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Vážení spoluobčané,
blížíme se k polovině volebního období, a proto bychom Vás rádi 

seznámili s několika aktivitami, kterými pokročíme v naplňování 
programového prohlášení současného vedení města především v ob-
lasti otevřenosti radnice a zapojení občanů do tvorby strategických 
dokumentů.

V rámci zvyšování otevřenosti úřadu jsme na webových stránkách 
města zřídili rubriku Dotazy a náměty. Pokud máte nějaký dotaz či 
námět pro pracovníky městského úřadu nebo vedení samosprávy, 
můžete ho napsat přímo od svého počítače do formuláře, který je na 
webu města v sekci Městský úřad - Dotazy a náměty. Nevadí nám 
kritické příspěvky, pokud budou konkrétní a psané slušnou formou. 
Vyhrazujeme si právo nezveřejnit příspěvky vulgární, osobní útoky na 
jednotlivce, či příspěvky anonymní nebo podepsané záměrně jmény 
jiných občanů za účelem jejich diskreditace. Takové texty budou 
smazány stejně jako příspěvky nemající vztah k veřejné správě města. 
Budeme rádi za Vaše názory a připomínky, které nám mohou pomoci 
ve zkvalitňování veřejné správy a dalším rozvoji města. Věříme, že 
i tato forma diskuze zlepší vzájemnou komunikaci a informovanost 
mezi radnicí a občany.

V průběhu měsíce března proběhla první jednání k připravované 
tvorbě nového Strategického plánu rozvoje města. Starý dokument, 
který vznikl v roce 2008, je již neaktuální a proto je třeba zpracovat 
dokument nový, který bude odpovídat současným požadavkům na 
správu a rozvoj města. Tomu by měl odpovídat i způsob, jakým bude 
zpracování probíhat. Záměrem rady města je zapojit do procesu nejen 

pracovníky úřadu a zastupitele, ale především co nejširší okruh občanů 
ze všech oblastí života města. V průběhu letošního roku oslovíme 
proto jednotlivé spolky a instituce s žádostí o spolupráci a uspořádáme 
minimálně dvě veřejná setkání na toto téma. Máte-li zájem aktivně 
se zapojit do tvorby Strategického plánu rozvoje města, přihlaste se 
v sekretariátu MěÚ.

Poslední záměr vedení města, o kterém bychom Vás v tomto čísle 
zpravodaje chtěli informovat, je pilotní projekt zapojení občanů do 
tvorby části rozpočtu města. Cílem projektu je vyčlenit určitou část 
rozpočtu města, která bude využita podle návrhu občanů. Protože 
s tímto způsobem tvorby rozpočtu zatím nemáme žádné zkušenosti, 
bude pro rozpočet na rok 2017 vyčleněna pravděpodobně částka 1 mil. 
Kč na opravy městského majetku. V průběhu dubna bude zpřístupněna 
e-mailová adresa otevrenaradnice@kraliky.eu, kam budete moci do 
konce května psát své návrhy, který majetek města by měl být podle 
Vašeho názoru opraven v roce 2017. V červnu vybereme 5 – 6 návrhů, 
o kterých budou moci hlasovat všichni občané města. K zařazení do 
rozpočtu a následné realizaci v roce 2017 pak budou připraveny návrhy 
s nejvyšším počtem hlasů s ohledem na alokovanou část rozpočtu. Za 
účelem hlasování bude na stránky města umístěna aplikace, která bude 
připravena tak, aby se po úvodní registraci mohli hlasování zúčastnit 
pouze občané města Králíky a jeho místních částí. Hlasování bude 
probíhat od července do září. Bude-li pilotní projekt úspěšný, mohli 
bychom v budoucnu touto cestou rozhodovat i o větších částkách, např. 
o investicích do městského majetku.

Jana Ponocná, starostka
Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta

Králický rodák Quido (Guido) Rotter - 1. president Rakouského lyžařského spolku
Dne 3. března navštívil Špindlerův Mlýn a Vrchlabí president 

Rakouského lyžařského svazu, prof. P. Schröcksnadel v doprovodu 
MUDr. M. Jiráska. Ředitel Areálu Špindlerův Mlýn p. Č. Jílek sezná-
mil návštěvu z Rakouska se sjezdovými tratěmi ve Svatém Petru, kde 
bude probíhat od 20. března do 25. března World Criterium Masters 
2016. Pan prof. P. Schröcksnadel, majitel řady lyžařských areálů v Ra-
kousku, zakladatel firmy SITOUR známé v řadě evropských zemích 
provozováním kamerových systémů v lyžařských areálech a výrobou 
informačních systémů, se tohoto sportovního klání lyžařských veterá-
nů aktivně zúčastní jako jeden z více než 400 závodníků. Po krátkém 
občerstvení v Restauraci Na Pláni odjela vzácná návštěva do Vrchlabí, 
kde byla očekávána p. starostou Vrchlabí Ing. J. Sobotkou.

Zde společně projednali odhalení pamětní desky Guido Rotterovi 
st. majiteli továrny na zpracování juty a lnu ve Vrchlabí (odhalení 
proběhne dne 24. 3. 2016). Guido Rotter st. se narodil 1860 v Králí-
kách, zemřel 1940 ve Vrchlabí. V roce 1903 se stal prvním předsedou 
lyžařského svazu Krkonoš. Financoval pro žáky horských škol nákup 
lyží a oblečení na lyže. Německými a rakouskými sportovními historiky 
je označován jako „Otec lyžování v Krkonoších“. Stal se také v roce 
1884 zakladatelem sítě turistických ubytoven pro studenty. Obdobná 
zařízení - Jugendherberge existují dodnes v Německu, Rakousku i jinde.

Pro řadu příznivců lyžování v České republice bude možná pře-
kvapením, že Guido Rotter st. byl prvním presidentem Rakouského 
lyžařského svazu v letech 1905-1907. Rakouský lyžařský svaz ÖSV byl 
založen dne 4. 11. 1905 v Mnichově (téměř dva roky po založení České-

ho svazu lyžařů – 1903) 
pár hodin po vzrušené 
debatě a následného za-
ložení Německého lyžař-
ského svazu DSV. Důvod 
založení samostatného 
Rakouského lyžařského 
svazu ÖSV byl z práv-
ních důvodů. Mezi 11. 
zakládajích lyžařských 
spolků Rakouského lyžařského svazu ÖSV s celkem 751 členy pat-
řilo: 5 lyžařských spolků ze Štýrska, Tirol, Voralbergu, 3 z Krkonoš, 
2 z Jizerských hor a jeden z Bavorské Železné Rudy - tehdy území 
Rakouska – Uherska.

Dalšími presidenty Rakouského lyžařského svazu byly již pouze 
významné osobnosti z hlavních měst spolkových zemí dnešního Ra-
kouska. I z toho důvodů je nejen pro město Vrchlabí, ale i Krkonoše, p. 
Guido Rotter st. osobností, která by neměla být zapomenuta.

Pan prof. Peter Schröcksnadel je presidentem Rakouského lyžař-
ského svazu od roku 1990 a je nejdéle „sloužícím“ presidentem ÖSV. 
Při televizních přenosech Světových poháru v alpských disciplínách je 
často zachycena jeho reakce na dojezd rakouských sjezdařů a sjezdařek 
do cíle závodů. Poznávací znamení: červeno-bílá čepice s nápisem 
SITOUR.

V Peci pod Sněžkou 5. 3. 2016 František Vambera
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Hrobky rodu Rotterů ve Vrchlabí a v Králíkách

Fotografie k článku uvnitř čísla „Spolek seniorů na 
Velikonoční výstavě v Polsku“.
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V Králíkách vznikne expozice věnovaná celníkům
Pardubice – V budově bývalého gymnázia v Králíkách bude vy-

budována expozice věnovaná historii celnictví, a to nejen na území 
našich zemí. Pardubický kraj přispěje Vojensko-historickému klubu 
ERIKA Brno, který je provozovatelem Muzea čs. pevnění z let 1935-
38, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky, částkou 200 tisíc 
korun. Na svém čtvrtečním jednání příspěvek schválili krajští radní.

„Jedná se o druhou etapu rekonstrukce a pořízení vybavení do části 
budovy bývalého gymnázia, které nyní slouží jako zázemí, archiv a de-
pozitář pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde měl 
být představen vývoj celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, 
až po období první republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Tato 
expozice je další z řady snah na zatraktivnění celého regionu a výborně 
doplní dnes již existující aktivity věnované vojenské historii,“ dodal 
hejtman Netolický, který také připomněl, že v minulém roce byly 
díky příspěvku kraje pořízeny základní vitríny a některé druhy replik 
dobového vybavení.

„Budování takto náročné expozice je mnohaletá práce. Vyzkoušeli 
jsme si to u obdobně složitých témat, se kterými jsme se museli potýkat. 
Jedná se například o jedinečný Památník obětem internace v klášteře 
na Hoře Matky Boží, který jsme připravovali šest let,“ sdělil ředitel 
Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha. Muzeum K-S 14 si téma 
celnictví nevybralo náhodou, jelikož disponuje rozsáhlým sbírkovým 
tematickým fondem a knihovnou z historie celnictví a pašeráctví na 

Králicku. V Pardubickém kraji se Muzeum K-S 14 zabývá především 
národními tématy z historie obrany, bezpečnosti státu a válek. Muzeum 
navíc letos převzalo profesní štafetu předsednictví v rámci Pardubické 
krajské sekce Asociace Muzeí a galerií České republiky (AMG ČR). 
Na únorovém zasedání v Litomyšli byl totiž Richard M. Sicha zvolen 
předsedou pro nadcházející období. V celostátním Senátu AMG ČR se 
bude zabývat v pracovní skupině zejména novou legislativou a Koncepcí 
rozvoje muzejnictví ČR na léta 2015 – 2020.

Jaro na Střelnici aneb První milion
Zimní kulturní sezóna se bezesporu vydařila. Bohatý adventní pro-

gram mnoha spolupracujících pořadatelů přilákal velké množství diváků 
a posluchačů, rovněž plesová sezóna neměla hluché místo. Kromě 
místních návštěvníků se také čím dál více projevuje přítomnost turistů-
-lyžařů z Dolní Moravy a z Červené Vody, samozřejmě v závislosti na 
počasí. Platí, že čím horší jsou podmínky na lyžování, tím více turistů 
zavítá např. do kina nebo na koncert. Jedním příkladem za všechny 
byl skvělý únorový koncert Vladimíra Merty, kde zhruba polovina 
z krásných padesáti posluchačů byla přespolních a podle lyžařských 
kombinéz bylo jasné, odkud přijeli.

Ještě malou poznámku k plesové sezóně: děkuji za spolupráci všem 
pořadatelům plesů i karnevalu a doufám, že tak nepříjemná věc, jako je 
faktura za pronájem prostor a další náklady vyložené v souvislosti s po-
řádáním akce, je tentokrát alespoň trochu potěšila, resp. zarmoutila méně 
než v letech minulých. Byla totiž o několik tisíc korun nižší vzhledem 
k zateplení budovy a novému úspornému způsobu vytápění Střelnice.

Velkou radost a tržby přináší digitalizované kino. Po velmi slušné 
prosincové a lednové návštěvnosti přišla rekordní únorová a opět velká 
březnová. Nechci to zakřiknout, ale je možné, že už v dubnu celková 
tržba kina po digitalizaci (11/2013) dosáhne jednoho milionu korun 
(počet diváků za shodné období bude cca devět tisíc, návštěvnost se 
v porovnání se „starým“ kinem zvedla zhruba o polovinu). Samo-
zřejmě, tržba není zisk, ale v našem případě je to jasný důkaz, že 
digitalizace byla dobrým a potřebným krokem pro kulturní život 
města. Pochopitelně také v kině se projevuje přítomnost zimních 
turistů v regionu.

Jarní nabídka Střelnice je bohatá nejen v kině, kde mj. začíná cyklus 
„Opera v kině“ (21. 5. – Figarova svatba). Duben se rozběhne reprízou 
místních divadelníků (1. 4. - Řeči), hned poté se představí Dechová 
harmonie Letohrad (2. 4. – Jarní koncert), přivítáme špičkové Sme-
tanovo trio (6. 4.), spolu s Denisou Hejtmanskou a jejími kolegy ze 
skupiny Neřežto oslavíme šedesáté narozeniny zakladatele skupiny 
Nerez Zdeňka Vřešťála (15. 4. – Trojkoncert; spolu s Romanem 
Dragounem) a měsíc zakončí úžasný koncert s videoprojekcí Pink 
Floyd Forever (29. 4.).

