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Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a vy máte v rukou po dlouhé době 

samostatné srpnové číslo zpravodaje. Za námi je polovina 
prázdnin se vším, co k nim patří. Koupání, výlety, grilování, 
posezení v zahrádkách restaurací, venkovní kulturní produk-
ce a sportovní turnaje. Letošní léto si však na dlouhou dobu 
zapamatujeme z jiného důvodu. V brzkých ranních hodinách 
8. července se naším údolím prohnala vichřice, která způso-
bila velké materiální škody, ale naštěstí nebyl nikdo zraněn. 
S rozedněním se nám naskytl pohled na polámané a vyvrácené 
stromy, poškozené střechy, zpřetrhané elektrické vedení, zni-
čená auta a několik zatopených sklepů. Již v noci vyjížděly 
jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů a odstraňo-
vali popadané stromy z cest, aby zajistili jejich průjezdnost. 
K největším škodám došlo na elektrickém vedení jak místním, 
tak i dálkovém. Přes veškeré úsilí několika čet pracovníků 
vlastníka sítí byla do částí Dolních Boříkovic a Červeného 
Potoka přivedena elektřina až v sobotu 11. července. Hodiny 
a dny bez elektrické energie nám všem ukázaly, jak jsme na 
ní závislí a i krátkodobá odstávka nám dokáže způsobit velké 

problémy. Městské elektrocentrály jsme zapůjčovali především 
k načerpání vody ze studní tam, kde jiné zdroje vody občané 
nemají. V místních částech také dobře fungovala sousedská 
výpomoc. Myslím si však, že některé reakce občanů, domá-
hajících se rychlého zapojení elektřiny, byly neadekvátní 
s ohledem na rozsah přírodní katastrofy a skutečnost, že nikdo 
z vedení města ani jeho zaměstnanců nemá sebemenší vliv na 
pořadí, v jakém jsou jednotlivé části sítě uváděny do provozu. 
Je obecně známo, že město Králíky a jeho místní části jsou 
elektrickou energií zásobeny ze dvou směrů. Tzv. „moravská 
větev“ k nám přichází od Hanušovic a „česká větev“ jde 
od Lichkova. Při vichřici bylo poškozeno elektrické vedení 
z obou směrů a nebylo tedy možné dodávky přepínat podle 
aktuální potřeby. Navíc je třeba opravy provádět postupně od 
zdroje elektřiny směrem k poslednímu odběrateli. Bohužel 
náš region se z obou směrů nachází téměř na konci rozvodné 
sítě. Nezbývá nám než věřit, že k podobným událostem nebude 
docházet často a my budeme moci nerušeně využívat všechny 
vymoženosti moderní doby.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejen profesionálům 
z řad HZS a krizového řízení města Králíky, pro které je vy-
soké nasazení při podobných událostech náplní práce, ale také 

Pozvánka na benefiční koncert
profesora Štěpána Raka

Součástí poutní slavnosti, která se uskuteční v areálu 
poutního kostela na Hoře Matky Boží, je v sobotu 15. 8. 2015 
v 18:30 hod. benefiční kytarový koncert profesora Štěpána 
Raka. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu bude určen na 
úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků živelné 
pohromy, která se přes naše území přehnala v noci ze 7. na 
8. 7. 2015. Záštitu nad kyta-
rovým koncertem Štěpána 
Raka převzalo Město Králíky.

Pan profesor Štěpán Rak 
v letošním roce oslaví význam-
né životní jubileum. S jeho 
laskavým svolením přinášíme 
v čísle tohoto zpravodaje velmi 
stručnou rešerši životního díla. 
Vztah k našemu regionu pan 
profesor promítá nejenom do 
hudební činnosti na Králicku, 
ale také do umělecky ztvárně-
ných fotografií přírodních krás 
našeho regionu.

Vstupné na benefiční kon-
cert je dobrovolné, jeho výběr 
bude administrován duchovní 
správou poutního kostela.

Základní životopisné a profesní informace o Štěpánu Ra-
kovi naleznete na straně 3 tohoto čísla zpravodaje.

(pokračování na straně 3)
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Profesor Štěpán Rak
• narozen 8. 8. 1945 v Praze
• vystudoval Střední výtvarnou školu v Praze (1963), Stát-

ní konzervatoř hudby v Praze - obor skladba a kytara (1969), 
Akademii múzických umění v Praze – obor skladba (1974)

• v letech 1975-1980 působil ve Finsku, kde na konzer-
vatoři pomáhal založit obor kytara, koncertoval po celém 
Finsku i v místních médiích.

• po návratu vyučoval obor kytara na Státní konzervatoři, 
v roce 1981 založil obor kytara na Pedagogické fakultě v 
Českých Budějovicích, v roce 1982 založil stejný obor na 
Akademii múzických umění v Praze

• v roce 2000 byl jmenován historicky prvním vysokoškol-
ským profesorem kytary České republiky. Titul mu udělil 
prezident Václav Havel.

• mezi jeho studenty patří Marek Velemínský (Pražské 
kytarové kvarteto) nebo dnes jeden z nejslavnějších kytaristů 
světa Pavel Steidl, byl i konzultantem špičkových umělců - 
např. Vladimíra Mikulky nebo prof. vysoké školy v Grazu 
Martina Myslivečka.

• od roku 1985 koncertuje, dává master classy a přednášky 
po celém světě, mezinárodní kytarové a hudební časopisy 
jej mají často na titulních stránkách. Celkem koncertoval 
v 74 zemích světa (včetně USA, Japonska, Ruska, Číny).

• společně s Alfredem Strejčkem vytvářejí literárně-hu-
dební projekty jako Vivat Carolus Quartus, Jan Hus, T. G. 
Masaryk, ale i pořady typu Hledání Lásky nebo Cesty Na-
děje. Celkem mají na svém kontě 23 celovečerních projektů, 
s nimiž projeli 33 zemí čtyř kontinentů.

• jeho pětiprstová technika hry pravou rukou se doslova 
stává legendou a ve světě se vžil termín - Rakovo tremolo.

• v listopadu 2006 byl Štěpán Rak obdarován světovým 
unikátem z díla sochaře Jana Řeřichy - kamennou kytarou. 
Tato kytara má zcela výjimečné rezonanční vlastnosti, které 
Štěpán Rak využívá ve svém projektu Kytaroterapie. 

• skladby Štěpána Raka jsou dnes běžným repertoárem 

všem občanům, kteří se aktivně zapojili především do likvi-
dace popadaných stromů. Poděkování si zaslouží i pracovníci 
SMK, kteří kromě kácení některých stromů prováděli úklid 
spadaných větví a všeho, co bylo ve městě vichřicí pokáceno 
a přeneseno jinam. Intenzivní nasazení všech jmenovaných 
přispělo k navrácení města do původního stavu v krátké 
době, což uprostřed turistické sezóny ocenili především jeho 
návštěvníci. Úklidem města však likvidace škod neskončila. 
Opravy jednotlivých budov jsou již věcí jejich vlastníků a od-
borných firem ve spolupráci s pojišťovnami.

Škody, které na Králicku a Žambersku vznikly, nenechal 
bez povšimnutí Pardubický kraj a poskytl rozhodnutím Rady 
Pardubického kraje nejvíce poškozeným obcím a resortu Dolní 
Morava finanční dar ve výši 100 tis. Kč pro každý subjekt. 
V Králíkách bude tato částka použita na opravu městského 
majetku, veškeré práce související se zajištěním průjezdnosti 
místních komunikací, úklidem popadaných stromů na území 
města i místních částí a další práce souvisejících se škodami 
způsobenými vichřicí. Na základě rozhodnutí rady města bude 
možné v odůvodněných případech přispět i na likvidaci škod 
vzniklých soukromým subjektům.

Přeji nám všem co nejklidnější zbytek léta.
Jana Ponocná, starostka

Vážení spoluobčané,
(dokončení ze strany 1)

Rekonstrukce a omezení
provozu na Velkém náměstí

Rádi bychom Vám touto cestou připomněli již jednou avízova-
nou plánovanou rekonstrukci plynovodu ve městě. Upozorňujeme 
občany města a také podnikatele, kteří mají provozovny na Velkém 
náměstí, na další část plánované rekonstrukce plynovodu ve městě 
a s tím související omezení provozu na pozemních komunikacích 
při provádění výkopových prací v této lokalitě. 

Jak jste jistě zaznamenali, první etapa rekonstrukce v ulicích Mo-
ravská a Růžová je již dokončována. 2. etapa je plánována na období 
1. 9. 2015 – 30. 11. 2015 a bude se týkat Velkého náměstí. Provádění 
stavebních prací bude v souvislosti s konáním Svatomichalské pouti 
v termínu 21. 9. 2015 – 27. 9. 2015 přerušeno a veškeré výkopy zasy-
pány a staveniště náležitě zabezpečeno. Akce bude navíc realizována 
ve dvou dílčích etapách, které umožní zachování průjezdu vozidel 
Velkým náměstím. 1. etapa bude realizována v severní části náměstí 
s umožněním průjezdu vozidel z ul. 5. května do ul. Dlouhá. 2. etapa 
bude realizována s umožněním průjezdu vozidel z ul. Valdštejnovy 
směrem k ul. 5. května. Realizace 2. etapy bude zahájena až po 
dokončení 1. etapy a plném zprovoznění dotčených komunikací.

Podrobnější informace získáte na Odboru výstavby a technické 
správy MÚ Králíky u pana Bc. Pavla Šveráka.

Děkujeme za pochopení.
Mgr. Martin Hejkrlík

světových umělců. Mnohé z nich se staly i povinným 
repertoárem pro mezinárodní soutěže, jimž mnohdy prof. 
Rak sám předsedá.

• rok svých letošních sedmdesátin hodlá Štěpán Rak 
oslavit především na koncertních pódiích jak u nás, tak 
i v zahraničí. Vše pak vyvrcholí 21. 12. 2015 ve velkém 
sále pražské Lucerny slavnostním koncertem, pod záštitou 
paní Dagmar Havlové.

• Štěpán Rak má osobní vztah ke Králicku, protože často 
pobývá na Chalupě u pramene na Dolní Hedeči, kde se 
účastní esoterických seminářů. Milou (dá se říci) tradicí je 
jeho charitativní novoroční koncert v kostele sv. Michala 
v Králíkách.

• světoznámý novozélanský kritik a hudební publicista 
John Botton napsal o Štěpánu Rakovi: Ve světě klasické 
kytary jsou špatní kytaristé, průměrní kytaristé, dobří kyta-
risté, excelentní kytaristé a Štěpán Rak!



Králický zpravodaj 8/2015 - 4

Den sil podpory AČR - CIHELNA 2015 Králíky
18. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 21. 8. 2015
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uniformách 

okolními městy a obcemi. 
Trasa: 8.00 Vojenské muzeum Králíky – Lichkov – Mladkov – Vlčkovice – Pastviny – 9.10 – 9.30 Žamberk – Lukavice – 9.45 – 10.05 

Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.

