 30. 7., na které připadá Mezinárodní den 
přátelství. Jedná se o nový svátek, protože Organizace spojených 
národů ho vyhlásila teprve v roce 2011. Přátelství je hodnota, která 
je v lidském životě nenahraditelná. Každý z nás potřebuje někoho, 
s kým může sdílet své radosti i trápení. Kdosi to vyjádřil těmito slovy: 
Přítel je člověk, který zná tvoji minulost, věří ve tvou budoucnost 
a má tě rád takového, jaký jsi dnes. Lidé ve světě si den přátelství 
připomínají různými způsoby, například si posílají pohlednice (dnes 
velmi vzácný, ale o to milejší jev), obdarovávají se náramky přátelství 
nebo se scházejí na společné večeři. Nejrozšířenějším způsobem je 
kontakt s přáteli prostřednictvím sociálních sítí. Je to rychlé a levné, 
ale přece jen to není „ono“, proto si zkuste letos udělat čas a sejděte 
s někým, s kým je Vám dobře.

Redakce

(pokračování z předchozí strany)

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

Jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko
V úterý 23. 6. 2015 se v příhraniční 

obci Lichkov sešla Valná hromada Sdru-
žení obcí Orlicko ke svému druhému 
letošnímu jednání.

Jako každý rok, bylo v tomto čase 
jedním z hlavních témat jednání schválení 
závěrečného účtu svazku za rok 2014, 
který byl opětovně schválen bez výhrad. 
Valná hromada dále rozhodla o podpoře 
rekonstrukcí a oprav malých památek 
v území Orlicka, což je projekt, který Or-
licko za pomoci dotace od Pardubického 
kraje realizuje již od roku 2002. V rámci 
tohoto projektu již bylo rekonstruováno 
několik desítek malých památek (křížky, 
kapličky apod.) v souhrnné hodnotě 
přesahující 7 mil. Kč. Sice drobnou, ale 
prospěšnou aktivitou Orlicka je také fi-
nanční podpora oslav významných výročí 
v členských obcí Orlicka, když valná 

hromada na tomto jednání podpořila 
oslavy v pěti obcích svého území, včetně 
oslav významných výročí založení sborů 
dobrovolných hasičů.

Důležitým bodem jednání Valné hro-
mady Sdružení obcí Orlicko byla diskuze 
o přípravě a možné podpoře projektů 
Sdružení obcí Orlicko z  operačních 
programu Evropské unie v období 2014-
2020. Vedle přípravy několika cyklos-
tezek., které by měly propojit Letohrad 
a Žamberk s Pastvinami, Letohrad přes 
Jablonné nad Orlicí s Králíky a Polskem 
a Žamberk s Rokytnicí v Orlických ho-
rách bylo na valné hromadě diskutováno 
o společném projektu s polskými partne-
ry, jehož součástí by měla být i výstavba 
rozhledny na vrcholu Králického Sněž-
níku a řada aktivit na podporu rozvoje 
potenciálu kulturních a přírodních zdrojů 

v území Orlicka jako je např. výstavba 
návštěvnického centra národní přírodní 
rezervace Králický Sněžník v Dolní 
Moravě nebo posílení využití přírodních 
potenciálu Bukovohorské hornatiny roz-
šířením parkoviště na Červenovodském 
sedle a výstavbou sítě singltreků.

Vedlo těchto investičních projektů 
zaměřených na zvýšení bezpečnosti 
dopravy a rozvoj potenciálu cestovního 
ruchu bylo na valné hromadě diskutová-
no o přípravě dalších projektů, jako je 
například projekt zaměřený na posílení 
regionálního vzdělávání zejména na 
základních školách v obcích Orlicka, 
nebo na protipovodňová a protierozních 
opatření s cílem ochrany osob a majetku 
v území Orlicka.