V květnu se můžeme těšit na dvě divadelní představení (7. 5. – Noc 
na Karlštejně; 28. 5. – Opona nahoru), při příležitosti uplynulých 
dvaceti let od derniéry králického nastudování muzikálu Jesus Christ 
Superstar promítneme filmový záznam (14. 5.), navštívit můžete také 
další operu v kině (19. 5. – Madame Butterfly) nebo výroční koncert 
dechového orchestru ZUŠ (13. 5.).

Červen nabídne dvě úžasné akce – klášterní koncert pěveckého 

sboru Jitro (11. 6.) a divadelní představení podle knihy oblíbeného 
amerického spisovatele Roberta Fulghuma (10. 6.). Pozor: sám autor 
navštíví Králíky a po představení jistě podepíše případným zájemcům 
své knihy. V polovině měsíce si tradičně zaTančíme pro radost s místní 
ZUŠ (15. - 17. 6.) a jaro zakončíme už po šestadvacáté Vítáním léta 
hudbou (21. 6.).

Na viděnou se těší a vlahé jaro přeje Pavel Strnad

Informace k zápisům do MŠ
Kompletní přehled termínů zápisů do mateřských škol nalez-

nou rodiče i široká veřejnost na Školském portálu Pardubického kraje 
na adrese www.klickevzdelani.cz/zapisy. 

V tomto přehledu jsou zveřejňovány termíny zápisů do 321 mateř-
ských škol, které se nacházejí na území kraje. Přehled termínů zápisů 
do MŠ je seřazen abecedně podle obce s rozšířenou působností (ORP) 
a názvu obce. Záznamy si můžete nechat seřadit také např. podle data 
zápisu. U každé školy si můžete zobrazit detailní informace o škole. 

Zápisy se v Pardubickém kraji konají během jarních měsíců (březen 
– červen) v průběhu jednoho nebo více dní. V souladu se zněním § 
34 odst. 2 školského zákona stanoví ředitel školy po projednání se 
zřizovatelem datum, místo a dobu zápisu dětí do mateřské školy. 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky, dále pak zpravidla děti 
ve věku od tří do šesti let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě 
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 
3 měsíce, rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 školského zákona 
ředitel školy. Ten rozhoduje dle předem stanovených a zveřejněných 
kritérií  v tzv. správním řízení (v souladu se zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád). Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání musí ředitel školy zveřejnit do 30 dnů od přijetí žádosti.

Rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte u zápisu předloží:
• rodný list dítěte
• svůj platný doklad (občanský průkaz nebo pas), ověřující 

jejich totožnost
• vyplněnou přihlášku do MŠ včetně dotazníků a ostatních po-

žadovaných potvrzení 
• potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že je dítě řádně 

očkováno a po zdravotní stránce schopno nastoupit do MŠ (vydané 
max. jeden měsíc před zápisem)

• vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se 
zdravotním postižením
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Oznámeni o vyhlášeni výběrového řízeni

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 funkci vedoucí odboru organizačního

a správního 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:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se se zaměřením na 
veřejnou správu, ekonomiku, management, práva nebo školství a nejméně 5 let praxe
• Základní orientaci v následujících právních předpisech – zákon č. 128/2000 Sb., O obcích; zákon č. 500/2004 
Sb., Správní řád; zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách; zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
• Znalost problematiky fungování územně samosprávných celků (zejména v oblasti rozvojových plánů měs-
ta, vztahů s veřejností, interních předpisů, informačních systémů, spisové služby, národních a evropských 
dotačních programů, školství, příspěvkových organizací apod.) • Praxe ve veřejné správě výhodou
• Aktivní znalost min. 1 cizího jazyka   • Zkušenosti s vedením kolektivu
• Aktivní znalost práce na PC a počítačové síti (Microsoft Word, Outlook, Excel, Internet Explorer)
• Řidičský průkaz skupiny B a praxi v řízení osobního vozidla
• Samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu

Nabízíme:
• možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu,
• platové zařazení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění – 11. 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,
- motivační dopis
- 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,
- ověřenou kopii osvědčení, popř. čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., tzv. Lustrační zákon. 

Předpokládaný termín nástupu: 1. července 2016 nebo dříve dle dohody.
Místo výkonu práce: Městský úřad Králíky.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Písemné přihlášky doručte do 7. dubna 2016 do 9:00 hodin na adresu: Městský úřad Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Přihlášku lze stáhnout na webových stránkách www.kraliky.eu.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí odboru OS“

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.

V Králíkách dne 21. 3. 2016 Ing. Martin Košťál, tajemník MěÚ
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2016

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na velkoobjemový a kompostovatelný odpad, 
kovy, textil, velké předměty z plastu, vždy od 7.00 do 11.30 hod.

Ul. Tkalcovská 9. 4. 24. 9.
U Pivovaru 9. 4. 24. 9.
Ul. Kosmonautů 16. 4. 1. 10.
Parkoviště u Reichlů 16. 4. 1. 10.
Parkoviště u Úřadu práce 23. 4. 8. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 23. 4. 8. 10.
Ul. Polní 23. 4. 8. 10.
U Autocentra Springer 30. 4. 15. 10.
Hřiště za ČMPK 30. 4. 15. 10.
Parkoviště u Střelnice 7. 5. 22. 10.
Ul. V Aleji 7. 5. 22. 10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci vedoucí 
obcí, odpad je třeba připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč 14. 5. 3. 9.
Červený Potok 14. 5. 3. 9.
Horní Lipka 21. 5. 10. 9.
Prostřední Lipka 21. 5. 10. 9.
Heřmanice 21. 5. 10. 9.
Dolní Lipka 28. 5. 17. 9.
Dolní Boříkovice 28. 5. 17. 9.

Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo ve Sběr-
ném dvoru Králíky provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462
od 1. 4. do 31. 10. od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30 Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30
Pátek 6.00 - 17.00 Pátek 6.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 12.00 Sobota zavřeno

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky a integrovaných 
obcí a majitelé zdejších rekreačních objektů možnost v provozní době 
bezplatně uložit veškeré výše uvedené druhy odpadů, dále pak nebez-
pečný odpad, vyřazená elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, 
pneumatiky atd.  Ukládání stavebního odpadu a veškerý odpad vzniklý 
z podnikatelské činnosti však podléhá povinnosti uhradit poplatek ze 
likvidaci odpadu – není součástí systému nakládání s odpady na území 
města Králíky dle Vyhlášky města Králíky č. 2/2001. 

Robert Jílek, jednatel
Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky

Tel. + fax: 465 631 320, e-mail: sluzby.mesta.kraliky@email.cz
www stránky: www.sluzbymestakraliky.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, 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 bonifikací 
(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, součástí 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. 3504 1227 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3501 1185 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3529 1041
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3533 906
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3535 976

Z mikroregionu Králicko
I když už několik roků nevychází 

měsíčník Nové Králicko, který přinášel 
informace z mikroregionu Králicka, 
můžeme se o aktuálním dění v okolních 
obcích dočíst alespoň na jejich webových 
stránkách.

V Dolní Moravě vydávají měsíčník 
Zpravodaj Obce Dolní Morava a k dis-
pozici je na internetu i jeho nejnovější 
číslo. Měsíční periodicitu má i Červeno-
vodský zpravodaj a i jeho poslední číslo 
je ke stažení na webové stránce. 

Jedenkrát za dva měsíce vychází Lich-
kovský občasník a „čerstvé“ číslo je také 
k dispozici na webu obce. 

Jednou za čtvrt roku vydávají v Těcho-
níně Těchonínské listy, ale nejnovější 
číslo k dispozici na internetu není.

Po posledních komunálních volbách 
iniciovala skupina občanů i v Mladkově 
vydávání tištěného zpravodaje a tak od 
roku 2015 vychází čtvrtletník Zprávy 
z Mladkova. K dispozici je v elektronic-
ké podobě vždy i poslední číslo.

V nejnovějším čísle Zpráv z Mladkova 
vychází následující článek:

Tip na jarní výlet
S přicházejícím jarem se v mnohých 

z nás probouzejí cestovatelé a začínáme 
plánovat, kam se podívat o víkendu, kam 
letos na dovolenou…

Měla bych pro vás jeden tip na výlet. 
Zajeďte si do Litomyšle. Budete určitě 
nadšeni zámkem, parkem, mnoha sta-
vebními památkami a letos na jaře si 
můžete výlet ještě obohatit o návštěvu 
výstavy ASTRONOMICKÉ TRADICE 
V PARDUBICKÉM KRAJI.

Tato výstava věnovaná astronomické-
mu bádání v Pardubickém kraji potrvá 
v Regionálním muzeu v Litomyšli až do 
8. května.

Expozici zachycující astronomické 
tradice na území dnešního Pardubického 
kraje litomyšlské muzeum připravovalo 
dva roky ve spolupráci s Národním 
muzeem v Praze. Začíná nejstaršími vý-
zkumy nebeských jevů a pokračuje přes 
jednotlivé osobnosti dějin astronomie až 
do současnosti. 

Kromě výstavních panelů výstava 
nabízí i astronomické přístroje ze 16. – 
20. století 

ze sbírek Národního technického 
muzea. 

Jistě budete se zájmem sledovat půso-
bení např. britského barona Johna Parishe 
(1774–1858), který v roce 1815 koupil 

žamberské panství a zapsal se i do dějin 
astronomie našeho kraje.

Parish byl milovníkem přírodních věd 
a zvláštní zálibu měl v astronomii, a tak 
se začátkem 40. let rozhodl vybudovat 
poblíž svého zámku hvězdárnu, která 
měla na svou dobu vybavení na vysoké 
úrovni. Po jeho smrti v roce 1858 byla 
observatoř zbořena a její vybavení bylo 
prodáno do Vídně, Madridu a Tübingenu, 
některé přístroje se dodnes nacházejí 
i v Národním technickém muzeu v Praze. 

Návštěvníci z Vlčkovic a Mladkova se 
dočkají na výstavě pravděpodobně velké-
ho překvapení, když zjistí, že část výstavy 
je věnována Marii Hrudkové mladší. 

Na výstavním panelu zaměřeném na 
mladé profesionální astronomy pocházejí-
cí z Pardubického kraje se mimo jiné píše:

Představitelkou mladé generace pro-
fesionálních astronomů je Marie Hrud-
ková (*1981), pocházející z Vlčkovic 
u Mladkova. Odmalička byla přitahována 
astronomickou problematikou, proto 
po maturitě na žamberském gymnáziu 
začala v roce 2000 studovat na Matema-
ticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze fyziku. V průběhu studia se pak 
specializovala na astronomii a astro-
fyziku. V centru jejího zájmu se ocitla 
problematika extrasolárních planet – tj. 

(pokračování na následující straně)
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Z mikroregionu Králicko
planet nacházejících se mimo sluneční 
soustavu, které věnovala svou diplomovou 
práci, za niž obdržela Bolzanovu cenu 
udělovanou studentům rektorem Uni-
verzity Karlovy za mimořádně objevné 
práce. Od roku 2005 pak pokračovala 
doktorským studiem na Astronomickém 
ústavu Univerzity Karlovy v Praze, kde se 
nadále věnovala výzkumu extrasolárních 
planet a psaní disertační práce s názvem 
Planets by other suns

(Planety jiných Sluncí). Druhý rok 
studia strávila na ostrově La Palma 
na Kanárských ostrovech, kde jako ast-
ronomka pracovala pro dalekohled Isaac 
Newton Telescope. V roce 2009 ukončila 
doktorské studium a získala postgradu-
ální pozici na observatoři v německém 

Tautenburgu. Od ledna 2011 pracuje 
na ostrově La Palma jako astronomka 
pro Isaac Newton Group of Telescopes. 
Část pracovní náplně věnuje vlastnímu 
výzkumu, jímž je hledání extrasolárních 
planet u červených obrů pozorovaných 
vesmírnou misí Kepler. To vyžaduje 
mnoho pozorovacího času na čtyřech da-
lekohledech, z nichž dva jsou na ostrově 
La Palma, jeden v Tautenburgu a jeden 
na observatoři McDonald v Texasu. Vět-
šinu času však tráví na ostrově La Palma 
prací pro William Herschel Telescope, kde 
je zodpovědná za přístrojové vybavení 
dalekohledu a bezproblémové pozorování.