14.00–18.00 Veřejně přístupný generální nácvik akce
  14.00–14.05 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
  14.05–15.05 PREZENTACE AČR
  15.05–15.35 PREZENTACE IZS
  15.35–15.50 PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
  15.50–16.05 PREZENTACE POLICIE ČR
  16.05–17.05 HISTORICKÁ UKÁZKA – „BOJ O MORAVSKOU BRÁNU 1945“
  17.05–17.30 PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
 
18.00–22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách
  (moderuje Monika Brindzáková)
 18:00  Slavnostní zahájení - moderátorka,
   zástupci města, VHK a AČR
 18:10 – 19:00 VH Olomouc + mažoretky TYRKYS Dobruška (4 vstupy)
 19:00 – 20:20 Smyčcové dívčí trio INFLAGRANTI s rockovou
   doprovodnou kapelou + host Josef VOJTEK
   ze skupiny Kabát (unikátní koncert dívčího
   smyčcového tria s rockovou kapelou, kterou
   tvoří bývalí členové skupiny Nightwork
   a Josefem Vojtkem leadrem skupiny Kabát)
 20:20 – 20:45 Technická přestávka (přenastavení aparatury) 
 20:45 – 22:00 Koncert hudební skupiny GREMLINS Letohrad
 22:00  moderátorka – ukončení hlavní části programu
 22:15 – 23:00 Koncert hudební skupiny GREMLINS Letohrad

Sobota 22. 8. 2015 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami
ZAHÁJENÍ

09.00–09.45 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce
10.00–10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
10.30–11.40 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů

HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA
11.40–12.50 ukázka historického boje – téma „BOJ O MORAVSKOU BRÁNU 1945“

PREZENTACE POLICIE ČR
12.50–13.15 dynamická ukázka Policie ČR

PREZENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
13.15–13.55 dynamické ukázky IZS

PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY
13.55–14.20 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea

PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
14.20–14.45 dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY
14.45–15.10 ukázky prezentované techniky a exponátů

OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY
15.10–16.10 ukázka historického boje – téma „BOJ O MORAVSKOU BRÁNU 1945“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE
16.10–16.30 závěrečný nástup všech jednotek a klubů



Králický zpravodaj 8/2015 - 5

Přírodní kalamita dne 8. 7. 2015
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY VYHLAŠUJE

v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa referenta pro výkon územně plánovací činnosti

odboru územního plánování a stavebního úřadu Městského úřadu Králíky

Předpoklady:
• občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,  • dosažení věku 18 let,
• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost,   • ovládání jednacího jazyka,
• splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadujeme:
• kvalifikace dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (Stavební řád) 

- vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu
územně plánovací činnosti ve veřejné správě, nebo 

- vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, nebo
vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

nebo
- autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru

• aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
• základní orientaci v právních předpisech – zákon č. 183/2006 Sb., Stavební řád a prováděcí vyhlášky;

zákon č. 128/2000 Sb., O obcích; zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
• znalost softwaru ArcGIS verze 10 výhodou    • praxe ve veřejné správě výhodou
• řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla
• samostatnost, flexibilitu, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost

Nabízíme:
• možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
• platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 10. platová třída

Uchazeč předloží písemnou přihlášku dle přílohy tohoto oznámení, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul,  - datum a místo narození,  - státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,  - datum a podpis uchazeče,  - kontaktní spojení,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2015 nebo dohodou.

Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.

Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)

Písemné přihlášky doručte do 7. srpna 2015 do 10:00 hodin na adresu:

Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – referent ÚPSÚ“

Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku a doklady splňují podmínky uvedené v zákoně 
312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a v požadavcích této veřejné výzvy a dále postupuje ve smyslu citovaného zákona.
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TŘIKRÁT Z HRADCE KRÁLOVÉ
Ani se mi nechce věřit, že už je to rok, co 

jsem po 42 letech práce v králické  knihovně 
vstoupila do rentiérské životní etapy. 

A protože nemáme s manželem rádi stereo-
typ, rozhodli jsme se, že Králíky vyměníme za 
trošku větší Hradec Králové. 

Ani tady samozřejmě nesedíme doma, vyu-
žíváme rozmanité možnosti, které větší město 
nabízí, ale rádi zůstáváme i ve spojení s přáteli 
z Králík i Mladkova.

I.
Koncem června jsme se spolužáky z Králic-

ké akademie volného času - KAVČI – prožili 
hezký den na školním výletě v krásném pol-
ském městě Wroclawi, kterým jsme ukončili 
první třídu :-)).

Fotografie z prima výletu si můžete pro-
hlédnout na adresách https://plus.google.
com/photos/118111191082651039756/al-
bums/6165922467513369057 nebo https://
www.facebook.com/783000618418092/
photos/pcb.988110651240420/98810884457
3934/?type=1&theater

Byla jsem ráda, že jsem ještě za působení 
v králické knihovně iniciovala přípravu této 
nové aktivity. Velkou měrou se na přípravách 
spolupodílel tehdy začínající ředitel Měst-
ského muzea Mgr. Michal Kos a později se 
k nám přidala i má nástupkyně Mgr. Kateřina 
Brandejsová.

Úspěšný rok s pěknou účastí studentů 
nejrůznějšího věku na jednotlivých přednáš-
kách prokázal, že i v malém městě mají lidé 
o tento druh využití volného času velký zájem 
a peníze investované z rozpočtu města jsou 
vhodně využity.

I když jsou prázdniny teprve v polovině, my 
už se těšíme do druhé třídy!

Dobrá zpráva je, že do ní můžou začít chodit 
i ti, kdo vynechali první třídu, takže neváhejte, 
hlasujte pro témata, která vás zajímají - formu-
láře jsou pro zájemce připraveny v knihovně 
i v muzeu. Na konci září se těšíme se spolužáky 
na viděnou na Kavče.

II.
Možná si ještě někteří z vás vzpomenete na 

to, že můj okruh zájmů přesahoval dost často 
zdi králické knihovny a bylo mě vidět při nej-
různějších dobročinných podnicích.

Stranou nezůstávám ani ve velkém Hradci 
a spolupracuji se zdejším Tyflocentrem. Na 
akcích, při kterých doprovázím nevidomé 
sdružené v tomto centru, jsem se dozvěděla 
o zajímavé novince na internetu a rozhodla 
jsem se ji předat dál:

NAKUPUJTE PRO DOBROU VĚC
Inspirací pro všechny, kteří chtějí pomáhat 

potřebným, je nový portál www.GIVT.cz.
Je to skvělý způsob, jak přispět těm, kterým 

fandíme, a při tom nás to nestojí ani 
o korunu navíc – stačí pár kliknutí!
Funguje to totiž velmi jednoduše:
Při nákupu přes internet vyhledá kupující 

nejprve portál www.GIVT.cz. 
Tam se mu otevře široká nabídka nejrůzněj-

ších internetových obchodů. Z této nabídky 
si vybere ten obchod, kde chce nakupovat, 
a v nabídce jednoduše klikne na jeho název. 
Dále klikne na název neziskové organizace, 
kterou chce svým nákupem podpořit. Posled-
ním krokem je potvrzení v políčku „zahájit 
nákup“ a tím se dostane kupující na stránky 
internetového obchodu, kde už nakoupí tak, 
jak je zvyklý.

Po ukončení nákupu pošle provozovatel 
e-shopu předem stanovené procento ze zapla-
cené částky na účet portálu GIVT.cz, který jej 
po odečtení provize připíše na účet neziskové 
organizace, kterou si kupující vybral.

Více informací si můžete najít v následu-
jícím článku:

http://www.penize.cz/nakupy/299238-
-givsht-nakupujte-pro-dobrou-vec

III.
A do třetice se s vámi chci podělit o po-

zvánky na tři hudební lahůdky, které vás čekají 
v polovině srpna v našem regionu:

KONCERT K 70. NAROZENINÁM 
KYTARISTY PROFESORA ŠTĚPÁNA 
RAKA – sobota 15. srpna v 18:30 v kostele 
na Hedeči – vstupné dobrovolné, výtěžek bude 
věnován podle informací, získaných přímo od 
pana Raka, potřebným po nedávné vichřici 
na Králicku.

KONCERT FILHARMONIE HRADEC 
KRÁLOVÉ při příležitosti Neratovských 
poutních slavností – sobota 15. srpna v 19:00 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nerato-
vě. S Filharmonií HK vystoupí pěvecké sbory 
z Německa, česká sólistka Kamila Nývltová 
– vstupné dobrovolné.

 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 

se stejným programem jako v Neratově vy-
stoupí o pouťové neděli 16. 8. v 16:30 v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie na Hedeči.

Pevně doufám, že se informace o těchto 
skvělých akcích dostanou k většímu počtu 
potenciálních posluchačů a že nezůstane jenom 
u tohoto zveřejnění ve zpravodaji, který nečtou 
zdaleka všichni. Internet, FB jsou dobré, ale 
nejsou všemocné, plakátek umístěný na vhod-
ném místě splní taky výborně propagační účel 
:-)), stejně jako hlášení v městském rozhlasu.

Byla by škoda nevyužít příležitosti slyšet 
krásnou hudbu v podání skvělých interpretů, 
na které se ve větších městech stojí fronty 
v předprodejích vstupenek.

Věřím, že na propagaci zapracují všichni, 
kdo jsou za šíření informací placeni :-)).

Do blízkého Králicka pozdrav z nedalekého 
Hradce posílá všem čtenářům 

Ivana Marečková  

Kavčáci na „školním výletě“ do Wrocławi
V červnu se uzavřel nultý ročník Kavči 

a naši frekventanti byli po zásluze odmě-
něni výletem do polské Wrocławi. Zájezd 
byl otevřený pro všechny občany Králík 
i blízkého okolí a autobus byl zcela zaplněn. 

Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, 
abychom si prohlédli mnohé z významných 
historických památek tohoto krásného města. 
Společný program nebyl povinný, proto si 
na své přišli lidé, kteří mají rádi organizo-
vané prohlídky i ti, kteří si svůj program 
rádi vymyslí sami. Společně jsme navštívili 
Rynek, vyhlídku z věže kostela sv. Alžběty, 
Tumský ostrov, Aulu Leopoldinu a také jsme 

se seznámili se spoustou trpaslíků, kteří patří 
ke vděčným turistickým atrakcím. Individu-
álně bylo na programu například Raclavické 
panorama a ZOO s jeho Afrykariem.

Děkujeme Městu Králíky, z jehož dotace, 
určené Kavče, byla hrazena doprava do 
Wrocławi. 

Věříme a těšíme se, že se budeme v příš-
tím ročníku Kavči pravidelně setkávat na 
našich přednáškách a že bude první ročník 
Kavči stejně podnětný a úspěšný jako uply-
nulý ročník nultý.

Za Kavču
Kateřina Brandejsová a Michal Kos

Přicházíme na Rynek. Foto J. Stodůlka
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Kraj dokončil největší
transformaci sociálního

ústavu v republice
Pro 144 hendikepovaných klientů Domova sociálních služeb ve 

Slatiňanech se zásadně mění jejich životní podmínky. V rámci nej-
většího projektu transformace sociálních služeb v naší republice se 
mohli přestěhovat z velkokapacitního ústavu do 12 nových rodinných 
dvojdomků a dvou bytů v blízkém okolí. Projekt za téměř 185 milionů 
korun je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím 
Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem. Pardubický 
kraj ho podpořil částkou přibližně 20 milionů korun. 

„Pardubický kraj byl mezi prvními čtyřmi kraji v republice, které 
se do transformace sociálních ústavů pustily. První čtyři domky byly 
zkolaudovány už v roce 2006 a bylo vidět, že klientům tento způsob 
péče nesmírně svědčí. Proto náš kraj podal žádosti do nově vyhlášeného 
programu Evropské unie s dalším projektem, se kterým uspěl, a který 
může v těchto dnech slavnostně završit,“ řekl radní Pardubického kraje 
pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

Celkem se projektu transformace sociálních služeb účastní 32 ústav-
ních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby přibližně 
3 800 lidem s postižením. Slatiňanský projekt je mezi nimi suverénně 
ten největší. „V našem zařízení žije celkem 280 klientů,“ říká ředitel 
Miroslav Kubín. „Z toho už někteří v domcích bydlí, a do právě dokonče-

Kraj nabízí praktickým
lékařům pomocnou ruku

Prostřednictvím České lékařské komory a přes Sdružení prak-
tických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost 
začátkem června obrátil 1. náměstek hejtmana Roman Línek na 
odbornou veřejnost, aby ji seznámil s novou grantovou pobídkou 
Pardubického kraje. Ta má motivovat lékaře ke školení absolventů 
lékařských fakult pro povolání praktických lékařů. Termín podá-
vání žádostí je ode dneška do 30. září.