Petr Fiala
Předseda Sdružení obcí Orlicko
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
04. 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
11. 07. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
12. 07. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
18. 07. So MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
19. 07. Ne MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
25. 07. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
26. 07. Ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
01. 08. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
02. 08. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
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 Škorpil - Kristýna Kašková

Marek Probst - Veronika Pávková

Dušan Krabec - Jana Panchártková

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.

Večer seniorů
Dnes můžeme mluvit již o tradičním 

setkání seniorů na Králicku. Dne 28. 5. 
2015 jsme se opět sešli v hojném počtu 
v kulturním domě Střelnice. 

Příjemný večer uvedlo vystoupení žáků 
kralické ZUŠ, drobné občerstvení a pří-
prava hudební produkce. Pak už se taneční 
parket začal plnit návštěvníky, kteří dora-
zili převážně z Králík, ale i z přilehlých 
obcí, na kterém vydrželi s přestávkami až 
do večerních hodin. S nadšením jsme na 
parketě také přivítali klienty Domova dů-
chodců sv. Zdislavy z Červené Vody.  Na 
parketu se pak odehrávala podstatná část 
večera a díky hudebnímu doprovodu pana 
Štěrby si všichni večer viditelně užívali. 

V průběhu večera se prostřednictvím 
ankety zjišťovalo, co by se mělo změ-
nit a co se naopak hostům na akci líbí. 
Výsledkem jsou pak následující návrhy 
na zlepšení: „parket by měl více klouzat 
a měl by být především taneční prosto-
rem, propagace akce by měla být větší, 
apelovalo se na osvětlení a dobu přípravy 
hudební produkce, dalším návrhem byla 
realizace soutěží pro seniory, dámské 
osazenstvo pak vyslovilo návrh na zvý-
šení počtu potencionálních tanečníků. 
Z ankety pak jednoznačně vyplynulo, že 
příště zcela jistě a opět zahraje pan Štěrba. 

Obdrželi jsme tedy 22 návrhů na zlep-

šení, další odpovědi se nesly v duchu 
spokojenosti. A co se dotazovaným na 
akci líbilo? Návštěvníci ocenili vystou-
pení, která zpestřila večer, a stejně tak 
i hudbu. Z odpovědí jasně vyplynulo, že 
senioři ocenili celkovou organizaci a ráz 
celé akce. 

Tímto chceme poděkovat všem za názor 
a náměty na zlepšení. A do dalších ročníku 
přislíbíme zlepšení. Nicméně je třeba mít 
na paměti jisté limity akce i sálu. Vyšší a cí-
lená propagace by narazila na omezenou 
kapacitu prostor, stejně tak je třeba myslet 
na bezpečnost v souvislosti s parketem.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem 
zainteresovaným: školní jídelně za občer-
stvení, panu Tomkovi za tekuté občerst-
vení, žákům GaZŠ Králíky, účinkujícím 
z řad žáků ZUŠ Králíky, ženám z krá-
lického oddílu ASPV pod vedením paní 
Hejtmanské a jejich kolegyním z Červené 
Vody a Kameničné, panu Štěrbovi za hu-
dební produkci, panu Pinkasovi za dovoz 
hostů, bývalým a nynějším pracovníkům 
SSK a v neposlední řadě všem, co akci 
podpořili či věnovali dar, který si každý 
účastník odnesl s sebou domů na památku. 

Velké poděkování pak patří především 
Vám za účast a těšíme se na podzimní 
setkání. 