Myslím, že se mnou bude většina čtená-
řů tohoto čísla ZPRÁV Z MLADKOVA, 
které je věnováno z velké části Vlčkovi-
cím, souhlasit, že je velmi příjemné číst o 

tom, že i z malé vesnice se může nadaný 
a pracovitý mladý člověk propracovat 
tak daleko. 

Určitě tomu napomohlo i to, že zájem 
o hvězdy a vesmír se u Marie Hrudkové 
ml. začal projevovat opravdu už v útlém 
dětství.  

Jak sama mladá astronomka říká, 
v sedmi letech byla jejím prvním as-

tronomickým problémem otázka, co se 
nachází na opačné straně Měsíce. Před-
stavovala si, že odtamtud vede tunel do 
vesmíru :-))

Hezké jarní výlety za poznáním vám 
všem přeje

Ivana Marečková
Použitá literatura: 
BOŠTÍK, Martin: Astronomické tradi-

ce v Pardubickém kraji. In Pomezí Čech a 
Moravy a Slezska: sborník prací ze spo-
lečenských a přírodních věd. Regionální 
muzeum Litomyšl, 2015.

(pokračování z předchozí strany)
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 3 konaného 14. března 2016

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Ponocná Jana - starostka; Mgr. Martin 
Hejkrlík - místostarosta; Ing. Ladislav 
Dostálek; Mgr. Karel Hlava; David Hrda; 
Mgr. Dušan Krabec; Ing. Václav Kubín; 
Ing. Karel Málek; Ing. Pavel Strnad – 
radní; Mgr. Jiří Švanda; Ing. Ladislav 
Tóth – radní; Antonín Vyšohlíd. 

Z jednání omluveni: Mgr. Beran Mi-
roslav; Ing. Roman Kosuk; Pavel Šiko.

Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka 
Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. 
Roman Švéda, Ing. Jan Divíšek, Petr 
Venzara.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Majetkové operace
4.2. Pravidla pro nakládání

s nemovitými věcmi ve
vlastnictví města Králíky

4.3. Zřízení organizačních
složek města

4.4. Prezentace Mateřské školy
Červený Potok - Prostřední Lipka

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

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná za-
hájila zasedání přivítáním přítomných 
zastupitelů a občanů. Dále konstatovala, 
že ZM bylo řádně svoláno a vyhlášeno 
a je přítomno 12 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 
8. 2. 2016 Mgr. Miroslav Beran a Ing. 
Václav Kubín nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 
a schváleni David Hrda a Ing. Ladislav 
Dostálek.

ZM/2016/03/032: ZM schvaluje 
ověřovateli dnešního zápisu jednání 
Ing. Ladislava Dostálka a pana Davida 
Hrdu. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2016/03/033: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 03. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Mar-
tin Hejkrlík. Po proběhlé diskusi nebylo 
přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje bytových 

jednotek v bytovém domě čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnic-
kých podílů na společných částech domu 
a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník

Z M / 2 0 1 6 / 0 3 / 0 3 4 :  Z a s t u p i t e l -
stvo města Králíky ruší usnesení č. 
ZM/2016/02/012 ze dne 8. 2. 2016 a 
to v části týkající se prodeje bytové 
jednotky č. 658/10 o velikosti 61,50 m2 
v I. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společ-
ných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 300/10000 
manželům H. Králíky za kupní cenu ve 
výši 333.265 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/035: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prodej:

- bytové jednotky č. 658/8 o velikosti 
52,70 m2 ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 258/10000 paní B., Králíky za 
kupní cenu ve výši 286.360 Kč

- bytové jednotky č. 658/10 o velikosti 
61,50 m2 v I. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
300/10000 manželům H., Červená Voda 
za kupní cenu ve výši 333.265 Kč

- bytové jednotky č. 658/11 o veli-
kosti 52,70 m2 v I. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 258/10000 manželům K. Králíky 
za kupní cenu ve výši 294.335 Kč

- bytové jednotky č. 658/12 o velikosti 
64,20 m2 v I. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
314/10000 panu T a paní N., Oucmanice 
za kupní cenu ve výši 330.310 Kč a to 
každému ideální ½

- bytové jednotky č. 658/14 o velikosti 
52,70 m2 ve II. nadzemním podlaží 

bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 258/10000 panu U., Králíky za 
kupní cenu ve výši 274.150 Kč

- bytové jednotky č. 658/19 o velikosti 
62,80 m2 v I. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
307/10000 manželům T., Králíky za 
kupní cenu ve výši 335.965 Kč

- bytové jednotky č. 658/20 o velikosti 
52,70 m2 v I. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
258/10000 manželům B., Králíky za 
kupní cenu ve výši 303.030 Kč

- bytové jednotky č. 658/21 o veli-
kosti 53,20 m2 v I. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 260/10000 paní U., Králíky za 
kupní cenu ve výši 280.260 Kč

- bytové jednotky č. 658/22 o velikosti 
62,80 m2 ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 307/10000 manželům K., Krá-
líky za kupní cenu ve výši 336.845 Kč

- bytové jednotky č. 658/24 o velikosti 
53,20 m2 ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 260/10000 paní Ch., Králíky za 
kupní cenu ve výši 303.785 Kč

- bytové jednotky č. 658/27 o velikosti 
53,20 m2 ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 260/10000 paní K., Králíky za 
kupní cenu ve výši 287.185 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje inženýrských 
sítí - technického vybavení HUP a tech-
nického vybavení elektro na pozemku 
p.p.č. 3503 v k.ú. Králíky

ZM/2016/03/036: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prodej inže-
nýrských sítí - technického vybavení 



Králický zpravodaj 4/2016 - 9

HUP a technického vybavení elektro 
na pozemku p.p.č. 3503 – orné půdě 
v k.ú. Králíky manželům F., Králíky, 
za kupní cenu: 

- technické vybavení HUP ve výši 
10.890 Kč,  

- technické vybavení elektro ve výši 
9.243 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení prodeje inženýrských 
sítí - technického vybavení HUP a tech-
nického vybavení elektro na pozemku 
p.p.č. 3522 v k.ú. Králíky

ZM/2016/03/037: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prodeje inže-
nýrských sítí - technického vybavení 
HUP a technického vybavení elektro na 
pozemku p.p.č. 3522 – orné půdě v k.ú. 
Králíky panu M., Králíky a slečně K. 
Králíky za kupní cenu: 

- technické vybavení HUP ve výši 
10.890 Kč,  

- technické vybavení elektro ve výši 
9.243 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení záměru prodeje po-
zemku p.p.č. 3303/1 v k.ú. Králíky

ZM/2016/03/038: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 3303/1 – ostatní plochy 
o výměře 29 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Neschválení záměru prodeje čás-
ti pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky

ZM/2016/03/039: Zastupitelstvo 
města Králíky neschvaluje záměr pro-
deje části pozemku p.p.č. 1046/1 – orné 
půdy o výměře cca 42 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení zřízení služebnosti 
inženýrské sítě - uložení vodovodního 
přivaděče – liniové stavby – vedené pod 
názvem „Vodovodní přivaděč Dolní He-
deč – Červený Potok“ na pozemcích níže 
uvedených pro oprávněné město Králíky

ZM/2016/03/040: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení vodovodního přivaděče – 
liniové stavby – vedené pod názvem 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ a práva vstupu 
a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 88 - původ 
GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví 
sourozenců H., Králíky pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se síd-
lem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 

Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
bezúplatně a na dobu neurčitou.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/041: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení vodovodního přivaděče – 
liniové stavby – vedené pod názvem 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ a práva vstupu 
a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 96 – původ 
GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví 
pana D., Králíky, pro oprávněné město 
Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně 
a na dobu neurčitou. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/042: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení vodovodního přivaděče – 
liniové stavby – vedené pod názvem 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ a práva vstupu 
a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 92 - původ 
GP, p.č. 285 – původ GP a pozemek 
p.p.č. 95/1 – trvalý travní porost v k.ú. 
Dolní Hedeč, ve výhradním vlastnictví 
pana P., Králíky, pro oprávněné město 
Králíky, IČO 00279072, se sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně 
a na dobu neurčitou. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/043: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení vodovodního přivaděče – 
liniové stavby – vedené pod názvem 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ a práva vstupu 
a vjezdu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na pozemek ve 
zjednodušené evidenci p.č. 29 – původ 
GP v k.ú. Dolní Hedeč, ve vlastnictví 
manželů P., Králíky, pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se síd-
lem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
bezúplatně a na dobu neurčitou. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/044: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě spočívající v ulo-
žení vodovodního přivaděče – liniové 
stavby – vedené pod názvem „Vodo-

vodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený 
Potok“ a práva vstupu a vjezdu vlast-
níka zařízení nebo jím pověřené osoby 
za účelem umístění, oprav a údržby 
zařízení na pozemky ve zjednodušené 
evidenci p.č. 339/1- původ GP, p.č. 352 
– původ GP, p.č. 353 – původ GP, p.č. 
354 – původ GP, p.č. 406 – původ GP, 
p.č. 428/1 – původ GP, p.č. 431 – původ 
GP, p.č. 455 – původ GP, p.č. 463/3 – 
původ GP, p.č. 496 – původ GP, p.č. 
532 – původ GP, p.č. 533 – původ GP, 
p.č. 573 - původ GP, p.č. 763/1 – původ 
GP a p.č. 766/1 – původ GP v k.ú. Dolní 
Hedeč, ve vlastnictví společnosti Agro-
fruct a.s., IČO 47468181, se sídlem K 
Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, 
pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky. Služebnost inženýrské 
sítě se zřizuje bezúplatně a na dobu 
neurčitou. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.7. Schválení odepsání dluhu u po-
vinného M. R.

ZM/2016/03/045: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje prominutí 
dluhu u povinného R., Králíky ve výši 
11.705,60 Kč + poplatek z prodlení ve 
výši 66.489 Kč, který povinnému vznikl 
v souvislosti s neplacením nájemného 
za užívání bytu. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

4.1.8. Schválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2472 v k.ú. Horní Lipka  

ZM/2016/03/046: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 2472 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 1 500 
m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Pravidla pro nakládání s ne-
movitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky

Ing. Věra Kubíčková, vedoucí majet-
kového odboru, seznámila zastupitele 
s důvody předložení aktualizovaných 
Pravidel pro nakládání s nemovitými 
věcmi ve vlastnictví města Králíky. Po 
proběhlé diskusi navrhl Mgr. Dušan 
Krabec usnesení.

ZM/2016/03/047: ZM odkládá pro-
jednání Pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky na příští jednání ZM. 

Hlasování: 4:8:0 (neschváleno)

Starostka navrhla hlasovat o původně 
předloženém návrhu usnesení.

ZM/2016/03/048: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje Pravidla 
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pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky, spis. zn. 
PP/209/P/2016, v předloženém znění. 

Hlasování: 9:0:3 (schváleno)

4.3. Zřízení organizačních složek 
města

Vedoucí odboru školství, kultury 
a tělovýchovy Ing. Jan Divíšek seznámil 
přítomné s důvody předložení návrhu na 
zřízení organizačních složek města a s ná-
vrhem zřizovacích listin těchto složek.

ZM/2016/03/049: ZM zřizuje s účin-
ností od 01.04.2016 organizační složku 
s názvem „Vojenské muzeum Králíky“ 
a schvaluje její zřizovací listinu. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/050: ZM zřizuje s 
účinností od 1. 4. 2016 organizační 
složku s názvem „Muzeum čs. opevně-

ní z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“ Králíky“ a schvaluje její 
zřizovací listinu. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/03/051: ZM zřizuje s účin-
ností od 1. 4. 2016 organizační složku 
s názvem „Muzeum opevnění – dělo-
střelecká tvrz Hůrka“ a schvaluje její 
zřizovací listinu. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Prezentace Mateřské školy Čer-
vený Potok – Prostřední Lipka

Ředitelka Mateřské školy Červený 
Potok Bc. Gabriela Martincová, DiS., 
představila přítomným mateřskou ško-
lu, její organizaci a činnost. Podrobně 
seznámila zastupitele s úspěchy a s pro-
blémy ve školce. Nebylo přijato žádné 
usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Martin Hejkrlík podrobně ob-

jasnil důvody záměru zpracovat nový 
Strategický plán rozvoje města Králíky, 
seznámil přítomné s návrhem oblastí 
strategického plánu a vyzval členy zastu-
pitelstva, aby se připojili k realizačnímu 
týmu nebo do pracovních skupin.