„Je to první taková iniciativa v České republice, pokus alespoň trochu 
pomoct ze strany kraje s nepříznivou situací, kdy praktičtí lékaři stárnou 
a noví nepřicházejí. Ohroženy jsou zejména venkovské obvody, kam se 
absolventi škol jen zřídkakdy hlásí. Přitom by taková „škola života“ 
jako z filmu Jak básníkům chutná život mohla být odrazovým můstkem 
k další kariéře,“ říká Roman Línek.

Garantem dostupnosti lékařských služeb jsou zdravotní pojišťovny, 
za vzdělávání lékařů odpovídá ministerstvo zdravotnictví a podmínky 
mohou nastupujícím lékařům vytvořit i obce. Ty všechny by také měly 
přispět se svou troškou do mlýna.

Jak vzdělávání budoucích praktických lékařů nyní funguje?
Absolvent lékařské fakulty, který chce získat specializovanou způ-

sobilost pro samostatný výkon práce praktického (dříve obvodního) 
lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, musí projít tříletým 
nebo čtyřletým vzdělávacím cyklem. Vzdělávání probíhá formou 
takzvaných rezidenčních míst, která schvaluje a financuje Ministerstvo 
zdravotnictví. Školitel (praktický lékař) si vybere ve výběrovém řízení 
absolventa, který se stane jeho zaměstnancem. Z části dotace ministerstva 
ho platí, dále mu hradí účast na stážích v nemocnici a také ho sám školí 
a dohlíží na jeho praxi.

Grant přidává peníze školitelům, oni platí absolventy
Kvůli nízkému ohodnocení nebyl o funkci školitele mezi praktickými 

lékaři příliš velký zájem. V loňském roce bylo v našem kraji schváleno 
pouze pět rezidenčních míst pro všeobecné praktické lékaře a žádné 
místo pro praktického lékaře pro děti a dorost. „Právě nový grant má 
motivovat školitele, tedy stávající praktické lékaře, kteří se budou 
ochotni podílet na výchově další generace. Pobídka činí částku 48 tisíc 
korun ročně a část z toho bude sloužit k pozvednutí nástupních platů 
absolventů,“ upřesnil Línek.

V Pardubickém kraji jsou dvě třetiny praktických lékařů starší 50 let, 
dvanácti z nich je dokonce přes 70 let.

ných domků a zakoupených bytů stěhujeme dalších 144 lidí. Tam budou 
mít svůj domov se svými pečovateli a budou moci žít způsobem života, 
který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Někteří dojíždějí do Chrudimi do 
školy a do budovy Domova ve Slatiňanech budou dál dojíždět třeba na 
zájmové kroužky, rehabilitaci nebo denní aktivity. Všechny domky jsou 
v okruhu do 12 km od Slatiňan.“

Do současné doby slatiňanský domov z velké části využíval historické 
prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester sv. Františka, 
kde klienti neměli potřebné soukromí a nemohli se chovat jako v domá-
cím prostředí. „Vidíme, že ti, kdo už v domcích žijí, jsou klidnější, nemusí 
brát tolik léků, lépe komunikují, snaží se zapojit do běžných činností,“ 
říká Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu 
Pardubického kraje.

Každý domek obsahuje dvě zcela samostatné domácnosti, které obývá 
čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Proto jsou domky bezbariérové. 
Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.

Klientům bude v novém bydlišti poskytována sociální služba domov 
pro osoby se zdravotním postižením a v bytech služba chráněné bydlení. 
Zaměstnanci se budou v domcích střídat v třísměnném provozu, proto 
jich musí být asi o 50 víc než dosud. Obědy sice dostanou z Domova ve 
Slatiňanech, ale o nákupy, jídlo a vaření na zbytek dne se budou muset 
společně s obyvateli domků postarat sami. V modernější části domova 
zůstane asi jen padesátka klientů, kteří potřebují intenzivní zdravotní 
péči a rehabilitaci. 

Dvojbytové domy byly vybudovány v těchto obcích a městech: Za-
ječice, Staré Jesenčany, Slatiňany, 
Chrudim, Markovice, Medlešice, 
Lány u Bylan a Bylany. Oba byty 
se nachází v Chrudimi.
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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. 6. Bytový dům čp.: 660/1. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 3+1, 
byt je v 2. n.p., celková podlahová plocha bytu včetně 
sklepu je 63,05 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.769 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.600 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč.
Výše předepsané jistoty: 8.307 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: 30. 9. 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. 11. 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.

Cílem je transparentnost
a otevřená komunikace

„Cílem je především předávání informací o skutečných aktivi-
tách, pojmenování potřeb jednotlivých cílových skupin a hledání 
spolupráce na Strategickém plánu rozvoje obce.“

Tato krásná slova, rozhodně nepochází z pera opozičního 
zastupitele, ale jsou vytesána do koaličního programového 
prohlášení současného vedení radnice. Musím pochválit naše 
nepolitické politiky za jejich upřímnou snahu o sepsání těchto 
několika vět, které moc hezky politicky označují jako progra-
mové prohlášení. Velice bych si přál, abych se dožil doby, kdy 
bude možné,radniční konšele pochválit i za praktické naplňování 
jejich hezkých slibů.

Transparentnost a otevřenou komunikaci si můžeme ukázat 
na jednom praktickém příkladu. Územní plán, který se vydává 
formou opatření obecné povahy, rozhodně patří k těm základním 
dokumentům každé obce. Významnou měrou totiž ovlivňuje 
život občanů na několik let dopředu. V podmínkách města 
Králíky se tato klíčová záležitost projednává o prázdninách. 
Parné léto, dovolené a prázdninová pohoda je ideální čas, kdy 
v tichosti umožnit uplatnění připomínek k návrhu změny č. 1 
k územnímu plánu obce, bez větší pozornosti veřejnosti. Něko-
lik nenápadných slov v územním plánu nebo jeho změně může 
změnit osudy celé řady občanů. Teprve v budoucnu se budeme 
moci přesvědčit o dopadu těchto změn na občany a život v obci. 
Díky schváleným změnám ve využití území, se někdo snadno 
a rychle stane milionářem, ale někdo jiný se může stát sousedem 
„malé“ fabriky s provozem poškozující zdraví a životní prostředí 
nebo třeba střelnice. 

Každá vládnoucí radniční koalice si dovolí pouze tolik, kolik 
prostoru jí dá občanská veřejnost.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 6 konaného 13. července 2015

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná, starostka; Mgr. Martin 
Hejkrlík, místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran, člen RM;  David Hrda; Ing. Vác-
lav Kubín ; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel 
Strnad, člen RM;  Ing. Ladislav Tóth, 
člen RM;  Antonín Vyšohlíd.

Z jednání omluveni: Mgr. Dušan Kra-
bec, Pavel Šiko, Ing. Roman Kosuk, Ing. 
Ladislav Dostálek, Mgr. Karel Hlava, 
Mgr. Jiří Švanda.

Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka 
Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Jan 
Čuma.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Smlouva o poskytnutí dotace

na stavbu vodovodního řadu
4.3. Prezentace MŠ Moravská

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

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápi-
su z jednání ZM ze dne 8. 6. 2015 Mgr. 
Jiří Švanda a Ing. Karel Málek nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Ing. Pavel 
Strnad a Mgr. Miroslav Beran.

ZM/2015/06/068: ZM schvaluje 
ověřovateli dnešního zápisu jednání 
Ing. Pavla Strnada a Mgr. Miroslava 
Berana. 

Hlasování: 8:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Starostka navrhla vypuštění bodu 4.3. 

Fond památkové péče města Králíky 
z dnešního jednání z důvodu zapracování 
připomínek právničky a navrhla hlasovat 
o změněném návrhu programu.

ZM/2015/06/069: ZM schvaluje 
program jednání ZM č. 6 s navrženou 
změnou. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

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

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

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

p.p.č. 1405/3 ve vlastnictví města Králíky za 
část pozemku p.p.č 1394 ve vlastnictví paní 
M. S. vše v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2015/06/070: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje směnu části pozemku 
p.p.č. 1405/3 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši 227 Kč, část je 
označena GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 
2014 jako díl „d“, který je ve vlastnictví 
města Králíky a evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, za část pozemku p.p.č. 1394 
– zahrady o výměře 570 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši 129.570 
Kč, část je označena GP č. 288-98/2014 ze 
dne 3. 11. 2014 jako díly „b+c“, které jsou 
ve vlastnictví paní M. S. a evidovány na 
LV č. 26 u Katastrálního úřadu pro PK, 
KP Ústí nad Orlicí s tím, že rozdíl kupních 
cen ve výši 129.343 Kč a náklady spojené 
s převodem uhradí město Králíky. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 2130 v k.ú. Červený Potok

ZM/2015/06/071: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje 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 Ka-
tastrálního 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 pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 2072/6 v k.ú. Králíky

ZM/2015/06/072: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje 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 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. Zároveň Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v ochranném pásmu kanalizace na 
pozemku p.p.č. 2072/6 – ostatní ploše 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, IČO 00279072, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, služebnost 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení záměru směny pozemku 
p.p.č. 2210/3 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p.p.č 2210/9 ve vlastnictví pana 
Č. Ř. vše v k.ú. Králíky

ZM/2015/06/073: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny pozemku 
p.p.č. 2210/3 – ostatní plochy, ostatní ko-
munikace o výměře 40 m2 v k.ú. Králíky, 
který je ve vlastnictví města Králíky, IČO 
0279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky a evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí 
nad Orlicí, za pozemek p.p.č. 2210/9 – tr-
valý travní porost o výměře 41 m2 v k.ú. 
Králíky, který je ve vlastnictví pana Č. Ř. 
a evidován na LV č. 359 u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP 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. a ukládá záměr směny 
zveřejnit.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení zřízení služebnosti umís-
tění a provozování stavby chodníku pro 
oprávněné město Králíky

ZM/2015/06/074: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení služebnosti 
umístění a provozování 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., pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost se zřizuje na dobu určitou 
a bezúplatně.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení záměru prodeje inže-
nýrských sítí - technického vybavení HUP 
a technické vybavení elektro na pozemku 
p.p.č. 3529 v k.ú. Králíky

ZM/2015/06/075: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje inže-
nýrských sítí -technického vybavení HUP 
a technické vybavení elektro na pozemku 
p.p.č. 3529 – orné půdě v k.ú. Králíky, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši: - technické vybavení HUP 10.890 
Kč - technické vybavení elektro 9.243 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro naklá-
dání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.7. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2015 v k.ú. Horní Lipka  

ZM/2015/06/076: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
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pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 4 120 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a to s ohledem na 
probíhající změnu územního plánu, která 
dosud nebyla schválena.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.8. Schválení zrušení rozhodnutí 
ZM/2015/04/050 ze dne 11. 5. 2015 a schvá-
lení záměru směny části pozemku p.p.č. 
2139/1 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku p.p.č. 318/2 ve vlastnictví pana M. 
K. vše v k.ú. Králíky  

ZM/2015/06/077: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší rozhodnutí ZM/2015/04/050 
ze dne 11. 5. 2015 a schvaluje záměr smě-
ny části pozemku p.p.č. 2139/1 – ostatní 
plochy o výměře 147 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, část je nově označe-
na dle GP č. 1737-153/2015 ze dne 18. 5. 
2015 jako p.p.č. 2139/6, která je ve vlast-
nictví města Králíky a evidována na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za část pozemku p.p.č. 318/2 – ostatní 
plochy o výměře 1 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2, část je 
nově označena GP č. 13737-153/2015 ze 
dne 18. 5. 2015 jako p.p.č. 318/18, která 
je ve vlastnictví pana M. K. a evidována 
na LV č. 1014 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
pan K., a ukládá záměr směny zveřejnit. 
Zároveň Zastupitelstvo města Králíky 
schvaluje zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu zřízení a provo-
zování kanalizace pro oprávněné město 
Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, případně jím 
určeným třetím osobám, a to na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.9. Schválení aktualizace záměru bez-
úplatného převodu pozemků formou směnné 
smlouvy a to pozemků p.p.č. 104/30, p.p.č. 
2080/9, p.p.č. 2080/12, p.p.č. 2080/16, p.p.č. 
2080/18 a p.p.č. 2080/20 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví města Králíky za pozemky p.p.č. 
2080/5, p.p.č. 2080/22, p.p.č. 2231/19, p.p.č. 
2231/20, p.p.č. 2231/21, p.p.č. 2231/22 
a p.p.č. 2231/23 v k.ú. Králíky ve vlastnictví 
ČR – ŘSD ČR