Sociální služby Králicka



Králický zpravodaj 7/2015 - 20

ČERVENEC 2015
   
MÉĎA 2   (komedie USA)
pátek 3.   zač. ve 20:00 hod
Některým plyšovým med-

vědům nestačí, že umí chodit, 
mluvit, hulit a milovat se s pr-
satými blondýnami. Někteří si 
dokonce chtějí pořídit vlastní 
dítě! Mimořádně úspěšná ko-
medie Méďa názorně předved-
la, že když jste z plyše, nic vás 
nezastaví, aspoň co se humoru 
týče. Dobrou, i když možná 
i lehce znepokojující zprávou 
je, že v pokračování se Méďa 
Ted vydává v doprovodu věr-
ného parťáka Johnnyho ještě o pár kroků dál. Dobré příběhy 
končí svatbou, ten náš jí začíná. Urostlé a blonďaté pokladní 
Tami-Lynn nevadí, že je její manžel chlupatý po celém těle 
a navíc měří o metr a půl míň než ona. On by jí na oplátku chtěl 
dopřát miminko, jenže jaksi technicky... plyšák a lidská bytost... 
Nakonec se rozhodnou pro umělé oplodnění. A v okamžiku, 
kdy Ted s Johnnyho pomocí má potřebný materiál takřka na 
dosah packy, zařehtá úřední šiml, který rozhodne, že medvěd 
původem z hračkářství nemá na potomky nárok. Jenže Méďa 
a Johnny jsou hromský kámoši, jen tak něčeho se neleknou 
a pustí se do předem prohraného boje s takovou vervou, že se 
nebudete stačit divit. Sice jim to možná k vítězství nepomůže, 
ale hlavně že bude sranda.

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

SEDMERO KRKAVCŮ   (pohádka ČR)
úterý 7.   zač. v 17:00 hod
Novou českou filmovou 

pohádku opakujeme na přání 
diváků. Příběh o odvaze, vy-
trvalosti, ale také o síle slova, 
pravdy a opravdové lásky... 
Mladá dívka Bohdanka 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 Bohdan-
kou toto rodinné neštěstí tají. 
Když se Bohdanka 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 100,-; přístupný; 95 min.

ANDÍLEK NA NERVY  (rodinná komedie ČR)
úterý 7.   zač. ve 20:00 hod
Čtrnáctiletá Viktorie si musí 

po smrti matky vybrat, zda žít 
v dětském domově nebo na malé 
vesnici s otcem, kterého nikdy 
neviděla. Venkovské prostředí 
na ni zpočátku působí jako zoo 
plné exotů, kteří jsou sice zají-
mavou náplní pro její blog, ale 
žít se s nimi nedá. Její otec navíc 
úspěšně vzdoruje všem pokusům 
o převýchovu a raději se věnuje 
své praxi zvěrolékaře a poklid-
nému popíjení s kamarády. Do 
rodinného souboje je postupně 
zatažena celá vesnice i sociální 
pracovnice, která hrozí násilným rozdělením nově vzniklé rodiny. 
A to právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází 
i první lásku...

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; 105 min.

SLEPÁ  (drama Norsko)
čtvrtek 9.   zač. ve 20:00 hod
Po náhlé ztrátě zraku objevuje 

Ingrid nová zákoutí vlastní před-
stavivosti. Láska, touha i obavy 
se v nich zhmotňují s intenzitou, 
která si v ničem nezadá s vnějším 
světem.  Kde je hranice mezi fan-
tazií a realitou? Dráždivá sonda 
do vnitřního světa slepé ženy 
překvapuje bohatou vizualitou 
i absurdním humorem. To, co 
se zpočátku jevilo jako citlivě 
natočená studie manželství, 
které je poznamenáno ženiným 
oslepnutím, postupně přechází 
v komplikovanou a rafinovanou hru s divákem, který v posledku 
nedokáže rozeznat, co je pravda a co fantazie. Ingrid si ve své 
fantazii stvoří samotářského, zakomplexovaného muže Einara, 
který je přeborníkem ve sledování pornografie (což je dost bohatě 
rozvedeno, takže je film přístupný až od 18 let), ale má problém 
navazovat skutečné vztahy. A mladou ženu Elin, která je své stvoři-
telce v lecčem podobná. Mimo jiné v tom, že si začne s Ingridiným 
skutečným manželem Mortenem...

Vstupné 80,-; přístupný od 18 let; titulky; 90 min.