ZM/2016/03/052: ZM schvaluje zá-
měr zpracovat nový Strategický plán 
rozvoje města Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání v 19:52 
hodin.

Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 2.
RM/2016/10/154: RM schvaluje prodej 

drobného dlouhodobého hmotného majetku 
– 2 ks kancelářských židlí SYNCHRO, inv.č. 
10482 a 10489, za kupní cenu 300 Kč včetně 
DPH/ks paní J. V., Králíky.

RM/2016/10/155: Město Králíky jako 
vlastník pozemku p.p.č. 3510 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „oplocení 
severní části pozemku, místo stavby p.p.č. 
207/21 – zahrada v k.ú. Králíky“ manželů J. 
a M. D., Králíky. Uvedený souhlas nenahrazu-
je rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/10/156: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 1242 – trvalého 
travního porostu o výměře 1 527 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka, za účelem sekání trávy a údržby 
pozemku, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM/2016/10/157: RM doporučuje ZM 
schválit Pravidla pro nakládání s nemovitými 
věcmi ve vlastnictví města Králíky spis. Zn. 
PP/209/P/2016 po zapracování připomínek 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/10/158: RM nedoporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1046/1 – orné půdy o výměře cca 42 m2 

v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/10/159: RM doporučuje ZM 
částečně zrušit usnesení č. ZM/2016/02/012 
ze dne 8. 2. 2016 týkající se prodeje bytové 
jednotky č. 658/10 v ul. V Bytovkách v Krá-
líkách, která je součástí pozemku st.p.č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
manželům J. a Z. H., Králíky. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/10/160: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 10 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s manžely 
J. a Z. H., a to dohodou ke dni 29. 2. 2016.

RM/2016/10/161: RM schvaluje pronájem 

městského bytu č. 10 v bytovém domě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách, který je sou-
částí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky, manželům R. a R. 
H., Červená Voda, a to na dobu určitou šesti 
měsíců v souladu s Pravidly pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Králíky s účinností 
od 1. 3. 2016.

RM/2016/10/162: RM souhlasí se společ-
ným nájem bytu č. 7 v bytovém domě čp. 
660/1 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který 
je součástí pozemku st.p.č. 772 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, a to dle § 2270 
a § 2271 občanského zákoníku, v platném 
znění, tj. rozšíření užívacího práva k bytu pana 
J. D., o matku K. D., Králíky.

RM/2016/10/163: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající v:

- uložení elektrické přípojky a pro stavbu 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Červený 
Potok“ na pozemku p.p.č. 2056 v k.ú. Červený 
Potok a

- uložení vodovodního přivaděče – liniové 
stavby vedené pod názvem „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč – Červený Potok“ na 
pozemcích p.p.č. 2056, p.p.č. 2071 a p.p.č. 
2083 v k.ú. Červený Potok

- a práva vstupu a vjezdu vlastníka zařízení 
nebo jím pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na výše uvedené 
pozemky ve vlastnictví společnosti London 
Finance and Investment Corporation a.s., 
Praha, pro oprávněné město Králíky, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. Zároveň RM ukládá MO před-
ložit bod na jednání ZM.

RM/2016/10/164: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3303/1 
– ostatní plochy o výměře 29 m2 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/10/165: RM bere na vědomí 
výpověď smlouvy o běžném účtu a ukončení 
vedení účtu č. 2006-2215611/0710.

RM/2016/10/166: RM schvaluje rozpočto-
vé opatření číslo UOA-VZ-78/2015, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 156.000,00 Kč a interní 
rozpočtové opatření číslo 201602, kterým 
se schválený rozpočet zvyšuje ve výdajích 
o 874.946,80 Kč a snižuje výdajové financo-
vání o 874.946,80 Kč.

RM/2016/10/167: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky včetně všech příloh na 
zakázku malého rozsahu na akci „Obnova 
městského domu č.p. 5 – Radnice v Králíkách 
– dvorní část“. Zároveň schvaluje oslovení 
těchto dodavatelů: STAVOS Dobruška, s.r.o., 
Opočenská 436, 518 01 Dobruška; ŠTĚ-
PÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 73 
Opočno; Kerson spol. s.r.o., Dobré 80, 517 93 
Dobré; MANEL, spol. s r.o., Dr. E. Beneše 5, 
787 01 Šumperk.

RM/2016/10/168: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky včetně všech příloh na 
zakázku malého rozsahu na akci „Obnova 
dvorní fasády budovy Spořitelny čp. 364 
v Králíkách“. Zároveň schvaluje oslovení 
těchto dodavatelů: STAVOS Dobruška, 
s.r.o., Opočenská 436, 518 01 Dobruška; 
ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno; Kerson spol. s.r.o., Dobré 80, 517 
93 Dobré a MANEL, spol. s r.o., Dr. E. Beneše 
5, 787 01 Šumperk.

RM/2016/10/169: RM schvaluje podání 
žádosti o finanční podporu z prostředků EU 
výzvy č. 33 v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost.

RM/2016/10/170: RM bere na vědomí 
návrh na zřízení organizačních složek města 
Vojenské muzeum Králíky; Muzeum čs. 
opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 
14 „U cihelny“ Králíky; Muzeum opevnění – 
dělostřelecká tvrz Hůrka, včetně předloženého 
návrhu zřizovacích listin a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT zapracovat připomínky rady 
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města a předložit návrhy na jednání zastupi-
telstva města.

RM/2016/10/171: RM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí finančního příspěvku na posky-
tování sociálních služeb mezi městem Králíky 
a obcí Lichkov.

RM/2016/10/172: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 14.03.2016. 

7. 3.
RM/2016/11/173: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
2472 – trvalého travního porostu o výměře cca 
1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/11/174: Město Králíky jako 
vlastník pozemků p.p.č. 201/3 – ostatní 
plochy, p.p.č. 207/7 – ostatní plochy, p.p.č. 
1897/2 – trvalého travního porostu, p.p.č. 
2072/8 – ostatní plochy, p.p.č. 2072/52 ostatní 
plochy a p.p.č. 2204 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 a § 104 stavebního 
zákona se stavebním záměrem „stavební 
úpravy RD čp. 517 - úpravy vnitřní dispozice, 
výměna oken a dveří, nová přípojka splaškové 
kanalizace v k.ú. Králíky“ paní E. H., Králíky 
a pana M. K., Malá Morava. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

RM/2016/11/175: Město Králíky jako 
vlastník pozemků p.p.č. 181/1 – ostatní 
plochy, p.p.č. 212/1 – trvalého travního po-
rostu, p.p.č. 2072/26 – ostatní plochy a p.p.č. 
2076/3 - ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 stavebního zákona se stavebním 
záměrem akce „Králický potok ř. km 4,650 – 
1,930 v k.ú. Králíky“ investora stavby Lesy 
ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 
Hradec Králové, a to za předpokladu zacho-
vání průjezdu ke garážím. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

RM/2016/11/176: RM ruší usnesení č. 
RM/2016/04/048 ze dne 25.01.2016 a součas-
ně schvaluje záměr pachtu pozemků:

p.p.č. 1179 – ostatní plochy o výměře 1 109 
m2, p.p.č. 1182 – ostatní plochy o výměře 695 
m2, p.p.č. 1183 – ostatní plochy o výměře 273 
m2, p.p.č. 1188 – ostatní plochy o výměře 14 
569 m2, p.p.č. 1191 – ostatní plochy o výměře 
568 m2, p.p.č. 1192 – ostatní plochy o výměře 2 
607 m2, p.p.č. 1193 – ostatní plochy o výměře 
740 m2, p.p.č. 1196 – trvalého travního porostu 
o výměře 4 584 m2, p.p.č. 1198 – ostatní plochy 
o výměře 25 997 m2, p.p.č. 1200 – trvalého 
travního porostu o výměře 344 m2, p.p.č. 
1201 – ostatní plochy o výměře 5 124 m2, 
p.p.č. 1202 – ostatní plochy o výměře 25 900 
m2, p.p.č. 1203 – ostatní plochy o výměře 8 
748 m2, p.p.č. 1209 – ostatní plochy o výměře 
611 m2, p.p.č. 1212 – ostatní plochy o výměře 6 
019 m2, p.p.č. 1213 – ostatní plochy o výměře 
6 167 m2, p.p.č. 1214 – vodní plochy o výměře 
6 012 m2, p.p.č. 1216 – ostatní plochy o vý-
měře 2 699 m2, p.p.č. 1220 – ostatní plochy o 
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výměře 13 397 m2, p.p.č. 1222 – ostatní plochy 
o výměře 1 098 m2, p.p.č. 1228 – ostatní plo-
chy o výměře 8 579 m2, p.p.č. 1230 – trvalý 
travní porost o výměře 4 970 m2, p.p.č. 1232 
– ostatní plochy o výměře 8 707 m2, p.p.č. 
1233 – ostatní plochy o výměře 559 m2, p.p.č. 
1234 – ostatní plochy o výměře 761 m2, p.p.č. 
1235 – ostatní plochy o výměře 250 m2, p.p.č. 
1236 – ostatní plochy o výměře 989 m2, p.p.č. 
1237 – trvalý travní porost o výměře 23 049 
m2, p.p.č. 1238 – ostatní plochy o výměře 2 
981 m2, p.p.č. 1241 – trvalý travní porost o 
výměře 2 934 m2, p.p.č. 1243 – ostatní plochy 
o výměře 6 255 m2, vše v k.ú. Dolní Lipka, 
za účelem zemědělského hospodaření, a to 
na dobu určitou do doby zahájení realizace 
prvků ÚSES, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/
m2/rok + DPH.

Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu 
zveřejnit.

RM/2016/11/177: RM neschvaluje záměr 
pachtu pozemků:

p.p.č. 1167 – ostatní plochy o výměře 872 
m2, p.p.č. 1168 – ostatní plochy o výměře 750 
m2, p.p.č. 1169 – ostatní plochy o výměře 1 
681 m2, p.p.č. 1170 – ostatní plochy o výměře 
1 428 m2, p.p.č. 1171 – ostatní plochy o výmě-
ře 386 m2, p.p.č. 1172 – ostatní plochy o vý-
měře 2 794 m2, p.p.č. 1173 – ostatní plochy o 
výměře 2 568 m2, p.p.č. 1174 – ostatní plochy 
o výměře 3 556 m2, p.p.č. 1175 – ostatní plo-
chy o výměře 3 407 m2, p.p.č. 1204 – ostatní 
plochy o výměře 20 119 m2, vše v k.ú. Dolní 
Lipka, za účelem zemědělského hospodaření, 
a to z důvodu, že na pozemcích je realizován 
prvek ÚSES - místní biokoridor LBK 27, 
a dále z důvodu nutnosti zachování přístupové 
cesty k Božím mukám.

RM/2016/11/178: RM schvaluje dohodu 
mezi městem Králíky a společností Alberon 
Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 
51 Letohrad o přeúčtování nákladů za elek-
trickou energii spotřebovanou zařízením ve 
stavbě čp. 5 – objektu občanské vybavenosti, 
jež je součástí st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2016/11/179: RM schvaluje dohodu 
mezi městem Králíky a společností Alberon 
Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 
51 Letohrad o přeúčtování nákladů za elek-
trickou energii spotřebovanou zařízením ve 
stavbě čp. 367 – objektu občanské vybave-
nosti, jež je součástí st.p.č. 229 v k.ú. Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2016/11/180: RM souhlasí s umístě-
ním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř 
stavby čp. 78 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 156 v k.ú. Červený Potok, 
a to za podmínky, že umístění zařízení bude 
ošetřeno smlouvou o umístění zařízení uzavře-
nou mezi Mateřskou školou, Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí a společností 
Alberon Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 
844, 561 51 Letohrad.