ZM/2015/06/078: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje aktualizaci záměru bez-
úplatného převodu pozemků v k.ú. Králíky 
formou směnné smlouvy, a to: - pozemků 
p.p.č. 104/30 – ostatní plochy o výměře 6 
m2, p.p.č. 2080/9 – ostatní plochy o výměře 
116 m2, p.p.č. 2080/12 – ostatní plochy o vý-
měře 243 m2, p.p.č. 2080/16 – ostatní plochy 

o výměře 70 m2, p.p.č. 2080/18 – ostatní 
plochy o výměře 30 m2 a p.p.č. 2080/20 
– ostatní plochy o výměře 199 m2 ve vlast-
nictví města Králíky, které jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad orlicí, 
za - pozemky p.p.č. 2080/5 – ostatní plochu 
o výměře 120 m2, p.p.č. 2080/22 – ostatní 
plochu o výměře 41 m2, p.p.č. 2231/19 – 
ostatní plochu o výměře 315 m2, p.p.č. 
2231/20 – ostatní plochu o výměře 272 m2, 
p.p.č. 2231/21 – ostatní plochu o výměře 
355 m2, p.p.č. 2231/22 – ostatní plochu 
o výměře 239 m2 a p.p.č. 2231/23 – ostatní 
plochu o výměře 15 m2 ve vlastnictví České 
republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 
00 Praha – Nusle, které jsou evidovány 
na LV č. 2034 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
a ukládá záměr směny pozemků zveřejnit.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4 . 1 . 1 0 .  P o t v r z e n í  r o z h o d n u t í 
ZM/2015/02/023 ze dne 16. 3. 2015, tj. po-
tvrzení prodeje celého pozemku p.p.č. 2220 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2015/06/079: Zastupitelstvo 
města Králíky potvrzuje rozhodnutí 
ZM/2015/02/023 ze dne 16. 3. 2015, tj. 
potvrzuje prodej celého pozemku p.p.č. 
2220 – ostatní plochy o výměře 36 m2 
v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Or-
licí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
-Podmokly za kupní cenu ve výši 14.064 
Kč včetně DPH.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.11. Schválení přípravy prodeje po-
zemku st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
jehož součástí je stavba občanské vybavenosti 
čp. 109

ZM/2015/06/080: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje přípravu prodeje po-
zemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, jehož součástí je stavba občan-
ské vybavenosti čp. 109, a který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, tj. vypracování znaleckého posudku 
na stanovení minimální nabídkové kupní 
ceny nemovitosti.

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 2532 v k.ú. Horní Lipka  

ZM/2015/06/081: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2532 – ostatní plochy o výměře 1 343 
m2 v k.ú. Horní Lipka, 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 

záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.13. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2129 v k.ú. Červený Potok  

ZM/2015/06/082: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2129 – trvalého travní-
ho porostu o výměře cca 745 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 + nákla-
dy spojené s převodem a se závazkem 
převzetí práv a povinností vyplývajících 
ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti 
stavby č. IV-12-2013587/VCB/1 uzavřené 
mezi městem Králíky a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Hlasování: 5:4:0 (neschváleno)

4.2. Smlouva o poskytnutí dotace na 
stavbu vodovodního řadu

Vedoucí odboru VTS p. Jan Čuma sezná-
mil přítomné se stavem vodovodního řadu od 
areálu Tesly k Vojenskému muzeu v Králí-
kách a nutnosti rekonstrukce jeho havarijního 
stavu a také s důvody poskytnutí dotace. 

ZM/2015/06/083: ZM schvaluje po-
skytnutí dotace společnosti Vodovody 
a kanalizace ve výši 499 731,70 Kč na 
stavbu vodovodního řadu „Stavební úpra-
vy vodovodu k Muzeu Králíky na p.p.č. 
3481, 3445, 3448, 3480, 3456, 3451, 3449 
v k.ú. Králíky“. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

ZM/2015/06/084: ZM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace ve výši 499 731,70 Kč 
na stavbu vodovodního řadu „Stavební 
úpravy vodovodu k Muzeu Králíky na 
p.p.č. 3481, 3445, 3448, 3480, 3456, 3451, 
3449 v k.ú. Králíky“ mezi městem Králíky 
a firmou Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. se sídlem Slezská 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, v předloženém 
znění. 

Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.3. Prezentace MŠ Moravská
Ředitelka Mateřské školy Moravská 

Bc. Romana Fabiánová ve své prezentaci 
podrobně seznámila 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 19:30 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
22. 6.
RM doporučuje ZM schválit záměr pro-

deje pozemku p.p.č. 2532 – ostatní plochy 
o výměře 1 343 m2 v k.ú. Horní Lipka, 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 nákup pozem-
ku p.p.č. 3375/2 – lesního pozemku o výměře 
19 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na 
LV č. 1534 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, který 
byl zaměřen GP č. 1736-140/2015 ze dne 14. 
5. 2015, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, od pana V. D., Králíky. Zároveň RM 
ukládá MO předložit návrh se souhlasným 
stanoviskem pana D. na jednání ZM.

RM bere na vědomí rozhodnutí o udělení 
souhlasu k provozování zařízení ke sběru, 
výkupu a využívání odpadů – autovraků (kód 
N9, Z7, S10 a S11) a s jeho provozním řádem 
pro firmu VYDRUS spol. s r. o., Králíky. 

RM bere na vědomí oznámení IV-12-
2012912 o umístění el. zařízení rozvodu 
elektřiny na pozemcích p.p.č. 201/2 – ostatní 
ploše, 201/3 – ostatní ploše, 2072/7 – ostatní 
ploše, 2072/8 – ostatní ploše a 3313 – ostatní 
ploše v k. ú. Králíky, které jsou zapsány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, zaslané 
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín – Dě-
čín IV-Podmokly a nemá k němu připomínky. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemo-
vitých věcí a movitých věcí č.j. 1832/2015 
mezi městem Králíky a Sborem dobrovol-
ných hasičů Prostřední Lipka, se sídlem 561 
69 Králíky, Prostřední Lipka, 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, 
a to v předloženém znění.

RM schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti spočívající v umístění, provozová-
ní, opravách, údržbě a ve výměně zařízení dis-
tribuční soustavy prostřednictvím třetích osob 
a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemky 
p.p.č. 666/1 – orné půdě, p.p.č. 675/15 – orné 
půdě, p.p.č. 675/30 – orné půdě a p.p.č. 3741/1 
– trvalém travním porostu v k.ú. Králíky, které 
jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín a dále v právu umožnit v nezbytném 
rozsahu oprávněné, případně jí určeným třetím 
osobám, přístup a příjezd na uvedené nemo-
vitosti. 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 
břemene - služebnosti. 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením 
§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky o 10.000 
Kč z rozpočtu města.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 15-
34, číslo 156179/15/PA a interní rozpočtové 
opatření číslo 201502, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 63.055 Kč.

RM bere na vědomí žádost společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s. o dotaci ve výši 499.731,70 Kč a návrh 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace na 
stavbu vodovodního řadu „Stavební úpravy 
vodovodu k Muzeu Králíky na p.p.č. 3481, 
3445, 3448, 3480, 3456, 3451, 3449 v k.ú. 
Králíky“ a doporučuje ZM její schválení. Dále 
RM ukládá VTS předložit bod na jednání ZM. 

RM bere na vědomí souhrnnou zprávu 
odboru ŽP týkající se stavu uzavřené sklád-
ky TDO a zemníku v Dolních Boříkovicích 
a pověřuje SMK s.r.o. změnou zabezpečení 
uzavřené skládky a ve spolupráci s odborem 
ŽP získáním nového souhlasu KÚ Pardubice 
s ukládáním zemin do stávajícího zemníku. 
RM ukládá odboru VTS, ŽP a MO předložit 
RM návrh nejvhodnější formy smluvního 
vztahu mezi městem Králíky a SMK s.r.o. 

RM schvaluje dodatečně výjimku z maxi-
málního počtu 24 dětí ve třídě MŠ na 25 dětí ve 
třídě Pivovarská, Králíky, okr. Ústí nad Orlicí 
za školní rok 2014/2015 a zároveň schvaluje 
výjimku z maximálního počtu 24 dětí ve třídě 
MŠ na 25 dětí ve třídě Pivovarská, Králíky, 
okr. Ústí nad Orlicí na školní rok 2015/2016 .

RM bere na vědomí informaci o splnění 
podmínky vysokoškolského vzdělání v ba-
kalářském studijním programu a schvaluje 
změnu platového výměru paní Bc. Jarmily 
Kainkové, ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí s účinností od 1. 6. 2015.

RM bere na vědomí informaci o změně 
ustanovení § 166 školského zákona a schvalu-
je text potvrzení o změně pracovního poměru 
z doby určité na dobu neurčitou ředitelů škol 
a školského zařízení.

RM neschvaluje uzavření smlouvy mezi 
městem Králíky a firmou Joma Travel, s.r.o., 
Zahradnícka 2473/1A, 038 61 Vrůtky na 
zveřejnění reklamního inzerátu v publikaci 
„Cestovní informátor České republiky“ 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT informovat 
navrhovatele o výsledném rozhodnutí.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve 
výši 70.000 Kč na přípravu a konání akce 
CIHELNA 2015.

RM posoudila předloženou veřejnou za-
kázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Králíky, oprava místních komunikací ul. 
Na Mokřinách a Luční“ a rozhodla veřejnou 
zakázku zrušit. Současně ukládá odboru VTS 
vypsat na tuto akci zakázku novou.

29. 6.
RM neschvaluje záměr pronájmu části 

pozemku p.p.č. 212/1 – trvalého travního po-
rostu o výměře cca 70 m2 v k.ú. Králíky, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za účelem 
umístění maringotky k prozatímnímu bydlení.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3529 – orné 
půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši:

- pilíř elektro   9.243 Kč
- pilíř HUP 10.890 Kč
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, 

tj. odlišně od pravidel pro nakládání s nemo-
vitými věcmi, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. Zároveň RM schvaluje dohodu 
o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve 
výši 12.500 Kč s paní M. P., Králíky. 

RM nedoporučuje ZM schválit záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 2015 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 4 120 m2 v k.ú. 
Horní Lipka, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem s ohledem na probíhající změnu 
územního plánu, který dosud nebyl schválen 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán odpa-
dového hospodářství Pardubického kraje pro 
období 2016 - 2025“ a dále, že koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a nemá 
k výše uvedené koncepci připomínky.