TERMINÁTOR GENISYS  3D (akční sci-fi thriller USA)
pátek 10.   zač. ve 20:00 hod
Budoucnost je temná. Soudný den v devadesátých letech minulého 

století zlikvidoval polovinu lidstva a ti, kdo přežili, se od té doby 
snaží marně vzdorovat počítačovému systému Skynet. Nejsilnější 
hnutí odporu se zformovalo kolem Johna Connora, jenž pro Skynet 
představuje největší hrozbu. Problém má vyřešit Terminátor, stroj na 

zabíjení s lidskými rysy (Arnold 
Schwarzenegger), kterého Skynet 
vyšle do minulosti, aby zabil 
Connorovu matku Sáru dřív, než 
svého syna stihne počít. Jenže 
i lidští rebelové mají přístupu ke 
stroji času a za Sárou pošlou vojá-
ka Kylea Reese, aby ji pro změnu 
chránil před Terminátorem. Až do 
tohoto okamžiku se výše uvedený 
popis shoduje s dějem prvního 
dílu. Návratem do roku 1984 
však dochází k zásadnímu bodu 
obratu a pátý snímek volné série 
dost podstatně mění pravidla hry. 
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Kyle Reese zjišťuje, že Sára není bezbranná a vyděšená servírka, ale 
pořádná ranařka, kterou žádný Terminátor nemůže vyděsit, zvlášť 
když jí jeden takový stroj už pár let dělá společníka a ochránce. 
Jenže tahle zdánlivá výhoda může být k ničemu, protože Skynet 
má „prsty“ všude a rozhodně chce zabránit tomu, aby tahle ne-
sourodá trojice namalovala lidstvu růžovou budoucnost. Kvalitní 
a originální příběh byl hlavním důvodem, proč se k jedné ze svých 
nejslavnějších rolí vrátil Arnold Schwarzenegger.

Vstupné 150,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU  (romantické drama USA)
úterý 14.   zač. ve 20:00 hod

Příliš emancipované ženy to 
nikdy neměly lehké, na druhou 
stranu nikdy neměly nouzi o ná-
padníky, které jejich nezávislost 
přitahovala. Hrdinka tohoto 
příběhu má hned tři. Nejprve 
odmítne lásku chovatele ovcí 
Gabriela, zklame i naděje zá-
možného starého mládence 
Willliama a rozhodne se na zdě-
děném statku hospodařit sama, 
bez mužské pomoci. V tehdejší 
době to byla nevídaná odvaha, 
ale ona díky svým schopnostem, 
přímočarosti i vrozenému šarmu 

uspěje. Pak ale vstoupí do jejího života mladý, pohledný, sebevě-
domý a arogantní seržant Frank, tedy přesně takový muž, s kterým 
by se racionální a sebevědomá žena rozhodně nezahodila. Ale 
k překvapení všech právě on v ní dokáže probudit vášeň, která se 
stane osudnou všem. Natočeno podle bestselleru Thomase Hardyho.

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

DOMÁCÍ PÉČE   (komedie ČR)
čtvrtek 16.  zač. ve 20:00 hod
Obětavá zdravotní sestra Vlas-

ta (Alena Mihulová) při své práci 
na jihomoravském venkově ošet-
řuje spoustu rázovitých místních 
pacientů. Když se však dozví, 
že sama potřebuje pomoc, musí 
ji začít hledat mimo prostředí, 
které zná. Díky dceři jednoho 
z pacientů (Tatiana Vilhelmová) 
a její esoterické mentorce (Zuza-
na Krónerová) začíná objevovat 
svět alternativního léčení a díky 
němu snad i sebe samu... To vše k velké nelibosti manžela Ladi 
(Bolek Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Vlasta tak musí 
bojovat nejen se svojí nemocí, ale i s Laďovým zdravým morav-
ským „rozumem“. Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta 
poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči...