RM/2016/11/181: RM souhlasí s umístě-
ním technologického zařízení (mikrovlnné 

zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř 
stavby čp. 412 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 555 v k.ú. Králíky, a to za 
podmínky, že umístění zařízení bude ošetřeno 
smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi 
Základní školou Králíky, se sídlem Moravská 
647, 561 69 Králíky a společností Alberon 
Letohrad s.r.o., se sídlem Šedivská 844, 561 
51 Letohrad.

RM/2016/11/182: RM souhlasí s umístě-
ním technologického zařízení (mikrovlnné 
zařízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř 
stavby čp. 367 – občanské vybavenosti, jež 
je součástí st.p.č. 229 v k.ú. Králíky, a to za 
podmínky, že umístění zařízení bude ošetřeno 
smlouvou o umístění zařízení uzavřenou mezi 
městem Králíky zastoupeném společností 
Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Růžová 
462 a společností Alberon Letohrad s.r.o., se 
sídlem Šedivská 844, 561 51 Letohrad.

RM/2016/11/183: RM souhlasí s umístě-
ním technologického zařízení (mikrovlnné za-
řízení, rozvaděč a kabeláž) vně i uvnitř stavby 
čp. 5 – občanské vybavenosti, jež je součástí 
st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky, a to za podmínky, 
že umístění zařízení bude ošetřeno smlouvou 
o umístění zařízení uzavřenou mezi městem 
Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky a společností Alberon Letohrad s.r.o., 
IČO 27461289, se sídlem Šedivská 844, 561 
51 Letohrad.

RM/2016/11/184: RM schvaluje podání žá-
dosti na Ministerstvo obrany – ONNM SSM, 
nám. Svobody 471, Praha 6 o bezúplatný 
převod nepotřebného movitého majetku státu 
ve smyslu ustanovení § 22 odst. (3) zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, dle seznamu 
vypracovaným Vojenským muzeem Králíky, 
na město Králíky.

RM/2016/11/185: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční soustavy 
prostřednictvím třetích osob a dále v právu 
přístupu a příjezdu na pozemky p.p.č 525/1 
– ostatní plochu, p.p.č. 544/1 – trvalý travní 
porost a p.p.č. 544/5 –  ostatní plochu vše v k. 
ú. Prostřední Lipka v souvislosti s provozová-
ním distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 
02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
1.815 Kč včetně DPH. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene.

RM/2016/11/186: RM bere na vědomí 
oznámení o zahájení správního řízení ve věci 
změny rozhodnutí – souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho 
provozním řádem, který byl udělen podle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech 
společnosti VYDRUS spol. s r. o., se sídlem 
Pivovarská 382, 561 69 Králíky, a nemá 
k němu připomínky.

RM/2016/11/187 RM schvaluje ukončení 
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nájemního vztahu k bytu č. 12 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s manžely 
J. a J. T., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 
07.03.2016. 

RM/2016/11/188 RM schvaluje společný 
nájem k městskému bytu č. 12 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zasta-
věné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, panu P. 
T. a družce L. N., oba bytem Ústí nad Orlicí, 
a to na dobu určitou šesti měsíců v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky, s účinností od 8. 3. 2016.

RM/2016/11/189: RM souhlasí s umís-
těním sídla budoucího zapsaného spolku 
Mateřské centrum EMMA v budově čp. 367, 
Velké náměstí, Králíky, 561 69 za podmínky 
dodržení zásad památkové péče v souvislosti 
s označením sídla spolku a umístění poštovní 
schránky.

RM/2016/11/190: RM schvaluje předlože-
ný návrh smlouvy o dílo mezi Městem Králíky 
a BcA. Alešem Košvancem, Jiráskova 285, 
538 54 Luže, IČ 73975800 ve výši 151 tis. 
Kč na restaurátorské práce týkající se II. etapy 
restaurování Sloupu se sousoším Nejsvětější 
Trojice, rejstříkové číslo 15183/6-3864.

RM/2016/11/191: RM schvaluje před-
ložený návrh smlouvy o dílo mezi Městem 
Králíky a BcA. Alešem Košvancem, Jiráskova 
285, 538 54 Luže, IČ 73975800 ve výši 124 
tis. Kč na restaurátorské práce - vysekání tří 
soch (Panny Marie a dvou andělů včetně jejich 
instalování v exteriéru) v rámci restaurování 
Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice, rejs-
tříkové číslo 15183/6-3864.

RM/2016/11/192: RM schvaluje materiální 
příspěvek na organizaci letošního ročníku 
seriálu ISCAREX CUP a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT zařadit žádost o finanční příspě-
vek do dotačního programu města Králíky.

RM/2016/11/193: RM schvaluje smlouvu 
o poskytování služeb mezi městem Králíky 
a firmou RELSIE spol. s r.o., Na Valentince 
644/15, 150 00 Praha 5, IČ 62417339, na 
zpracování a podání žádosti na přidělení 
grantu z prostředků EU výzvy č. 33 v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost.

RM/2016/11/194: RM jmenuje Mgr. Ivetu 
Kubíčkovou a Jiřího Hlavu členy Sportovní 
komise.

RM/2016/11/195: RM doporučuje ZM 
schválení záměru zpracovat nový Strategický 
plán rozvoje města Králíky.

14. 3.
RM/2016/12/196: RM schvaluje pacht 

části pozemku p.p.č. 1198 – ostatní plochy o 
výměře cca 20 844 m2 v k.ú. Dolní Lipka za 
účelem zemědělského hospodaření, a to na 
dobu určitou, tj. do doby realizace biokoridoru 
820 B, za pachtovné ve výši 1.459 Kč/rok + 
DPH panu R. V., Lichkov.

RM/2016/12/197: RM schvaluje pacht 
části pozemku p.p.č. 3625 – trvalého travního 

porostu o výměře cca 430 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem drobné zemědělské činnosti, za 
pachtovné ve výši 1.290 Kč/rok, panu J. M., 
Králíky.

RM/2016/12/198: RM schvaluje dodatek č. 
2 příkazní smlouvy uzavřené dne 18. 7. 2014 
mezi městem Králíky a Společností přátel 
československého opevnění, o.p.s., Hradčany 
na odborné řízení a provoz Muzea opevnění 
– dělostřelecké tvrze Hůrka v předloženém 
znění. Dodatek se týká změny hodnoty předa-
ného majetku k užívání a ke správě ve smyslu 
příkazní smlouvy.

RM/2016/12/199: RM schvaluje dodatek č. 
2 příkazní smlouvy uzavřené dne 18. 7. 2014 
mezi městem Králíky a společností ARMY 
FORT s.r.o., Brno na odborné řízení a provoz 
Vojenského muzea Králíky v předloženém 
znění. Dodatek se týká změny hodnoty předa-
ného majetku k užívání a ke správě ve smyslu 
příkazní smlouvy.

RM/2016/12/200: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2537 
– trvalého travního porostu o výměře 239 
m2 v k.ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/12/201: RM doporučuje ZM 
schválení prominutí dluhu u povinného L. Š., 
Králíky, který povinnému vznikl za neuhra-
zený daňový nedoplatek. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/12/202: RM schvaluje dodatek č. 
1 k pojistné smlouvě uzavřené dne 27. 6. 2014 
mezi městem Králíky a ČSOB Pojišťovnou, 
a.s., členem holdingu ČSOB, Pardubice na 
pojištění majetku o odpovědnosti za škodu. 
Dodatek se týká změny majetku a jeho po-
jistné hodnoty.

RM/2016/12/203: RM bere na vědomí 
nabídku společnosti Živnostenská pojišťo-
vací a.s., Praha a ukládá starostce projednat 
s řediteli PO a jednatelem společnosti Služby 
města Králíky s.r.o. možnost komplexnějšího 
a ucelenějšího pojištění majetku města a od-
povědnosti za škodu.

RM/2016/12/204: RM schvaluje uzavření 
nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v budově 
Základní umělecké školy Králíky v čp. 483, 
která je součástí pozemku st.p.č. 632 – zasta-
věné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s paní 
E. S., bytem tamtéž, a to z doby určité šesti 
měsíců na dobu určitou jednoho roku, tj. do 
31. 3. 2017.

RM/2016/12/205: RM bere na vědomí 
dopis ze dne 24. 2. 2016 od pana T. B., Králí-
ky a ukládá MO odpovědět panu Berkovi ve 
smyslu stanoviska právního zástupce města.

RM/2016/12/206: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky včetně všech příloh na 
zakázku malého rozsahu na akci „Oprava 
střešního pláště na budově Městského úřadu, 
ulice Karla Čapka čp. 316 v Králíkách“. Zá-
roveň schvaluje oslovit následující dodavatele 
k předložení cenové nabídky: WARES izolace 
staveb, s.r.o., Nádražní 890, 789 61 Bludov; 

IZOL94, s.r.o., Soukenická 1183, 516 01 
Rychnov nad Kněžnou; HAKOSS, Jabloňová 
121, 507 11 Valdice.

RM/2016/12/207: RM souhlasí s pokáce-
ním vybraných náletových dřevin (do obvodu 
kmene 80 cm) a s pokácením 26 ks vzrostlých 
stromů v druhové skladbě smrk, jasan, olše, 
topol a vrba na p.p.č. 3589, 3598 a 3591 v k.ú. 
Králíky za podmínky, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí ža-
datele, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/12/208: RM nesouhlasí s umís-
těním sídla budoucího zapsaného spolku 
Občanské sdružení PATRIOT CZ v budově 
čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69.

RM/2016/12/209: RM schvaluje Cenové 
ujednání na dodávku tepla pro budovu čp. 5 
na Velkém náměstí a budovu čp. 315 v ulici 
Karla Čapka v Králíkách.

21. 3.
RM/2016/13/210: RM schvaluje pronájem 

prostoru – garáže ve stavbě bez čp/če, která je 
součástí pozemků st.p.č. 787/1 a st.p.č. 787/2 
v k.ú. Králíky panu D. K., Králíky. Prostor se 
nachází v pravé části stavby, účel pronájmu - 
parkování, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou, tj. do doby stanovení dne započetí de-
molice objektu, nejdéle však do 31. 12. 2017, 
splatnost nájemného je do konce prvního 
čtvrtletí daného kalendářního roku, nájemné 
je ve výši 7.604 Kč/rok, a to včetně DPH.

RM/2016/13/211: Město Králíky jako 
vlastník herních prvků schvaluje předání drob-
ného majetku k hospodaření: inv.č. 11051, 
pružinového houpadla Dalmatin, pořizovací 
cena 12.950 Kč, inv.č. 11053, šestihranu – 
šplhací soustavy, pořizovací cena 36.530 Kč, 
inv.č. 11072, padacího mostu, pořizovací cena 
7.140 Kč, inv. č. 11052, pružinového houpadla 
Delfíni, pořizovací cena 12.950 Kč, Mateřské 
škole, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí, IČO 75016761, se sídlem Červený 
Potok 78, 561 69 Králíky.

RM/2016/13/212: Město Králíky jako 
vlastník herních prvků schvaluje předání 
drobného majetku k hospodaření: inv.č. 
11054, houpačky, pořizovací cena 18.834 
Kč, inv.č. 11073, šplhací věže, pořizovací 
cena 10.234 Kč, inv.č. 11074, šplhací věže, 
pořizovací cena 10.234 Kč, Základní škole 
Králíky, IČO 49314629, se sídlem Moravská 
647, 561 69 Králíky.

RM/2016/13/213: RM schvaluje prodej 
drobného dlouhodobého hmotného majetku 
– 1 ks kancelářské židle SYNCHRO, inv.č. 
10494, za kupní cenu ve výši 300 Kč včetně 
DPH, paní M. K., Králíky.

RM/2016/13/214: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě - technologie 
DČOV spočívající v umístění, zřízení a provo-
zování technologie, a dále v právu vstupovat 
a vjíždět na pozemek p.p.č. 1526/1 – ostatní 
plochu v k.ú. Dolní Boříkovice v souvislosti 
s opravami, revizemi, rekonstrukcemi nebo 
s odstraněním její havárie, a to pro oprávně-
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Výpis z jednání Rady města Králíky
ného D. T., Praha. Služebnost se zřizuje na 
dobu neurčitou a za náhradu stanovenou ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
se zřízením služebnosti. RM pro stanovení 
náhrady určuje znalce: Šoustalová Jana, 
Zvole 144, 789 01 Zábřeh a jako náhradníka: 
Miloslav Ženka, Chorinova 25, 560 02 Česká 
Třebová. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti technologie DČOV.