RM nedoporučuje ZM schválit záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 2129 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 745 m2 v k.ú. 
Červený Potok, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a se závazkem převzetí práv a po-
vinností vyplývajících ze smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti stavby č. IV-12-2013587/VCB/1 
uzavřené mezi městem Králíky a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM zrušit rozhodnutí 
č. ZM/2015/04/050 ze dne 11. 5. 2015 a do-
poručuje schválit záměr směny části pozemku 
p.p.č. 2139/1 – ostatní plochy o výměře 147 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, část je 
označena GP č. 1737-153/2015 ze dne 18. 5. 
2015 jako p.p.č. 2139/6, která je ve vlastnictví 
města Králíky a evidována na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí, za část pozemku p.p.č. 318/2 – ostatní 
plochy o výměře 1 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2, část je označena GP č. 
1737-153/2015 ze dne 18. 5. 2015 jako p.p.č. 
318/18, která je ve vlastnictví pana M. K., Ští-
ty a evidována na LV č. 1014 u Katastrálního 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí s tím, že 
rozdíl kupních cen uhradí pan M. K., a uložit 
záměr směny zveřejnit. Dále RM doporučuje 
ZM schválit na pozemku p.p.č. 2139/6 v k.ú. 
Králíky zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu zřízení a provozování 
kanalizace pro oprávněné město Králíky, 
případně jím určeným třetím osobám, a to na 
dobu neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje záměr společného pronájmu 
částí pozemků p.p.č. 1822/12 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 123 m2 a p.p.č. 
1822/30 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 3 m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou evido-
vány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
účelem zřízení přístupové cesty za nájemné 
ve výši 2 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 2129 – trvalého travního 
porostu, p.p.č. 2135 – ostatní plochy a p.p.č. 
2451 – ostatní plochy v k.ú. Červený Potok, 
které jsou evidovány na LV č. 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, souhlasí se stavebním zámě-
rem stavby kabelového vedení NN - akce 
„Králíky-Červený Potok p.č.2135-Město-
-kNN“ – společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín – Děčín IV-Podmokly.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Králíky, oprava místních komunikací 
ul. Na Mokřinách a Luční“ a zároveň schva-
luje oslovení těchto dodavatelů: MADOS 
MT, s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí; Chládek a Tintěra, Pardubice 
a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, 
STRABAG a.s., Odštěpný závod Ostrava, 
oblast Západ, se sídlem Kladská 1082, 500 
03 Hradec Králové.

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání 
nabídky na zakázku malého rozsahu akce „Vy-
budování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“ a zároveň 
schvaluje oslovení následujících dodavatelů: 
Royal Astona, s.r.o., Evaldova 2099/34a, 787 
01 Šumperk; hřiště.cz, s. r. o., Zábrdovická 2, 
615 00 Brno-Židenice; HAGS Praha, s.r.o., 
Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání 
nabídky na zakázku malého rozsahu akce „Vy-
budování dětského hřiště v přírodním stylu u 
MŠ Moravská ve městě Králíky“ a zároveň 
schvaluje oslovení následujících dodavatelů: 
Royal Astona, s.r.o., Evaldova 2099/34a, 787 
01 Šumperk; hřiště.cz, s. r. o., Zábrdovická 2, 
615 00 Brno-Židenice; HAGS Praha, s.r.o., 
Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město.

RM schvaluje výzvu včetně příloh k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce akce „Zateplení Kulturního 
domu Králíky“ a zároveň schvaluje oslovení 
následujících dodavatelů: VHH THERMONT 
s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice; 
PRUMHOR, spol. s.r.o., Václavské náměstí 

808/66, 110 00 Praha 1; Experior s.r.o., Říční 
114, 789 Štíty; STAVREL, s.r.o., Hlavní 137, 
788 83 Hanušovice; JH – Color, Nemocniční 
32, 787 01 Šumperk. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 29 
a interní rozpočtové opatření číslo 201503, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 70.000 Kč.

RM ruší usnesení č. RM/2015/17/227 ze 
dne 27. 4. 2015.

RM svěřuje odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Králíky kompetenci 
z ustanovení § 33, odst. 6, zákona č. 111/2006 
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a to vydávání 
souhlasu obce s poskytnutím doplatku na by-
dlení pro úřad práce formou sdělení.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
13. 7. 2015. 

8. 7.
RM schvaluje k zajištění bezpečnosti a zdra-

ví občanů při zpracování nahodilých těžeb 
po větrné vichřici ze dne 8. července 2015“ 
NAŘÍZENÍ Rady města Králíky 1/2015“.

13. 7.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném pře-

vodu vlastnictví č. 157715714 mezi městem 
Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a Mi-
nisterstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 
1, 160 01 Praha 6, a to v předloženém znění.

RM schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti spočívající v umístění, provozo-
vání, opravách, údržbě, obnově a ve výměně 
zařízení distribuční soustavy prostřednictvím 
třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu 
na pozemky p.p.č. 2129 – trvalý travní porost, 
p.p.č. 2135 – ostatní plochu a p.p.č. 2451 – 
ostatní plochu v k.ú. Červený Potok, které 
jsou zapsány 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, Teplická 874/8, 
a dále v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněné, případně jí určeným třetím oso-
bám, přístup a příjezd na uvedené nemovitosti. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
- služebnosti. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti spočívající v umístění, provozo-
vání, opravách, údržbě, obnově a ve výměně 
zařízení distribuční soustavy prostřednictvím 
třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu 
na pozemek p.p.č. 601/3 – ostatní plochu 
v k.ú. Dolní Boříkovice, 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, Teplická 874/8, 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 břemene 
- služebnosti. 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
MK 38731/2015 OPP a interní rozpočtové 
opatření číslo 201504, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 660.000 Kč.

RM souhlasí s úplnou uzavírkou silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras 
po komunikacích na území města Králíky 
z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání 
akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2015 
Králíky“ v těchto termínech:

1) III/31224 - 21. 8. 2015 od 10:00 do 20:00 
a 22. 8. 2015 od 8:00 do 18:00 hod

2) MK V. náměstí - 21. 8. 2015 od 15:00 
do 22:00 hod 

Současně RM schvaluje prodloužení doby 
pro pořádání hudební produkce na Velkém 
náměstí v Králíkách dne 21. 8. 2015 do 
24.00 hodin. 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami na veřejnou zakázku – „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ ve složení: 

Členové: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hej-
krlík, Jan Čuma.

Náhradníci: Mgr. Miroslav Beran, Ing. 
Ladislav Tóth, Herbert Holly.

Otevírání obálek se uskuteční 20. 7. 2015 
v 10:00 hodin.

RM jmenuje komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky – „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ ve složení: 

Členové:  Jana Ponocná, Mgr. Martin Hej-
krlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Štěpán Brus, 
Jan Čuma.

Náhradníci: Ing. Pavel Strnad, Mgr. Mi-
roslav Beran, Ing. Karel Málek, Ing. Jana 
Mrštíková, Herbert Holly.

Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteč-
ní 23. 7. 2015 ve 14:00 hodin.

RM schvaluje příkazní smlouvu mezi měs-
tem Králíky a firmou REDEA Žamberk s.r.o. 
se sídlem Divišova 669, 564 01 Žamberk, 
v předloženém znění. Předmětem příkazní 
smlouvy je činnost příkazníka při realizaci 
projektu: „Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ Moravská ve městě 
Králíky“ spočívající v poradenské činnosti 
při plnění povinnosti příkazce jako příjemce 
podpory v rámci OPŽP.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami na veřejnou zakázku – „Vy-
budování dětského hřiště v přírodním stylu 
u MŠ Moravská ve městě Králíky“ ve slože-
ní: Členové - Jana Ponocná, Mgr. Miroslav 
Beran, Jan Čuma. Náhradníci - Ing. Ladislav 
Tóth, Mgr. Martin Hejkrlík, Herbert Holly. 
Otevírání obálek se uskuteční 16. 7. 2015 
v 10:00 hodin.

RM schvaluje příkazní smlouvu mezi 
městem Králíky a firmou REDEA Žamberk 
s.r.o. se sídlem Divišova 669, 564 01 Žamberk 
v předloženém znění. Předmětem příkazní 
smlouvy je činnost příkazníka při realizaci 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
projektu: „Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ Pivovarská ve městě 
Králíky“ spočívající v poradenské činnosti 
při plnění povinnosti příkazce jako příjemce 
podpory v rámci OPŽP.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek 
s nabídkami na veřejnou zakázku – „Vybudo-
vání dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ 
Pivovarská ve městě Králíky“ ve složení: 
Členové - Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Be-
ran, Jan Čuma. Náhradníci - Ing. Ladislav 
Tóth, Mgr. Martin Hejkrlík, Herbert Holly. 
Otevírání obálek se uskuteční 16. 7. 2015 
v 10:30 hodin.

RM bere na vědomí informaci o dokončení 
kvalifikačního studia Mgr. Zdeňkou Křížko-
vou a schvaluje změnu osobního příplatku 
ředitelky školy z 20 % na 25 % s účinností 
od 1. 7. 2015. 

RM schvaluje umístění propagace města 
Králíky v letní příloze Orlického deníku s ná-
zvem „8-ka“ v rozsahu 4 stran formátu A4 za 
cenu 20.000 Kč (bez DPH) a ukládá odboru 
ŠKT připravit ve spolupráci s vedením města 
a spolupracujícími organizacemi podklady 
pro vydavatele.

RM bere na vědomí informaci o poskytnutí 
grantu z prostředků Pardubického kraje na 
realizaci projektu „ArtEx 2015“ s tím, že se 
jedná o účelově poskytnuté prostředky na 
technické zabezpečení akce a schvaluje přijetí 
poskytnutého grantu.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/333, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Amalthea o. 
s., Husova 199, Pardubice.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/334, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Audiohelp z. 
s., Tomanova 2645/5, Plzeň.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/335, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Občanské 
sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, 
Žamberk.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/336, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Občanské 
sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, 
Žamberk.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/337, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro Domov pro seniory 
Sloupnice, příspěvková organizace, Horní 
Sloupnice 28, Sloupnice.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/338, ze dne 15. 6. 2015, schva-

luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro Oblastní charitu Ústí 
nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad.

R M  s  o d v o l á n í m  n a  u s n e s e n í 
RM/2015/24/339, ze dne 15. 6. 2015, schva-
luje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro Stacionář Ústí nad 
Orlicí, T. G. Masaryka 123, Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí s přijetím daru a schvaluje 
smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 
100.000 Kč z rozpočtu Pardubického kraje na 
likvidaci škod a zajištění bezpečnosti občanů 
a návštěvníků turistické oblasti, postižené 
živelní pohromou dne 8. července 2015.

RM schvaluje k zajištění bezpečnosti 
a zdraví občanů při zpracování nahodilých 
těžeb po větrné vichřici ze dne 8. července 
2015 NAŘÍZENÍ Rady města Králíky 2/2015.

17. 7.
RM schvaluje k zajištění bezpečnosti 

a zdraví občanů při zpracování nahodilých 
těžeb po větrné vichřici ze dne 8. července 
2015 NAŘÍZENÍ Rady města Králíky 3/2015.

20. 7.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy 

o výpůjčce nemovitostí č.j. UZSVM/HU-
O/5699/2012-HUOM Sp 55/2005 JIN mezi 
městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, IČO 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00 Praha 2, tj. pozemků p.p.č. 2107/3 – 
ostatní plochu a p.p.č. 3731 – ostatní plochu 
vše v k.ú. Králíky, pozemky jsou evidovány 
na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí a jsou součástí městské památkové 
zóny, smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou 
do 30. 9. 2020.

RM schvaluje pronájem prostoru sloužícího 
podnikání - 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 Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to společnosti MUDr. Petr Čížek 
– oční ordinace s.r.o., se sídlem Nádražní 55, 
564 01 Žamberk. Původní podmínky nájem-
ního vztahu zůstanou zachovány, tj. nájemní 
vztah na dobu neurčitou, účel pronájmu – zří-
zení oční ordinace pro výkon lékařské praxe, 
nájemné ve výši 2.822 Kč/rok. 