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

17. - 31. 7. – dovolená, kino nepromítá.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2015

neděle 5. 7.  LINHA SINGERS   zač. v 15:00 hod (koncert 
v rámci Klášterních hudebních slavností 2015; kostel Dolní Hedeč)

Soubor Linha Singers tvoří skupina zpěváků a instrumentalistů, 
jejichž hudební řeč nerespektuje vžité a uznávané hranice jednotli-
vých hudebních žánrů. Osobitý způsob přednesu je dán především 
vokální technikou, která zpěvákům umožňuje zazpívat i náročné party 
hudebních nástrojů, aniž by je jakýmkoli způsobem napodobovali 
nebo karikovali. Snahou všech je dosáhnout nástrojově čisté into-

nace, rytmu a vzájemné souhry, 
ale uplatnit přitom v plné míře 
přirozené vlastnosti lidského hla-
su - jeho barvu, pohyblivost i ne-
napodobitelný výraz. Atraktivita 
této cesty není samoúčelná, je to 
jen jedna z možností, jak přiblížit 
posluchačům krásu hudebního 
myšlení velkých mistrů, krásu 
často dávno zapomenutou nebo 
neprávem opomíjenou. Kmenový 
repertoár dnes tvoří hlavně vo-
kální transkripce instrumentální 
hudby 17. - 19. století, ale také řada skladeb komponovaných sou-
dobými autory. Soubor od jeho založení v roce 1967 vede umělecký 
vedoucí, dirigent a skladatel Jiří Linha.

Vstupné 120,- Kč, předprodej vstupenek v kanceláři Střelnice 
(osobně, rezervace e-mailem strelnice@strelnice.cz nebo telefonic-
ky 603 849 460. Bezplatná doprava na koncert je zajištěna autobu-
sem pana Pinkase, odjezd z autobusového nádraží ve 14:30 hodin.

sobota 11.   ARTEX 2015   zač. v 16:00 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí, letos 

s mottem “Hudba starých mistrů”.
16:00 – MiFoBand – králický swingový orchestr;
17:00 – Needlees – regionální rocková kapela;
18:00 – NEŘEŽ – známá folkrocková skupina;
20:00 – YO YO BAND – nejslavnější česká reggae skupina; 

22:00 – BLUE EFFECT – seskupení kolem legendárního ky-
taristy Radima Hladíka;

24:00 – ECHT! – pubrocková kapela promění náměstí v taneční sál.
Doprovodný program: malování obrazů na náměstí, program 

pro děti, Mažoretky z Titaniku, noční fireshow – Amanitas. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma. Změna programu vyhrazena.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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TANEČNÍ 2015
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na 

„Kurz taneční a společenské výchovy“ pod 
vedením Ivy Musilové. 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!

OFF
(Opakovací filmový festival)

Anglické slovo „off“ se překládá do češtiny jako „volno“ 
(podstatné jméno) nebo jako „zrušený“ (přídavné jméno), ale 
nejvíce jako výraz pro vypnuto (opak „on“), zkrátka něco, co 
není funkční. V našem případě je to ovšem naopak. Zkratka 
představuje znovuuvedení na plátno, konkrétně reprízování 
filmů, které v předchozím období zaznamenaly divácký ohlas 
a které stojí za zopakování (což není vždycky totéž). 

Možná se vám to také stalo. Slyšíte nebo čtete o nějakém 
filmu, chtěli byste ho vidět a pak se dozvíte, že už v kině byl 
a vy jste ho nestihli. Proto vám nabízíme několik repríz v prvním 
týdnu v září, ve kterém můžete dobré filmy vidět (nebo si na 
ně zajít podruhé, když se vám film opravdu líbil). S podstatnou 
slevou na vstupném uvidíte např. snímky Jurský svět 3D, 
Šílený Max: Zběsilá cesta 3D, Rychle a zběsile 7, Whiplash 
nebo Hodinový manžel, z animovaných filmů určitě zařadíme 
fenomenální Ovečku Shaun.