RM/2016/13/215: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje pozemku st.p.č. 
285/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti čp. 109, za 
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
460.000 Kč za podmínky provozování mini-
marketu po dobu 2 let a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/13/216: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce „Obnova městského domu 
č.p. 5 – Radnice v Králíkách – dvorní část“ 
a jako vítěze vybrala uchazeče ŠTĚPÁNEK, 
spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno.

RM/2016/13/217: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci „Obnova městského domu č.p. 
5 – Radnice v Králíkách – dvorní část“ mezi 
městem Králíky a firmou ŠTĚPÁNEK, spol. 
s.r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno v před-
loženém znění.

RM/2016/13/218: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce „Obnova dvorní fasády bu-
dovy Spořitelny čp. 364 v Králíkách“ a jako 
vítěze vybrala uchazeče ŠTĚPÁNEK, spol. 
s.r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno.

RM/2016/13/219: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci „Obnova dvorní fasády budovy 
Spořitelny čp. 364 v Králíkách“ mezi městem 
Králíky a firmou ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., 
Nádražní 460, 517 73 Opočno v předloženém 

znění.
RM/2016/13/220: RM schvaluje směrnici 

„O poskytování informací“ (PP/210/S/2016).
RM/2016/13/221: RM schvaluje pravidla 

„Sazebník úhrad za poskytování informací“ 
(PP/211/P/2016). 

RM/2016/13/222: RM schvaluje interní 
rozpočtové opatření číslo 201603, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 0,00 Kč.

RM/2016/13/223: RM bere na vědomí 
úpravu cen školního a doplňkového stravování 
k 1. 4. 2016 dle přiložené kalkulace.

RM/2016/13/224: RM schvaluje obsah Vý-
zvy k podávání žádostí o podporu z rozpočtu 
města Králíky registrovaným poskytovatelům 
sociálních služeb a ukládá vedoucímu od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví Výzvu 
zveřejnit.

RM/2016/13/225: RM schvaluje Organi-
zační řád Městského úřadu Králíky v před-
loženém znění.

Privatizace bytů se stává rájem překupníků
Pravicová radniční koalice za vy-

datné podpory zastupitelů zvolených 
na kandidátce KSČM, prosadila silou 
privatizaci bytů v ulici V Bytovkách čp. 
658. Stávající nájemníci se většinově 
nechtějí podřídit diktátů vedení radni-
ce o prodeji jejich bytů, které dlouhá 
léta užívají a řádně platí nájem. Názor 
nájemníků je vedením radnice zcela 
ignorován a privatizační dobrodružství 
má své neveselé pokračování. Prodej 
nebo koupě nemovitosti by měl vyja-
dřovat projev svobodné vůle občanů. 
Současný způsob privatizace se mi zdá 
poněkud podivný.

Překupníci, investoři a různí „dob-
rosrdeční“ lidé začínají kroužit kolem 
stávajících nájemníků, s velice pestrou 
nabídkou „pomoci“ při privatizaci jimi 
užívaných bytů. Osobně bych doporu-
čoval velkou opatrnost, než někomu 
něco podepíšete nebo přislíbíte. Hezká 
slova o tom, „Vždyť se přece známe, 
já bych Vás nepodrazil, já to koupím 
na Vás a nájemné budete platit stejné, 
tady máte peníze na novou pračku nebo 
ledničku“. Hezká slova a přátelské po-
plácávání se může během několika let 
změnit v těžko řešitelný problém. Dnes 
se možná zakládá na velký budoucí pro-
blém, který si celá řada lidí v současné 
době nechce připustit.

Není privatizace jako privatizace. 
Mnozí z Vás si jistě vzpomínají na 
„prodej/pronájem“ souboru nemovitostí 
bývalého hraničního přechodu v Dolní 
Lipce z počátku roku 2011.  Zastupitelé 
města tehdy schválili dvanácti hlasy do 
doby sepisu kupní smlouvy uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Její 
nedílnou součástí a přílohou je smlouva 
nájemní, kterou schválila rada města. 
Podepsáno však bylo odlišné znění 
smluv od předložených znění zastu-
pitelům města k projednání. Nájemci, 
budoucímu kupujícímu, bylo stanoveno 
měsíční nájemné ve výši 25.000,- Kč, 
které bude při uzavření kupní smlou-
vy započteno jako dílčí úhrada kupní 
ceny. Jinými slovy nájemce, budoucí 
kupující, hradí část kupní ceny souboru 
nemovitostí nájemným. Pro „solvent-
nost“ budoucího kupujícího, nájemce, 
již rada města výši sjednaného nájem-
ného několikrát snižovala. V Králíkách 
stále existují občané první a druhé ka-
tegorie. Další příklad můžeme najít při 
pronájmu prostorů nemovitosti, kde je 
dnes prosperující lékárna. Rada města 
vyslovila souhlas s jejich stavebními 
úpravami a zároveň vyslovila souhlas 
s odpisováním této investice nájemcem. 
Dalším příkladem je ukončení nájmu 
nebytových prostor v čp. 366 nejme-
novaným nájemcem, který v roce 2013 
započal zářnou kariéru úředníka na 
zdejším úřadě a „vypracoval“ se až do 
vedoucí pozice. Rada města schválila 
cenové vyrovnání s tímto bývalým ná-
jemcem ve výši 9.000 Kč za opotře-
bovanou podlahovou krytinu z PVC 
v ploše 50 m2. Nájemník obecního bytu 
v Králíkách, pokud investuje do opra-
vy svého bytu, tak je nucen podepsat 
smlouvu o tom, že investice je darem 
pro město a při privatizaci mu není ode-
čteno nic. Na tomto příkladu můžeme 
opět vysledovat, že ve své podstatě jsme 

si všichni rovni, ale v Králíkách jsou si 
opět někteří rovnější!

Považuji za správné připomenout, 
proč vlastně dochází k této nucené pri-
vatizaci, která je nevýhodná pro město 
i nájemníky. Vedení radnice tvrdí, že 
potřebuje peníze na vybudování ledové 
plochy. Nedostatek peněz v radniční po-
kladně je způsoben špatným hospoda-
řením vedení města za posledních deset 
let. Každý občan města Králíky mohl 
doslova v přímém přenosu sledovat in-
vestiční priority vedení města. Investice 
do pevností je dlouhodobá priorita pra-
vicové radniční koalice. Milióny korun 
občanů města a daňových poplatníku 
se zakopaly do betonu. Vedení města 
podpořilo realizaci koníčků vybraných 
turistů a občasných návštěvníků města. 
Při tomto způsobu hospodaření, tak již 
nezbylo na občany města Králíky. In-
vestice do veřejného osvětlení, výstavba 
autobusového nádraží, rekonstrukce 
tělocvičny, vybudování umělé ledové 
plochy nebo provozování městské lé-
kárny skončily na šesté koleji.

Voliči města Králíky tento způsob 
hospodaření opakovaně podpořili ve 
volbách. Každé vedení obce je výsled-
kem svobodných a demokratických 
voleb. Většina občanů města Králíky 
k volbám nechodí. A díky této skuteč-
nosti, je osud většiny občanů vložen 
do „ušpiněných rukou“ několika rádo 
by „politiků“, politických úředníků 
a spřátelených rodin, které zajímá pouze 
jejich osobní prospěch. 

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD
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Roadshow Škoda Auto v SOU opravárenském Králíky
Tým Škoda Auto v pátek 7. 3. 2016 dorazil do Středního odbor-

ného učiliště opravárenského Králíky se svou Roadshow. Akce se 
zúčastnili žáci třetích ročníků oboru vzdělání opravář zemědělských 
strojů a žáci nástavbového studia podnikání. Celkem se akce zúčast-
nilo kolem 100 žáků. Tým Škoda Auto jim představil výrobní závod 
Kvasiny, nabídku uplatnění a zaměstnanecké benefity. Program 
zpestřilo vystoupení rapperů a soutěžní kvízy o ceny. Pohledy všech 
přítomných přitahoval zcela nový model vozu Superb Combi, který 
organizátoři prezentovali v druhé části programu.

Společnost Škoda Auto je jednou z mnoha, která má zájem 
o naše absolventy. V závodě v Kvasinách našlo uplatnění mnoho 
bývalých žáků naší školy. Pracují na různých pozicích a odměnou 
jim je nadstandartní finanční ohodnocení. Pracovní příležitosti 

pro naše absolventy jsou v současné době velmi široké. Řada 
firem pociťuje nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, 
a proto pro naše žáky není problém po absolvování školy získat 
vhodné zaměstnání.

Za SOUo, Petra Doubravová

Akce MŠ Prostřední Lipka
Pravidelnou zimní akcí naší mateřské školy je návštěva 

1. tříd základních škol., která se uskutečňuje před zápisem 
předškoláků do základní školy. Navštívili jsme 1. třídy  ZŠ 
Králíky, Červená Voda a přípravnou třídu předškolního 
vzdělávání v Červené Vodě. Všude děti vstřícně přivítali, 
umožnili dětem usednout do školních lavic a přímo se 
zapojit do vyučování. Nejvíce děti zaujala práce na inter-
aktivní tabuli, matematika a nechyběla ani pěkná písnička. 
Další plánovanou akcí je plavecký výcvik v krytém bazénu 
Zábřeh na Moravě. Děti zde mají plnohodnotnou výuku, 
která se prolíná s vířivkou a saunou. Velice se nám zde líbí 
práce instruktora plavání pana Molka (vedoucí plavecké 
školy), který je po celý čas s dětmi ve vodě, motivuje je, 
dává dětem jistotu (bezpečno), kterou děti v tomto věku 
potřebují. Uskutečnili jsme také návštěvu do MŠ Červený 
Potok, kam za dětmi přijelo Mobilní planetárium z Brna se 
vzdělávacím programem pro děti z mateřských škol „Krtci 
aneb co je tam nahoře“. Jedna z posledních akcí naší MŠ je 
maškarní karneval. Tímto děkujeme rodičům za přípravu 
nápaditých masek.

Za mateřskou školu děti a paní učitelky

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky,
okres Ústí nad Orlicí vyhlašuje 

Zápis
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČERVENÝ POTOK

na školní rok 2016/2017
dle § 34, odst. 2, zákona 561/2004Sb.

Kdy?  13. 4. 2016  od 9:00 – 15:00 hod.
Kde?  V naší mateřské škole v Červeném Potoku
Co nabízíme?  
• Kvalitní předškolní vzdělávání Vašich dětí kvalifiko-

vanými pedagogy v  příjemném kolektivu a školičkou 
umístěnou v krásném prostředí.

• Od září nás bude celým rokem a novým vzdělávacím 
programem provázet náš nový maskot a kamarád, se 
kterým zažijeme mnoho legrace a zážitků.

• Čeká nás mnoho akcí a událostí.
Nadstandardní aktivity naší MŠ: 
• Nabízíme autobusový ranní svoz a odpolední rozvoz 

do MŠ dětí z Králík a Dolní Moravy.
• Možnost využívání sponzorské nabídky ve formě 

návštěv a aktivit v rezortu Dolní Morava.
• Nabídka výuky anglického jazyka hravou formou.
• Nabídka logopedie v MŠ
• Nabídka cvičení dětské jógy.
• Kroužek pro předškolní děti „Těšíme se na školu“.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
kolektiv MŠ Červený Potok
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MC EMMA – PROGRAM DUBEN 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

úterý 5. 4. od 10:00 Tvoření s Peťou každá středa od 17:00 Cvičení pro těhotné
úterý 12. 4. od 10:00 Volná herna  od 18:00 Předporodní kurz
úterý 19. 4. od 9:30 Dílničky pro nejmenší každý čtvrtek od 17:00 Jóga pro těhotné
úterý 26. 4. od 9:30 Říkadla s babi Maru  od 18:00 Jóga

každý

čtvrtek

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců
od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti
od 10:45  Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců

Někde je ještě sněhová pokrývka, jinde už se vypaluje stará tráva
Jarní sluníčko už začíná příjemně hřát a snad brzy zažene do 

kouta zimu, a to v celém Pardubickém kraji. Někde totiž Par-
dubický kraj přikrývá bílá peřina, jinde už někteří lidé začínají 
vypalovat trávu, takže rizika vzniku požáru se nám budou lišit 
podle území.