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

RM schvaluje pronájem části pozemku 

p.p.č. 1822/23 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 95 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem zastavěné plochy a údržby 
pozemku, za nájemné ve výši 192 Kč/rok, a to 
paní M. F., Králíky. Nájemní vztah se uzavírá 
na dobu určitou 2 roky.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 2129 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 745 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 se závazkem převzetí práv a povinností 
vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti stavby č. IV-12-2013587/VCB/1 
uzavřené mezi městem Králíky a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM souhlasí s uložením vodovodní pří-
pojky a zároveň schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v umístění, zřízení 
a provozování vodovodní přípojky a dále 
v právu vstupovat a vjíždět na pozemek p.p.č. 
1115 – ostatní plochu v k.ú. Prostřední Lipka, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, v souvislosti se zřizováním, staveb-
ními úpravami, opravami a provozováním 
vodovodní přípojky pro oprávněnou Ing. M. 
I., Hanušovice. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu stano-
venou ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené se zřízením služebnosti. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.  

RM vyhodnotila VZ malého rozsahu na 
stavební práce akce „Králíky, oprava míst-
ních komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ 
a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou STRABAG a.s., Kladská 1082, 
Hradec Králové 500 03.

RM schvaluje smlouvu mezi městem Krá-
líky a Pardubickým krajem o přijetí grantu 
z prostředků Pardubického kraje na realizaci 
projektu „Králíky – Lipky, boží muka Na 
hranici a Na Kladské rovině“.

RM schvaluje organizační zajištění koncer-
tů ve dnech 15. - 16. 8. 2015 v maximální výši 
do 10.000 Kč, převzetí záštity města Králíky 
nad koncertem profesora Štěpána Raka včetně 
předání věcného daru.

RM schvaluje finanční odměnu paní Mgr. 
Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvko-
vé organizace Městská knihovna Králíky 
v souvislosti s výkonem funkce regionální 
knihovny.

Prodejní trhy
14. 8. 2015

Králíky, Velké náměstí
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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.

CO TU KVETE
Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera)

Netýkavka žláznatá je jednoletá bylina 
vysoká 0,6 – 3m. Má přímou i větvenou 
lodyhu, která je dutá, tupě hranatá, světle 
zelená až tmavě nachová. Dolní lodyžní 
listy jsou vstřícné nebo střídavé, horní 
jsou vstřícné nebo v přeslenech, vejčité 
až kopinaté, ostře pilovité, na řapících 
a okrajích čepele listů můžeme vidět ky-
jovité žlázky, které daly rostlině jméno. 
Kvete bíle, růžově až sytě purpurově. Po 
odkvětu vytváří tobolky. Z nich vystřelují 
semena až 4m daleko. Na jedné rostlině 
může uzrát až 5 000 semen. Celá rostlina 
charakteristicky voní. Prý po ovoci. Roste 
na vlhkých stanovištích, obsazuje břehy 
potoků a řek. Semena mohou plout po 
vodě. Je to invazní rostlina. Vytlačuje 
původní rostlinstvo a na místě několika 
druhů rostlin bují sama. Pochází ze západ-
ního Himálaje z výšek 1 800 – 3 000 m 
n. m. Z Asie byla přivezena r. 1839 jako 
okrasná, vonná a nektarodárná rostlina 
do Anglie. Na našem území se rozšířila 
začátkem 20. století.

Pokud někde uvidíte netýkavku žláz-
natou, škubejte, rvěte, trhejte, vyrývejte, 
zadupávejte, … Naše česká květena vám 
poděkuje. A doma můžete obdivovat 
krásu jejích květů ve váze.

Text a foto Marta Valentová

Prodám 2. podlažní dům v Bran-
dýse nad Orlicí, objekt bývalé 
restaurace Milenka. V domě je 
bytová jednotka 88,5 m2 se sa-
mostatným vstupem. Vytápění 
plynovým ÚT. V  domě jsou 
i komerční prostory, vytápění 
WaV a přímotopy. Oddělená 
měření energií. Zahrádka před 
i za domem. Vhodné jako byt 
a prostor pro podnikání. Ener-
getická náročnost G. Navržená 
cena 1500000 Kč. Velmi dobrá 
dopravní obslužnost železnicí. 
Tel. 735 879 315, 465 544 509.
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Dny v kalendáři – srpen
  1. 8. 1951-1953 Věra; 1954-1956 Milič; 1957-1972 Věra; 
 1973-2015 Oskar
  2. 8. 1951-1956 Vanda; 1957-2015 Gustav
  3. 8. 1951-2015 Miluše
  4. 8. 1951-2011 Dominik; 2012-2015 Dominik, Dominika
  5. 8. 1951-1953 Panny Marie Sněžné; 1954-1956 Milivoj; 
 1957-1960 Aurora; 1961-1991 Milivoj;
 1992-2015 Kristián
  6. 8. 1951-1953 Proměnění Páně; 1954-2015 Oldřiška
  7. 8. 1951-1960 Kajetán; 1961-2015 Lada
  8. 8. 1951-1963 Nezamysl; 1964-2015 Soběslav
  9. 8. 1951-1956 Ratibor; 1957-2015 Roman
10. 8. 1951-2015 Vavřinec
11. 8. 1951-2015 Zuzana
12. 8. 1951-2015 Klára
13. 8. 1951-2015 Alena
14. 8. 1951-1956 Smil; 1957-1979 Sylva; 1980-2015 Alan
15. 8. 1951-1953 Nanebevzetí Panny Marie; 1954-2015 Hana
16. 8. 1951-2015 Jáchym
17. 8. 1951-1973 Záviš; 1974-2015 Petra
18. 8. 1951-2013 Helena; 2014,2015 Helena, Jelena
19. 8. 1951-2015 Ludvík
20. 8. 1951-2015 Bernard
21. 8. 1951-1953 Jana; 1954-1956 Střezislav; 1957-1976 Jana;
 1977-2015 Johana
22. 8. 1951-2015 Bohuslav
23. 8. 1951-1953 Zdeněk; 1954-1962 Lubomír;
 1963-1981 Lubomíra; 1982-2015 Sandra
24. 8. 1951-2015 Bartoloměj
25. 8. 1951-2015 Radim
26. 8. 1951-2015 Luděk
27. 8. 1951-2015 Otakar
28. 8. 1951-1960 Augustin; 1961-2015 Augustýn
29. 8. 1951-1990 Slovenské národní povstání;
 1991,1992 Evelína ● Slovenské národní povstání;
 1993-2015 Evelína
30. 8. 1951-1953 Růžena; 1954-1960 Alexandr;
 1961-1975 Růžena; 1976-1990 Štěpán;
 1991-2015 Vladěna
31. 8. 1951-2015 Pavlína

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

Významné dny v srpnu
V roce 1994 Organizace spojených národů vyhlásila 9. srpen jako 

Mezinárodní den původního obyvatelstva. Smyslem tohoto dne je si 
připomenout, že jsou na světě stále domorodí obyvatelé, i když v kolo-
nizovaných zemích tvoří menšinu (cca 6 % celkové populace). Přesto 
jsou tito lidé nositeli původního kulturního bohatství a hodnot a mají svá 
práva. Pokud mluvíme o původních obyvatelích, jako první nás zřejmě 
napadnou Indiáni v Americe. Další známou skupinou domorodců jsou 
Maorové na Novém Zélandu nebo Aboriginci v Austrálii. V Evropě 
jsou za původní obyvatele považováni Sámové (Laponci), kteří obývají 
území Norska, Švédska, Finska a Ruska. V Králíkách původní obyvatele 
tvořili němečtí občané, protože ve 30. letech minulého století zde žilo 
3675 obyvatel, z toho 3092 Němců (84,13 %), 510 Čechů (13,87 %), 
11 Židů a 62 obyvatel jiné národnosti. Po druhé světové válce byla 
většina německého obyvatelstva odsunuta do Německa a město Králíky 
bylo dosídleno lidmi pocházejícími z celého Československa. Králičtí 
rodáci s německou národností, kteří mohli v Králíkách zůstat, se tak stali 
(národnostní) menšinou.

Na 13. srpna připadá Den leváků. Poprvé se slavil v roce 1976 na 
popud organizace Lefthanders International, v Anglii se slaví od roku 
1992 z iniciativy organizace The Left-Hander‘s Club. V tento den se 
konají sportovní zápasy leváků proti pravákům nebo hry, při nichž 
si praváci mohou vyzkoušet nástroje pro levoruké (např. škrabku na 
brambory). Odhaduje se, že počet leváků v populaci se pohybuje kolem 
10-15 %. Obecně se má za to, že leváci vynikají v oblastech výtvarného 
umění, herectví, matematiky a hudby. Mezi slavné leváky patří například 
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Vincent van Gogh, Isaac 
Newton, Albert Einstein, Franz Kafka, Pablo Picasso, Josef Lada, Woody 
Allen, Paul McCartney, Martina Navrátilová, Petr Čech, Bill Gates nebo 
Fernando Alonso.

Zloděj v klášteře na Hoře Matky boží
Hora Matky Boží, stejně jako jiná podobná místa, zažívají 

různé situace. V pátek 10. 7. se zde odehrála zajímavá zkušenost, 
která se tady nestala minimálně posledních devět let.

Klášter ráčil navštívit zloděj, který byl připravený, měl obhléd-
nuté teritorium a vypozorované, jak to tady chodí. Proto se mu 
podařilo vykrást kasu v Ambitech kláštera při krátké nepřítom-
nosti pracovníka. Celá akce, jak jsme později zjistili, trvala jen 
něco málo přes minutu mimo jiné i proto, že zloděj měl dopředu 
připravený „nástroj“ a situace tomu nahrála. Naneštěstí pro něj, 
díky zodpovědným pracovníkům se na to přišlo téměř okamžitě, 
takže se ihned volala Policie. O Policii koluje mnoho vtipů, mnoho 
lidí její práci zlehčuje a i v tomto případě by pesimista řekl: „toho 
stejně nechytí“. Díky kvalitnímu kamerovému systému nainstalo-
vanému v rámci celého kláštera a opravdu rychlé a profesionální 
práci Policie v Králíkách, neuplynuly více jak dva dny a zloděj se 
našel, a do dalších dvou dnů se vrátila i část ukradené hotovosti.

Mnozí z nás nadávají a stále si na něco stěžujeme a bereme 
spoustu věcí jako samozřejmost. Nakonec jsme ale rádi, že ales-
poň některé věci fungují tak, jak mají a to nejmenší, co můžeme 
kolikrát udělat, je vyjádřit dík a ocenit „běžnou“ práci jiných. 

Buďme rádi, že v Králíkách Polici máme, mnoho jiných ji má 
daleko. Važme si její dobré práce a možná si i někdy vzpomeň-
me, nejen když si budeme dělat srandu, že nám někdy opravdu 
pomáhá a chrání nás, aniž bychom to věděli. Proto chci sám za 
sebe králické Policii poděkovat za dobrou práci.

Josef Kubiš, Poutní dům

Poděkování
Děkujeme vedoucímu školní jídelny Králíky panu Zdeň-

ku Večeřovi a jeho pracovnímu kolektivu za přípravu a 
vzornou obsluhu při svatební hostině.

Manželé Dolečkovi Mistrovice

Krátkodobé uzavření pošty
v období letních prázdnin
Soboty, ve kterých bude pošta uzavřena:
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8. 2015
Po dobu uzavření pošty lze pro podání zásilek využít poštu 

56401 Žamberk. Hodiny pro veřejnost pošty Žamberk v sobotu 
jsou: 8:00 - 10:00 hodin.

Poděkování
S koncem školního roku 2014/2015 ukončila svoji aktivní 

pedagogickou činnost paní Mgr. Jarmila Berková. Celý svůj pro-
fesní život pracovala na naší základní škole s nejmenšími dětmi 
a společně s rodiči pokládala základy vzdělání mnoha králických 
občanů. Aktivní byla a věřím, že ještě dlouho bude, i ve veřejném 
životě. Jako zastupitelka pracovala hlavně v oblasti sociální jako 
dlouholetá předsedkyně sociální komise.