Podobu našeho OFF můžete také ovlivnit tím, že do konce 
července napíšete na mailovou adresu strelnice@strelnice.cz 
(případně sms na číslo 603 849 460) vaše přání či tip na film, 
který by si podle vás reprízu zasloužil.

Pavel Strnad 

Bluegrass a dračí
lodě na Pastvinách
Pěkné letní počasí a vzdutá hladina pastvinské přehrady jsou vždy 

výzvou k návštěvě Pastvin. Kdo by si chtěl poslechnout pěknou 
bluegrassovou a countryovou muziku, nebo si zasportovat a večer 
se dobře bavit, měl by na Pastviny vyrazit 8. 8. a 15. 8. 2015.

Letošní IX. ročník festivalu PASTVINSKÁ NOTA začne již ve 14 
hodin a peloton muziky skončí až po 12 hodinách. Přijedou k nám 
rozeznít svá banja, kytary, mandolíny, housle a kontrabasy skvělé 
kapely. SUNNY SIDE z Mladé Boleslavi, COMEBACK z Opavy 
a BLUEGRASS CWRKOT z Východních Čech. Hrají tradiční 
bluegrass, lehce staromódní a pohodový, z dob kdy slavný Bill 
Monroe na své banjo dobyl celou západní polokouli.

Letošní lahůdkou bude vystoupení pražské kapely REAL AMERI-
CAN REVIVAL, která se specializuje na moderní americké country 
s úžasným důrazem na každý detail originálních písní. Zcela určitě 
navodí tu pravou atmosféru amerických country festivalů.  Pro zpes-
tření programu vystoupí kapela NADORAZ z Hradce Králové. Tito 
skvělí muzikanti se na hudební scéně pohybují již 30 let a jejich ne-
napodobitelné podání dixielandu, swingu, rocku atd. je vždy skvělou 
hudební nadsázkou a humoreskou oceněnou smíchem posluchačů.

Večerní pódium bude patřit známému písničkáři PAVLOVI 
DOBEŠOVI. Jeho některé písně jako Jarmila, Něco o lásce, To 
tedy ne, Zpátky do trenek natolik zlidověly, že by bylo škoda si je 
znovu nezazpívat.

VIII. ROČNÍ ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ 15. 8. začne ve 13 
hodin v areálu „Na Panelu“ a bude tradičně ukončen vyhlášením 
vítězů u restaurace „Na Vleku“. O skvělou večerní zábavu se postará 
kapela LERION ze Žamberka.

Na Vaši letošní návštěvu se těší kolektiv pořadatelů SKI KLUBU 
Pastviny. 

Josef Koubík
Bližší informace k akcím najdete na: www.skiklubpastviny.cz, 

www.pastvinskanota.cz
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Kulturní program Jablonné
nad Orlicí červenec 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - červenec