To správné jarní počasí nás vyžene ven na zahrádky. Jenže 
pohrabat starou trávu nebo snad ještě podzimní listí není snadné, 
a tak se mnozí stále ještě obracejí k jejich pálení. Vzít zápalky 
a stařinu vypálit je jednodušší a méně namáhavé než poctivě 
hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Pomáhá k tomu 
i přežívající názor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým 
hnojivem přispívajícím k lepšímu růstu nového porostu.

Jenže, koho by napadlo, že tato „metoda“ zahradnické práce 
může vést k nejtragičtějším koncům.

Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách 
je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí 
přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té 
spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně 
větrem a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Poslední 
nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je 
silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ 
na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. 
Jsou známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve 
vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. 
Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení 
lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém, 
původně jen malém kousku vypalované plochy.

V jarních a podzimních měsících hasiči vyjíždějí k požárům 
trávy a lesních porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo 
k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. Dle zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné 
vypalování porostů a i přesto je u nás vypalování trávy neustá-
le oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo 
remízků vyplatit.

Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, 
může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypa-
lování porostů se dopouští přestupku dle zákona o požární 
ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč. Fyzické osoby 
mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. 
shrabanou trávu pálit na hromadě.

Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby taktéž 
nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek 
na volném prostranství jsou navíc povinny, stanovit opatření 
proti vzniku a šíření požáru. Podnikající právnické a podnika-
jící fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští 
přestupku dle zákona o PO, za který jí hrozí pokuta do 500 000 
Kč (stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru). Dále jsou 
povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému 
záchrannému sboru kraje. Navíc dle zákona o PO pro fyzické 

osoby, podnikající právnické a podnikající fyzické osoby je 
povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár pří-
slušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Nezapomeňte také, že při pálení odpadu musí být vždy postu-
pováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší, 
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.

Pálení lze již tři roky hlásit také elektronicky
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti 

vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako 
trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického 
odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační středisko!

Hasiči Pardubického kraje již před třemi lety spustili speciální 
službu pro občany, firmy a právnické osoby, která by jim měla 
šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardubickém kraji 
lze hlásit elektronicky.

Elektronický formulář občané najdou na webových stránkách 
HZS Pardubického kraje – http://www.hzspa.cz/paleni.

Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po 
jeho odeslání se veškeré informace zobrazí obsluze operačního 
střediska hasičů na počítačích na příslušném místě na mapě.

Pálení lze nadále hlásit i telefonicky na Krajské operační 
a informační středisko HZS Pardubického kraje tel. 950 570 
112. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na 
osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, 
kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy 
do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude 
požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.

Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového 
volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci postiženým.

Ohlášením předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohláše-
ným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným udáním 
místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.

Vendula Horáková, tisková mluvčí
(převzato z HZS Pardubického kraje)

Pálení porostu se může někdy díky silnému větru rozšířit i do 
lesního porostu.
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Výzva poskytovatelům registrovaných
sociálních služeb k podávání žádosti o podporu

z rozpočtu města Králíky v roce 2016
Článek 1 - Úvodní ustanovení
(1) Rada města Králíky vyzývá poskytovatele registrovaných soci-

álních služeb k podávání žádostí o podporu služeb z rozpočtu města 
v roce 2016.

(2) Žádosti o podporu registrovaných sociálních služeb budou měs-
tem Králíky v roce 2016 vyřizovány s odvoláním na ustanovení § 10a 
odst. 2, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, formou individuální dotace. 

(3) Registrovanými sociálními službami se rozumí služby posky-
tované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen zákon o sociálních službách, kdy posky-
tovatel služby je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb dle 
ustanovení § 85, zákona o sociálních službách, dále jen poskytovatel.

Článek 2 - Termín pro podávání žádostí, náležitosti žádosti
(1) Žádost o podporu registrovaných sociálních služeb mohou v roce 

2016 poskytovatelé podávat nejpozději do 31. 10. 2016. 
(2) Žádost o poskytnutí podpory dle této Výzvy se podává písemně 

a musí obsahovat: 
a.  jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele 

o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba pod-
nikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li 
žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo 
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno  

b.  požadovanou částku, 
c.  účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d.  dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
e.  odůvodnění žádosti, 
f.  je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci:
 - osob zastupujících právnickou osobu s uvedením
   právního důvodu zastoupení
 - osob s podílem této právnické osobě
 - osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g.  seznam případných příloh žádosti
h.  den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, 

v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
Článek 3 - Zacílení podpory města
(1) Podporu z rozpočtu města Králíky lze poskytnout za podmínky, 

že  poskytovatelé  sociálních  služeb prokazatelně poskytují své služby 
v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
Králíky, dále jen ORP Králíky, nebo sociální  služby poskytují občanům 
s trvalým pobytem v působnosti ORP Králíky, i když služby sídlí mimo 
území ORP Králíky. 

Článek 4 - Hodnocení žádostí o podporu
(1) Hodnocení žádostí o podporu registrovaných sociálních služeb 

provádí  Rada města, případně Zastupitelstvo. 
(2) Na přiznání podpory registrovaných sociálních služeb ze strany 

města není právní nárok. Výše podpory poskytovatelům registrovaných 
sociálních služeb je odvislá od možností schváleného rozpočtu města 
na rok 2016. 

(3) V případě přiznání podpory bude s poskytovatelem uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace, která upraví 
práva a povinnosti smluvních stran. 

(4) V případě nevyhovění žádosti o podporu registrovaných sociál-
ních služeb bude poskytovatel písemně vyrozuměn s uvedením důvodů, 
pro které nebyla podpora přiznána. 

Článek 5 - Způsobilé výdaje
(1) Pro účely této Výzvy se  považují za způsobilé na straně příjemce 

podpory náklady:  
a) na mzdy a odměnu vyplývající z dohod o pracovní činnosti 
b) na pořízení materiálu a technické náklady nutné k zajištění projektu
c) na služby související s činností příjemce podpory  
d) na nájmy prostor a techniky;

Článek 6 - Závěrečná ustanovení
(1) Na žádosti o podporu registrovaných sociálních  služeb přijatých 

městem Králíky před zveřejněním této Výzvy se pohlíží jako na žádosti 
podané v souladu s touto Výzvou. Případné nedostatky v žádostech po-
může poskytovatelům odstranit OSVZ tak, aby byly žádosti o podporu 
projednání schopné. 

Znění této Výzvy schválila Rada města Králíky dne 21. 3. 2016, 
usnesením RM/2016/13/224.

Jana Ponocná, starostka; Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta

Spolek seniorů v Polsku
na Velikonoční výstavě
Na začátku února se rozhodli členové Spolku seniorů v Králíkách, že 

se zúčastní XIX. Setkání velikonočních tradic Kladské země. V letošním 
roce se setkání konalo v obci Wilkanów (pod Iglicznou Górou česky 
nejlépe Jehličnou horou) v termínu 12. 3. 2016.

Od polské koordinátorky této velkolepé akce jsme měli měsíc dopředu 
potvrzenu přihlášku, zajištěné místo a označený prostor v místní spor-
tovní hale. V celém Dolním Slezsku bývá už 19 let velký zájem o účast 
na této výstavě. Před lety se akce účastnilo až 120 spolků na výstavě, 
která proběhla v Klodzku. Letos přijelo 83 skupin (od Boboszowa až 
po západní část Dolního Slezska).

Někteří naši členové se byli na této výstavě podívat v minulých letech. 
Zájem o zájezd do Wilkanowa byl značný, včetně ochoty reprezentovat 
ukázku českých velikonočních tradic. Naše aktivní babičky přinesly do 
klubu kraslice, perníčky, upekly velikonoční beránky, zajíčky, mazance 
i masové pokrmy. Také připravily jarní květinovou výzdobu, ubrusy 
a jeden z členů upletl pomlázky. Činorodé babičky donesly tolik veli-
konočních rekvizit, že se ve finále muselo redukovat. V sobotu ráno 12. 
března jsme vyjeli třemi auty hodinu před naším zájezdovým autobusem 
– museli jsme připravit ještě před 10. hodinou vyznačený stůl. 

Účastníci akce se sotva vešli. Musel se zajistit prostor pro lidové 
krojované soubory, které vystupovaly na tribuně, prostory pro pořadatele, 
V.I.P. hosty, vlastní návštěvníky. Akce se každoročně koná pod záštitou 
zástupců Evropské Unie, ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, 
dolnoslezského hejtmana, arcibiskupa a starostů okolních měst a obcí. 
Každý z 83 prostřených stolů byl jiný a lišil se vlastní prezentací a výzdo-
bou. Podmínkou bylo, aby vše co bylo vystavováno, bylo vlastnoručně 
vyrobeno. Vedlejší prostory sloužily ke zdobení kraslic a prodejcům 
velikonočního zboží a domácích uzenin. Zdarma bylo vstupné, káva 
a čaj. Každý spolek obdržel za účast diplom a 100 zlotých. Mnohé obce 
a spolky obdržely mimořádné věcné ceny za atraktivní obsah stolů a za 
prezentaci tradičních pokrmů našich předků. Například 6 hospodyněk 
od jednoho stolu obdrželo za prezentaci výrobků týdenní pobyt v Euro-
parlamentu v Bruselu. Součástí akce byly také soutěže pro děti a mládež 
ve vytvoření velikonoční pohlednice.

Hodnotící komisi trvalo 3 hodiny, aby obešla a ohodnotila každý 
prostřený stůl. Celé dopoledne mezi námi procházeli novináři, reportéři 
a kameramani z TV Wroclaw. Velkou atrakcí našeho stolu byl Krulišák 
a Rozvodnice. Několik dnů po skončení výstavy vyšel na přední straně 
týdeníku Euroregio Glacensis fotočlánek věnovaný naší prezentaci, 
který měl pokračování uvnitř tohoto čísla. Od dolnoslezského hejtmana 
jsme obdrželi zvláštní cenu za prezentaci českých tradic na této výstavě. 
Navštívil nás také arcibiskup Ignacy Dec, kterému Rozvodnice vysvět-
lila význam pomlázky. Jednu z pomlázek si pan arcibiskup odnesl na 
památku.

Sobotní výlet za velikonočními tradicemi se vydařil a překročil 
všechna očekávání. Jako vzpomínku máme v klubu diplom a barev-
nou nástěnku s fotografiemi. Příští jubilejní XX. ročník je naplánován 
v městečku Nowa Ruda v západní části Kladzké země a bude se konat 
již tradičně 14 dnů před Velikonocemi.

Za Klub seniorů Králíky Janina Maurerová
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují 

odchyt toulavých psů na území města. 
V současné době jsou v objektu krá-
lické čističky odpadních vod umístěni 
zde vyfocení psi, 
které je možno si 
přisvojit. S naleze-
nými psy je možno 
se seznámit a pro-
hlédnout si je každý 
pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

Významné dny v dubnu
7. duben – Den vzdělanosti a Světový den zdraví
V roce 2005 schválila Poslanecká sněmovna 7. duben jako Den 

vzdělanosti. V tento den v roce 1348 Karel IV. vydal zakládací 
listinu pražské univerzity - první vysoké školy ve střední Evro-
pě. Existence univerzity měla velký význam pro české školství 
a posílila kulturní kontakty s Evropou. Vzorem pro organizaci 
univerzity do čtyř fakult (artistické, teologické, právnické a lé-
kařské) byla univerzita v Paříži. V posledních letech se hovoří 
o tom, že úroveň vzdělanosti se v české společnosti výrazně 
snížila. Podle studie Idea-Cerge EI, kterou provedl Národohos-
podářský ústav, mají čeští žáci tzv. menší funkční gramotnost, 
tedy schopnost využít výsledky výuky v praktickém životě, než 
jejich vrstevníci například v západoevropských zemích. Pro změ-
nu situace je nezbytné provést reformu celého českého školství. 
Jedním z kroků je zavedení státních maturit,  sjednocení osnov 
v základních školách nebo lepší sledování a hodnocení kvality 
a efektivnosti výuky.