Dovolte mi, abych jménem vedení města a všech občanů Králík 
podělkovala paní Berkové za její pedagogickou i dobrovolnou sociál-
ní práci a popřála jí do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jana Ponocná, starostka
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
01. 08. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
02. 08. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
08. 08. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
09. 08. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
15. 08. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
16. 08. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
22. 08. So MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
23. 08. Ne MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
29. 08. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
30. 08. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
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

Šimon Kolčava - Petra Pavlusiková

Tomáš Janda - Ivana Gulčiková

David Puna - Veronika Hegerová

Ladislav Bednář - Ivona Stuchlíková

Roman Blažek - Šárka Liduchová

Jan Růžička - Miroslava Hanová

Pavel Šíma - Hedvika Šmídková

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

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

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

Spolek seniorů Králicka
pro měsíc srpen připravuje

4. 8. v 17.00 hod. Výbor spolku - zabezpečení akcí měsíce srpna - nové 
otevření klubu spolku pro členy i veřejnost v daných termínech pondělí, středa 
a pátek od 14.00 do 17.00 h.

14. 8. v 15.00 hod. Opékání buřtů na Amálce. Akce určená pro členy 
i nečleny spolku.

21. 8. - 22. 8. CIHELNA - prodej vstupenek na požádání pořadatelů akce.
24. 8. - 6. 9. Pobytový zájezd do Itálie (Martinsicúro) pro členy i nečleny 

spolku. Zodpovídá za výbor p. Josef Dobrohruška a pí. Marie Křivohlávková. 
Organizuje výbor cestou CK Victoria Brno.

Ostatní aktivity v klubu spolku:
8. 8. v 15.00 hod. Schůze svazu Němců - zodpovídá p. Helmuth Schramme
20. 8. v 15.00 hod. Schůze svazu zdravotně postižených - zodpovídá pí. 

Marie Kučerová
Za výbor: J. Dobrohruška - předseda

Městská knihovna Králíky
prázdninový provoz

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 časopisy můžete vrátit až 

začátkem září.
Přejeme velkým i malým čtenářům krásné prožití prázdnin a dovolených.

Pracovnice Městské knihovny Králíky
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SRPEN 2015
PAPÍROVÁ MĚSTA   (mysteriózní USA)

úterý 4.   zač. ve 20:00 hod
Po filmu Hvězdy nám nepřály 

přichází do kin další filmová 
adaptace podle románu spiso-
vatele Johna Greena. Hrdinou 
příběhu je Quentin Jacobsen, 
normální, trochu bojácný kluk, 
který má od dětství rád nespouta-
nou sousedku Margo. Ta mu pak 
jednoho dne nečekaně zaklepe 
na okno a vtáhne ho do podivu-
hodného dobrodružství. Když 
dívka další dny ve škole chybí, 
Quentin začne pátrat a brzy si 
uvědomí, že pro něj zanechala 
určité stopy.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 95 min.

V HLAVĚ   (animovaná komedie USA)
čtvrtek 6.   zač. v 17:00 hod
Období dospívání může být velice komplikované. Riley je vytr-

žena ze svého starého života poté, co se její otec musí kvůli novému 
zaměstnání přestěhovat. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána 
svými emocemi – Radostí, Strachem, Hněvem, Znechucením 
a Smutkem. Emoce žijí v Řídícím centru, centrále uvnitř Rileyiny 
mysli, odkud jí pomáhají vypořádat se s nástrahami všedních dní. 
Jak se Riley se svými emocemi společně pokoušejí vyrovnat s pro-
blémy nových začátků, propuká v Řídícím centru zmatek. Ačkoliv se 
Radost pokouší zachovat všem pozitivní myšlení, objevují se mezi 
jednotlivými emocemi neshody v tom, jak se co nejlépe vypořádat 
s novým městem, domovem a školou.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 95 min.

IRACIONÁLNÍ MUŽ   (komedie/drama USA)
čtvrtek 6.   zač. ve 20:00 hod
Woody Allen je režisérem pracovitým – každý rok natočí nový 

snímek, který v létě uvede do kin. Profesor filozofie Abe Lucas 
(Joaquin Phoenix) prochází existenciální krizí a nedaří se mu nalézt 
smysl života, jeho slovy: „Nedokážu si vzpomenout, proč žiju“. Má 

samozřejmě problém s alkoholem a vyžívá se v nihilismu, přesto se 
do něj zakouká vdaná kolegyně z univerzity, kde našel nové půso-
biště. Obrat nastává po setkání se  studentkou Jill (Emma Stone), 
do které se Abe zamiluje, ale hlavně tehdy, když se rozhodne dát 
svému životu nový a poněkud kriminální smysl.

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

MISSION IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZLŮ (akční thriller USA)
pátek 7.   zač. ve 20:00 hod
Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na mise, jejichž 

úspěšné splnění je nemožné. Již popáté jde znovu po krku těm 
největším grázlům současného světa. A jak je jeho dobrým zvykem, 
je to opulentní akční zážitek, ve kterém budou diváci společně 
s hlavními hrdiny cestovat po celém světě, proletí se Airbusem 
(zvenčí), sklouznou se po střeše vídeňské opery a zazávodí si 
luxusním sporťákem na marocké dálnici. Státním úředníkům se 
poněkud zajídají neortodoxní 
pracovní metody tajné vládní 
služby IMF (Impossible Mission 
Force), proto ji rozpustí a jejího 
šéfa Ethana Hunta chtějí hnát 
k zodpovědnosti. Mezitím se 
začíná o slovo hlásit mýtická 
organizace Syndikát. Jejím cílem 
je prostřednictvím řízených tero-
ristických útoků zavést trochu 
jiný světový pořádek. Ačkoliv 
Hunt nemá oficiální pověření 
a pohybuje se v ilegalitě, shro-
máždí své zkušené parťáky 
a pokusí se teroristy ze Syndi-
kátu zastavit. Šance je tentokrát 
méně než nulová!

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 100 min.

MALÝ DRÁČEK   (rodinný animovaný Německo)
úterý 18.   zač. v 17:00 hod
Dráček Kokosáček a jeho kamarád Oskar se narodili na Dračím 

ostrově, ale jsou jiní než ostatní. Kokosáček je létající drak, který 
nelítá a Oskar je drak masožravec, který se stal vegetariánem. Spo-
lečně s vynalézavou dikobrazicí Matyldou musí zachránit ostrov 
před nebezpečnou sopkou, která se po letech najednou probudila. 
Bude to ale možné jenom tehdy, pokud draci všech velikostí a barev 
uzavřou mezi sebou mír a spojí síly k záchraně jejich nádherného 
ostrova.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 80 min.
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VYKOLEJENÁ   (komedie USA)  
úterý 18.   zač. ve 20:00 hod

Nová komedie z dílny Judda 
Apatowa, kterou i sám zrežíroval, 
vypráví o žurnalistce Amy, která si 
po vzoru svého otce užívá divoké-
ho nevázaného života a poslední, 
o co stojí, je nějaký romantický 
dlouhodobý vztah. Jenže co čert 
nechtěl, Amy při reportáži potká 
Aarona Connerse, sportovního 
lékaře a velice milého, pohledného 
a schopného mladého muže. Amy 
stojí před odpovědí na otázku, 
jak moc jí sympatie k Aaronovi 
změní její dosavadní pohled na 

dlouhodobý milostný vztah mezi mužem a ženou.
Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

SCHMITKE   (komedie ČR, SRN)
čtvrtek 20.   zač. ve 20:00 hod
Příběh neotřele a originálně vyprávěného filmu se odehrává 

v současném Německu a Česku, 
jeho hlavní část pak na pomezí 
– v malém městečku uprostřed 
lesů na hřebenech Krušných 
hor. S lehkým komediálním 
nadhledem nabízí mix napína-
vé detektivní zápletky s místy 
až dokumentárně realistickým 
pohledem na dnešní Sudety. 
Hlavní postavou je stárnoucí 
inženýr Julius Schmitke. A také 
Krušné hory, které byly, stejně 
jako Schmitke, už téměř úplně 
prázdné a zničené, ale v součas-
nosti se dávají znovu dohromady 
a život se do nich pomalu vrací.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; 90 min.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA   (akční USA)
úterý 25.   zač. v 17:00 hod
Vynálezce, astronaut a vědec Dr. Reed Richards stojí jen krůček 

od uskutečnění svého celoživotního snu - expedice do středu kos-
mické bouře. Během cesty však dojde k nehodě a členové posádky 
jsou vystaveni radiaci, která změní jejich DNA. Z astronautů se 
stávají tvorové se superschopnostmi, které se rozhodnou využít, aby 
překazili zlomyslné plány Dr. Dooma a ochránili obyvatele New 
Yorku před všemi dalšími nebezpečími, která by je mohla ohrozit. 
Jsou to hrdinové a celebrity. Pro celý svět jsou Fantastická čtyřka, 
sobě navzájem jsou si rodinou. Fantastická čtyřka je založena na 
nejdéle vydávaném komiksu z produkce nakladatelství Marvel, 
který v průběhu let zaslouženě získal pomyslný titul nejlepší 
komiks na světě.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 105 min.

NESMRTELNÝ   (thriller USA)
úterý 25.   zač. ve 20:00 hod
Průmyslový magnát, miliardář Damian Hale (oscarový Ben 

Kingsley) již dlouho ovládá svět, ve kterém ze své newyorské 
operační základny mistrovsky rozehrává mocenské hry. Po vzá-
jemném odcizení se svou dcerou, aktivistkou Claire má Damian 
opravdový vztah pouze k celoživotnímu příteli a pravé ruce Martinu 
O‘Neilovi. Diagnóza nevyléčitelné rakoviny přiměje Damiana 
podstoupit radikální lékařský zákrok, takzvané „odpoutání“, které 
pro něj zvrátí běh času.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

PRIDE   (komedie Velká Británie)
čtvrtek 27.  zač. ve 20:00 hod
Píše se rok 1984. Brit-

skou premiérkou je Margaret 
Thatcherová, přezdívaná Že-
lezná lady. Za dob její vlá-
dy vrcholí v zemi nepokoje 
horníků. Během Gay Pride 
v Londýně se skupina akti-
vistů rozhodne pomoci jejich 
rodinám a uspořádají pro ně 
sbírku. Odborový svaz horníků 
se ale zdráhá pomoc přijmout. 
Důvod je prostý. Neradi by 
čelili obvinění, že hornický 
svaz otevřeně sympatizuje 
s gay hnutím. Aktivisté se ale 
rozhodnou jejich rozhodnutí ignorovat a vydají se do menší 
vesnice ve Wallesu, kde hodlají předat výtěžek přímo rodinám. 
A tím začíná mimořádný příběh dvou odlišných komunit, který 
nakonec vyústí v překvapivé partnerství. Celé je to milé, vtipné, 
velmi britské a především optimistické navzdory okolnostem; 
skvělé je rovněž herecké obsazení v čele s fenomenálním 
Billem Nighym.

Vstupné 90,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

PIXELY   (komedie USA)
pátek 28.   zač. v 17:00 hod
Mezigalaktičtí mimozemšťa-

né si vyloží obrazové záznamy 
klasických pozemských video-
her jako vyhlášení války a zaú-
točí na Zemi bojovou technikou, 
která se těmito hrami přímo 
inspiruje. Prezident Will Cooper 
musí povolat svého nejlepšího 
kamaráda z dětství, videoher-
ního šampiona z osmdesátých 
let Sama Bennera, který se nyní 
věnuje instalacím domácích 
kin, aby stanul v čele bývalého 
videoherního týmu, mimozemš-
ťany porazil a zachránil planetu.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 100 min.
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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!