Výstava strašidel a pohádkových 
bytostí

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 velikos-

1. ST 20,00 2D Vincentův svět komedie 110,- Kč T 104 min. 15+
2. ČT 20,00 2D Život je život komedie 100,- Kč CZ 95 min. 12+
3. PÁ 18,00 3D Mimoni   animovaný 120,-/140,- Kč CZ 91 min. P
3. PÁ 20,00 2D Sejmi prezidenta dobrodružný 110,- Kč T 110 min. 12+
5. NE 20,00 2D Méďa 2 komedie 120,- Kč CZ 125 min. 15+
6. PO 20,00 2D Vincentův svět komedie 110,- Kč T 104 min. 15+
7. ÚT 18,00 2D Mimoni animovaný 100,-/125,- Kč CZ 91 min. P
7. ÚT 20,00 3D Avengers:Age of Ultron  akční 130,- Kč CZ 145 min. 12+
8. ST 20,00 2D Andílek na nervy komedie 110,- Kč CZ 105 min. 12+
9. ČT 20,00 2D Padesát odstínů šedi erotický 100,- Kč T 124 min. 15+
10. PÁ 20,00 3D Terminátor Genisys  akční 150,- Kč CZ 126 min. 12+
12. NE 18,00 2D Sedmero krkavců fantasy pohádka 120,- Kč CZ 97 min. P
13. PO 20,00 2D Méďa 2 komedie 120,- Kč CZ 125 min. 15+
14. ÚT 20,00 3D Jurský svět    sci-fi thriller 140,- Kč CZ 125 min. P
15. ST 20,00 2D Vincentův svět komedie 110,- Kč T 104 min. 15+
16. ČT 18,00 3D Mimoni  animovaný 120,-/140,- Kč CZ 91 min. P
17. PÁ 20,00 2D Domácí péče komedie 120,- Kč CZ 92 min. P
19. NE 20,00 2D Bez kalhot XXL komedie 100,- Kč T 115 min. 12+
20. PO 20,00 2D Terminátor Genisys akční 120,- Kč CZ 126 min. 12+
21. ÚT 20,00 2D Padesát odstínů šedi erotický 100,- Kč T 124 min. 15+
22. ST 20,00 2D Méďa 2 komedie 120,- Kč CZ 125 min. 15+
23. ČT 20,00 2D Domácí péče komedie 120,- Kč CZ 92 min. P
26. NE 20,00 2D Život je život komedie 100,- Kč CZ 95 min. 12+
27. PO 20,00 2D Bez kalhot XXL komedie 100,- Kč T 115 min. 12+
28. ÚT 20,00 2D Domácí péče komedie 120,- Kč CZ 92 min. P
29. ST 20,00 3D Terminátor Genisys   akční 150,- Kč CZ 126 min. 12+
30. ČT 20,00 2D Ant - Man akční 120,- Kč CZ 117 min. 12+
31. PÁ 20,00 2D Bez kalhot XXL komedie 100,- Kč T 115 min. 12+

ti s interaktivními prvky. Čarodějnice, 
čerti, víly, skřítkové, kostlivci, vod-
níci, děsové i běsové jsou u nás vždy 
k vidění. Pojďte se s námi krásně bát.

Otevírací doba IC:
Po - Pá   8:00 - 17:00 (12:00 - 

13:00 polední přestávka)
So - Ne   9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Příměstský letní tábor Králíky 2015
PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Závazné přihlášky a informace: 
http://www.moja.cz

Kupujeme malé a středně 
velké byty jako investici. 
Tel.: 734 255 150.

Kde jsi moje malebná cha-
loupko na horách?
Tel.: 734 622 739.

Koupím dům s možností 
vybudování lékařské ordi-
nace. Tel. 603 202 143.

Koupím zemědělské po-
zemky! Tel.: 602 308 774.
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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 výživného; 
ohledně určení otcovství; v případě výchovných problémů 
dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání dětí; podezření 
na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá dítě; v  nepříz-
nivé 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 ochrany 
dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu.

MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických 

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

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

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



Králický zpravodaj 7/2015 - 25



26 - Králický zpravodaj 7/2015

Králický ZPRAVODAJ (Králicko reg. č. 17/91) - Měsíčník města Králíky. Vydává Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky. Reg. č.: MK ČR E 12828. Odpovědný redaktor: Ing. Jan Divíšek, tel. č. 465 670 721, 465 670 701, e-mail: j.divisek@
kraliky.eu. Redakce neodpovídá za názory a stylistické chyby přispěvatelů. Nevyžádané rukopisy zpět nevracíme. Redakce si vy-
hrazuje právo neotisknout příspěvky z důvodu nedostatku místa, obsahu a tématického zaměření. Redakční rada: Ing. Jan Divíšek, 
Jaroslav Vacek, Bc. Monika Hejkrlíková. Náklad měsíčníku 550 ks. Sazba a grafická úprava redakce, tisk GRANTIS, Třebovská 
109, Ústí nad Orlicí. Hlavička zpravodaje - Viktor Vavruša. Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 6. 2015, příštího čísla 21. 7. 2015.