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ   (komedie USA)
pátek 28.   zač. ve 20:00 hod
Rusty Griswold chce dát svoji rodinu dohromady. Jeho jediná 

naděje je vydat se na dovolenou a prožít znovu svoje dětství. Proto 
bere ženu a dva syny na výlet přes celou Ameriku do nejlepšího 
zábavního parku Walley World. Netřeba dodávat, že věci nejdou 
zcela podle plánu…

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

Klub Na Střelnici Králíky
SRPEN 2015

sobota 30.   DIVADLO POD STROMY   zač. ve 14:00 hod
Čtvrtý ročník rodinného divadelního festivalu se koná v parku 

u Střelnice (v případě nepříznivého počasí na Střelnici).
Program:
14:00 – PATÁLIE PANA PAKA – Pohadlo Praha
15:00 – CESTA KOLEM SVĚTA – Formela Praha
16:00 – PIRÁTSKÁ POHÁDKA – Divadlo Tramtarie Olomouc
17:00 – BRAMBOROVÉ KRÁLOVSTVÍ + bramborová 

dílna – Loutky bez hranic Praha 
Doprovodný program v režii spolku K.O.T.V.A. Vstup zdarma,  

občerstvení zajištěno.

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

Vítání piana v podloubí
V pátek 3. 7. 2015 se v podloubí na náměstí konala ne-

všední akce. Po ročním úsilí zde bylo zpřístupněno piano. 
Samotný úmysl jste mohli zaznamenat již předchozí rok 
při koncertu Natalie Grzebały u kašny, kde naší myšlence 
vyjádřilo podporu kolem 30 posluchačů. Nyní se jich sešlo 
více než 100. Zásadním zlomem během uskutečňování 
nápadu bylo převedení vyřazeného piana ze ZŠ Moravská 
do majetku Městského muzea Králíky, za což děkujeme pře-
devším panu řediteli Kubíčkovi. Následně jsme přesvědčili 
ladiče pana Doležala, že ladit nenaladitelné piano má smysl, 
a poté sehnali skupinu silných mužů, kteří bez nároku na 
cokoli pomohli se stěhováním. Poděkování patří i Městu 
Králíky za poskytnutí řidiče se stěhovacím vozem a oby-
vatelům Velkého náměstí za shovívavost vůči uměleckým 
výkonům pianistů. Na pianu je sice umístěna cedulka, která 
upozorňuje, že k nástroji může usednout pouze ten, kdo má 
alespoň elementární znalost hry, ale každý se tím samozřej-
mě neřídí; my však věříme, že většina ano. Svědčí o tom i 
výpovědi zaměstnanců přilehlých obchodů, kterých se na 
situaci v podloubí dotazujeme. Hovoří například o těch, co 
sem chodí pravidelně cvičit, nebo o profesionálech z řad 
turistů, kteří proměňují podloubí v koncertní sál.

Na závěr bychom chtěli poděkovat účastníkům pátečního 
koncertu, kteří po drobných částkách přispěli 2063 Kč, 
z čehož jsme zaplatili 1500 Kč panu ladičovi a 500 Kč do 
rodinného rozpočtu hrající interpretce. Pokud byste chtěli 
i Vy přispět na petlice, zámky, tisk cedulky pravidel nebo 
opravy a ladění, rádi od Vás převezmeme příspěvek v TIC 
Evropský dům nebo v Městském muzeu Králíky. Děkujeme 
a přejeme krásné kulturní léto.

Miroslav Beran a Michal Kos

Piano je otevřeno každý den od 9:30 do 18:00 hodin.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí srpen 2015

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - srpen

Výstava strašidel a pohádkových bytostí
Výstavu je možno si prohlédnout do konce 

srpna během otevírací doby nejen ve výstav-
ních, ale i ve sklepních prostorách IC. Jedinečná 
výstava je plná strašidel a pohádkových bytostí 
v kufrech, životní i nadživotní velikosti s inter-
aktivními prvky. Čarodějnice, čerti, víly, skřít-
kové, kostlivci, vodníci, děsové  i běsové jsou u 
nás vždy k vidění. Pojďte se s námi krásně bát.

Jablofest  - 2. ročník - 21. 8.
Koncert rockových slupin, areál u koupa-

liště.

Šachový turnaj – 6. ročník - 29. 8.
Sál hotelu U Dubu, kontakt 724 303 618.

Jablonská pouť - 28. 8. – 30. 8.
Tradiční pouťové atrakce a stánkový prodej 

v prostorách na náměstí a u autobusového 
nádraží.

Předplatné
Předplatné podzim 2015 – prodej na IC do 

konce srpna 2015, tel 465 641 371.
Pro podzim 2015 jsme pro Vás připravili 

opět čtyři divadelní představení. Podrobnější 
informace jsou uvedeny níže. Novinkou je 
možnost zakoupení zvýhodněného předplat-
ného pro jablonské seniory.

Předplatné přízemí: 1000,- Kč, předplatné 
balkon 800,- Kč, předplatné senioři Jablonné 
nad Orlicí: 800,- Kč.

Mam´zelle Nitouche - pátek 18. 9., 19 hodin
Slavná hudební komedie Mam´zelle Nitou-

che vznikla před sto lety v tak zvané krásné 

epoše a dodnes si zachovala svůj půvab. 
V české divadelní tradici má ”Nituška” vý-
jimečné místo, zejména zásluhou Oldřicha 
Nového. Poprvé ji uvedl roku 1938 v pražském 
Novém divadle (pozdějším sídle Semaforu) 
v komorním provedení pro menší herecký 
ansámbl. Světec Célestin - světák Floridor, 
zbožná klášterní chovanka Denisa - andílek 
s čertem v těle, i další postavy nás vtahují do 
proudu proměn a stále nových dobrodružství. 
V hlavní roli Célestina - Florimonda - Otakar 
Brousek mladší. Dále hrají: Hana Czivišová , 
Jiří Wohanka, Petr Gelnar, Filip Sychra, Milada 
Bednářová, Jiří Unterműller.

Přízemí: 300,- Kč, balkon: 240,- Kč, senioři 
Jabl. n. Orl.: 200,- Kč.

Vepřo, knedlo, zelo - pondělí 5. 10., 19 
hodin

Komedie z kravína o touze uniknout z „ma-
lého“ moravského venkova, symbolizovaného 
vepřovou se zelím, do velkého světa. Ola zkla-
maná životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná 
Maruška a podivín Pepan vám odkryjí své 
touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav. 
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, 
Nikola Zbytovská, Josef Polášek, J. Barin 
Tichý. Divadlo malé/h/ry  a Divadlo Bolka 
Polívky.

Přízemí: 360,- Kč, balkon: 300,- Kč, senioři 
Jabl. n.Orl.: 260,- Kč.

Herci jsou unaveni – neděle 15. 11., 19 
hodin

Komedie Erica Assouse s pověstným 
francouzským šarmem a humorem. Herečka 
s bohatým přítelem pozve na grilování několik 

svých kolegů z branže do jejich venkovského 
sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní 
role ve filmu. Zábava se rozjíždí a na programu 
jsou obvyklá témata z hereckých šaten: scénáře, 
role, vztahy, peníze, zdraví…. A hlavně také 
maso na barbecue. Přátelské setkání? Není to 
tak jisté, neboť masky velice rychle padají! 
A finále? Velmi, velmi pikantní! Bujarý herecký 
večírek s překvapivým dojezdem. Norbert: 
Svatopluk Skopal, Mariana: Simona Postle-
rová nebo Vendulka Křížová, Yvan: Martin 
Zahálka, Stefan: Václav Vydra nebo Jan Čen-
ský, Yolanda: Naďa Konvalinková nebo Jana 
Boušková, Leticie: Lenka Zahradnická nebo 
Barbora Petrová Tereza: Aster Vágnerová nebo 
Malvína Pachlová.

Přízemí: 440,- Kč, balkon: 380,- Kč, senioři 
Jabl. n. Orl.: 350,- Kč.

Příběh jednoho hradu – sobota, 19. 12. 
19 hodin

Nápaditá divadelní komedie, která potěší 
oko i duši diváka který představení zhlédne, 
třeba jen koutkem oka. Děj se odehrává na 
jednom hradě. Vrtochy pána hradu přivádí 
jeho samého do komických situací při touze 
po výměně ženy, kterou si přivedl v nedávné 
době na sídlo. Vynikající herecké výkony 
umocní kolektiv herců a mistrovské režijní 
zpracování Tak trochu před odkrytím děje: co 
muži, co ženy a co dál a pak si vezmi na hrad 
kočku!!! V režii Ivana Vyskočila se představí: 
Lukáš Langmajer, Veronika Arichteva, Ernesto 
Čekan, Anna Kulovaná, Jarmil Škvrna, Karel 
Soukup.

Přízemí: 360,- Kč, balkon: 300,- Kč, senioři 
Jabl. n. Orl.: 260,- Kč.

2. NE 20,00 2D Mission Impossible - Národ grázlů akční 120,- Kč T 145 min. 12+
4. ÚT 20,00 2D Terminátor Genisys akční 120,- Kč T 126 min. 12+
5. ST 20,00 2D Nenasytná Tiffany horor 110,- Kč CZ 80 min. 15+
6. ČT 18,00 3D V hlavě animovaný 135,-/155,- Kč CZ 102 min. P
7. PÁ 20,00 2D Ant-Man akční 100,-/120,- Kč CZ 117 min. 12+
9. NE 20,00 2D Vykolejená komedie 110,- Kč T 122 min. P
10. PO 20,00 2D Mission Impossible - Národ grázlů akční 120,- Kč T 145 min. 12+
11. ÚT 18,00 2D V hlavě animovaný 100,-/120,- Kč CZ 102 min. P
12. ST 20,00 2D Nesmrtelný thriller 110,- Kč T 117 min.  
13. ČT 20,00 2D Fantastická čtyřka akční 120,- Kč CZ 94 min.  
14. PÁ 20,00 2D Vykolejená komedie 110,- Kč T 122 min. P
16. NE 20,00 2D Nenasytná Tiffany horor 110,- Kč CZ 80 min. 15+
17. PO 18,00 3D V hlavě     animovaný 135,-/155,- Kč CZ 102 min. P
18. ÚT 20,00 2D Život je život komedie 100,- Kč CZ 95 min. 12+
19. ST 20,00 2D Ant-Man akční 100,- Kč CZ 117 min. 12+
20. ČT 20,00 2D Vykolejená komedie 110,- Kč T 122 min. P
21. PÁ 20,00 2D Nesmrtelný thriller 110,- Kč T 117 min.  
23. NE 20,00 2D Fantastická čtyřka akční 120,- Kč CZ 94 min.  
24. PO 20,00 2D Andílek na nervy komedie 110,- Kč CZ 105 min. 12+
25. ÚT 18,00 2D V hlavě     animovaný 100,- Kč CZ 102 min. P
26. ST 20,00 2D Mission Impossible - Národ grázlů akční 120,- Kč T 145 min. 12+
27. ČT 20,00 2D Nenasytná Tiffany horor 110,- Kč CZ 80 min. 15+
28. PÁ 20,00 3D Pixely akční komedie 155,- Kč CZ 94 min. P
30. NE 20,00 2D Život je život komedie 100,- Kč CZ 95 min. 12+
31. PO 18,00 3D Mimoni animovaný 120,-/140,- Kč CZ 91 min. P
31. PO 20,00 2D Fantastická čtyřka akční 120,- Kč CZ 94 min.  
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KAŽDÉ ÚTERÝ (od 1. 1. 2015)
9 hod. - 12 hod.

v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

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

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

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

děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfliktů mezi 
partnery; při stanovení výživného; při neplacení 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.

PRODÁM DŮM v obci Šanov u Červené Vody
- třípatrový dům (352 m2), nová střecha, nová všechna okna

- vnitřní prostory k rekonstrukci, vypracována technická
dokumentace na penzion, vydáno stavební povolení
- v krásném prostředí přímo naproti skiareálu Šanov

- pozemek, před domem parkoviště, možnost odpočtu DPH
Tel.: 605 912 840, e-mail: dumsanov@seznam.cz

www.dumnaprodej.webnode.cz
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