Světový den zdraví se slaví od roku 1950, jako připomínka 
založení Světové zdravotnické organizace (7. dubna 1946). Tato 
organizace působí ve 194 zemích světa. Podporuje mezinárodní 
technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy 
na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o cel-
kové zlepšení kvality lidského života. Cílem činnosti organizace 
je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. Světový den zdraví 
se každý rok věnuje určitému medicínskému okruhu. V minulosti 
to například byl vysoký krevní tlak, odolnost mikroorganismů 
vůči antibiotikům nebo bezpečné potraviny.  Letošní rok je za-
měřen na cukrovku (diabetes). V Evropě v současnosti žije okolo 
60 milionů lidí s tímto onemocněním, které postihuje všechny 
věkové kategorie. K výraznému nárůstu nemocných přispívá 
nadváha a obezita, nedostatečný fyzický pohyb, nezdravá strava 
a sociálně ekonomické znevýhodnění. Diabetes není zátěží pouze 
pro pacienty a jejich rodiny, ale podstatně zatěžuje i systém 
zdravotní péče a hospodářství každé země. 

8. duben – Mezinárodní den Romů 
8. dubna 1971 byla v Londýně založena Mezinárodní romská 

unie. Tehdy také byla vytvořena romská vlajka a mezinárodní 
romská hymna. Delegáti kongresu se také dohodli na preferenci 
označení Rom před Cikán. Na počest vzniku této unie se od roku 
1990 slaví Mezinárodní den Romů. V České republice se začal 
slavit v roce 2001. Různá občanská sdružení (např. Athinganoi) 
při této příležitosti pořádají rozmanité akce, během nichž oslavují 
bohatou romskou kulturu nebo si připomínají útlak a porušování 

lidských práv na celém světě.
18. duben – Mezinárodní den památek a sídel 
Organizace UNESCO, která střeží kulturní dědictví celého 

světa, vyhlásila v roce 1982 tento den za Mezinárodní den 
památek a sídel. Jednotlivé země připravují v tento den různé 
konference a akce s cílem zvýšit povědomí o památkách a pa-
mátkové péči. Hlavními organizátory těchto akcí jsou v České 
republice Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
Český národní komitét ICOMOS, Ministerstvo kultury ČR a Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Při příležitosti tohoto svátku 
se také udílí titul Historické město roku (v roce 2014 město 
Cheb), ceny v Programu regenerace (v roce 2014 Jičín a Praha 
1) a Cena ministerstva kultury za památkovou péči (v roce 2014 
prof. Tomáš Durdík). Vzhledem k blížícím se letním olympij-
ským hrám je letošní Mezinárodní den památek a sídel věnován 
kulturnímu dědictví sportu.

22. duben – Den Země
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy 

senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity 
Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních 
setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální 
hnutí po celých Spojených státech. Díky této akci byla založena 
Americká agentura pro ochranu životního prostředí a byly přijaty 
důležité zákony o ochraně životního prostředí.  V následujících 
letech se iniciativa Dne Země postupně rozšířila do zahraničí. 
V roce 1990 se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 
zemích. V současné době slaví Den Země víc jak miliarda lidí 
ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním 
svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na 
původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za 
výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. 

29. duben – Mezinárodní den tance
V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét Mezinárodního 

divadelní ústavu 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té 
doby je tento den každoročně slaven na celém světě jako připo-
mínka narození velkého tanečního reformátora a baletního mistra 
Jeana-Georgese Noverrea (nar. 1727). Cílem tohoto svátku je 
spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, 
oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzálnosti, 
rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi 
dohromady v míru a přátelství společným jazykem - tancem. 
V České republice se tento den výrazněji slaví od roku 2010. 
V loňském roce se k oslavám připojila i místní ZUŠ – žáci taneč-
ního oboru nacvičili společnou choreografii s názvem Flashmob, 
která se v tento den tančila na stovkách míst po celém světě. 
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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
02. 04. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
03. 04. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
09. 04. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
10. 04. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
16. 04. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
17. 04. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
23. 04. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
24. 04. Ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
30. 04. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
01. 05. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

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

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad 
Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 27. 4. 2016 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

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

Spolek seniorů na měsíc duben připravuje
5. 4. 2016 v 17.00 hodin - Výbor spolku, vyhodnocení akcí spolku v 

měsíci březnu,  zabezpečení měsíce dubna dle Plánu činnosti

12. 4. 2016 v 13.00 hodin - koupání v Zábřehu, zodpovídá pí. Mgr. 
Bednářová.

21. 4. 2016 v 7.00 hodin Zájezd na Floru Olomouc - zodpovídá 
pí.Marie Křivohlávková

Mimospolková činnost
21. 4. 2016 v 15.00 hodin Schůze zdravotně postižených.

Za výbor Josef Dobrohruška

VÝPRODEJ ZÁCLON
za snížené ceny nabízí

Hana TEMPÍROVÁ
Štíty, Nákladní 229
tel.: 774 987 229
Prod. doba: Út, Čt, Pá 9-11, 14-17,30
Jiný den i hodinu možno domluvit 
na výše uvedeném čísle.

Změna místa
výkonu agend

památkové péče
V souvislosti s organizačními 

změnami na Městském úřadě v Krá-
líkách dochází od 1. dubna 2016 
k přesunu místa výkonu agendy 
památkové péče a agendy válečných 
hrobů a pietních míst z Odboru 
školství, kultury a tělovýchovy 
na Odbor výstavby a technické 
správy. Agendy bude nadále vyko-
návat p. Petr Venzara, který byl ke 
stejnému datu jmenován vedoucím 
uvedeného odboru. Jeho kancelář 
se nachází v budově městského 
úřadu na Velkém náměstí č.p. 5, ve 
2. poschodí vpravo.

Ing. Martin Košťál, tajemník MěÚ
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DUBEN 2016
úterý 5.   PIDIOBŘI   3D 

(dobrodružný dokumentární V. 
Británie)   17:00 hod

Ve snímku Pidiobři nahléd-
nete na život čipmanka a křečka 
prériového zcela novou perspek-
tivou. S pomocí vysokorychlost-
ních kamer uvidíte dvouměsíční-
ho čipmanka, jak se připravuje 
na svou první zimu, přičemž 
druhého protagonistu - křečka 
prériového - zase přistihnete ve 
chvíli, kdy opouští mateřskou 
noru a vydává se čelit nástra-
hám nehostinné pouště. Většina 
podobných filmů ilustruje na 
jedincích či skupinách zvířat 
životní styl celého druhu. V Pidiobrech se oproti tomu setkáte s dvě-
ma ústředními postavami, jejichž zobrazení tento zaběhnutý rámec 
vyprávění překračuje; jejich životy jsou silně individualizovány.

Vstupné 60,-; přístupný; české znění; 45 min.

úterý 5.   ČARODĚJNICE   (horor USA)   20:00 hod
V polovině sedmnáctého století měli lidé blíž k přírodě, blíž 

k Bohu, blíž k iracionálním jevům, které dnes považujeme už jen za 
pohádky. Sedmičlenná rodina farmáře Williama, která v té době žila 
v relativním bezpečí jedné z osad v Nové Anglii, se po vážném střetu 
se sousedy rozhodla kolonii opustit a vydala se dobývat americkou 
divočinu. Po krátkém putování se usadili v zemi nikoho, poblíž 
rozlehlého temného lesa, o němž by leckterá citlivá povaha řekla, 
že působí zlověstně. Neblahé tušení členů farmářovy rodiny umoc-
ňuje i řada obtížně vysvětlitelných událostí, které jejich nový život 
provázejí, zašlou úrodou počínaje a podivným chováním domácího 
zvířectva konče. Vrcholem série katastrof je pak zmizení farmářova 
nejmladšího syna přímo před očima nejstarší dcery Tomassin, která 
ho měla hlídat. V atmosféře všudypřítomné paranoie je Tomassin 
jednomyslně označena za viníka všech neštěstí a obviněna z čaro-
dějnictví, ačkoliv je to paradoxně právě ona, kdo si ještě zachovává 
alespoň zdání zdravého rozumu. A to, co se skrývá v temném lese 
a doposud bylo jen v roli pouhého pozorovatele, se rozhodne udeřit.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 90 min.

čtvrtek 7.   GRIMSBY   
(akční komedie Velká Británie)   
20:00 hod

Nobby (Sacha Baron Co-
hen) má všechno, co si muž 
z Grimsby může přát – 9 dětí 
a přítelkyni, kterou nade vše 
miluje. Chybí mu jen jediné: 
jeho mladší bratr Sebastian, 
kterého už 28 let marně hledá. 
Když Nobby bratra konečně 
najde, netuší, že má před sebou 
nebezpečného agenta MI6, který 
právě odhalil tajné plány terori-
stického útoku. Sebastian je však křivě obviněn a dává se na útěk. 
S hrůzou si uvědomí, že pokud má zachránit svět, neobejde se bez 
pomoci největšího blbce na zemi - svého bratra.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min.

pátek 8.   TEORIE TYGRA   
(komedie/drama ČR)   20:00 hod

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už 
toho má dost. Poslední kapkou je 
smrt tchána, kterému taky došly 
síly. Babička (Iva Janžurová) totiž 
vždy rozhodovala o jeho životě 
a teď i o tom, jak a kde bude po-
hřbený. Nerespektovala žádné jeho 
přání v dobré víře, že ona sama 
vždy lépe ví, co je pro něj dobré 
a správné. A tak se k jeho neštěstí 
o něj starala podle své představy 
o jeho štěstí. Janovi začíná být jas-
né, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí 
stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, že za štěstí 
svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál 
nemůže. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne 
způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Tato 
revolta je hodně netradiční už jen tím, že inspirací mu byl jeden z jeho 
pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu 
vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. 
A protože tato cesta nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo 
koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi. 
Janova cesta za svobodou ovlivní i životy jeho dětí a jejich partnerů. 
Dcera Olga (Táňa Vilhelmová) totiž převzala matčinu metodu, zatímco 
snacha Alena (Pavla Beretová) zatím dokázala tlaku rodové tradice 
odolat a volí vlastní cestu, liberálnější, modernější, lidštější. Důsledky 
jsou pro jejich protějšky (Jiří Havelka a Jakub Kohák) v obou případech 
odpovídající.

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

úterý 12.   PAT A MAT VE 
FILMU   (rodinný animovaný 
ČR)   17:00 hod

Zábava na ostří šroubováku! 
Známí nešikové v roce 2016 
slaví 40 let od svého vzniku, 
a byť se na stříbrném plátně 
ještě nepředvedli, pro kutily 
jejich kalibru to přeci nemůže 
být problém. Obzvlášť, když 
mají na půdě krabice plné filmů 
a pod schody promítačku, na 
které fanouškům své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale 
oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát 
utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou 
„zvelebit“ svůj příbytek originálními úpravami. A jelikož jsme ve 
21. století a všude se propaguje zdravý styl života, pokusí se dostat 
do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak se jim to povede?

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 85 min.
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úterý 12.   MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2   (komedie 
USA)   20:00 hod

Toula, Ian a jejich rodina se vracejí, aby si v pokračování nej-
lepší romantické komedie všech dob užili ještě více smíchu, jídla 
a především další velké řecké svatby!

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

středa 13.   ČESKÁ CESTA   (dokument ČR)   20:00 hod
Dokumentární esej Česká cesta popisuje příběh československé 

ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody 
kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem 

tohoto procesu. Ekonomická 
transformace se odehrála v ob-
dobí, které zakládalo novou čes-
kou a slovenskou státnost, byla 
tak na jedné straně prezentována 
jako klíč k přerodu totalitně ří-
zené společnosti ve společnost 
demokratickou, na straně druhé 
jí pak veřejnost chápala jako pro-
ces nového přerozdělení majetku 
- od státu k lidem. – Součástí 
snímku je krátký film Pérák, 
městská legenda z období naci-
stické okupace Československa, 
podle níž se tehdy nad pražskými 
střechami proháněl tajemný muž 

s pružinami na nohách, aby bojoval proti nacistům. Jedná se o čes-
kou variaci na klasické superhrdiny, která však nevzešla z fantazie 
komiksových tvůrců, ale přímo z historek pamětníků.

Vstupné 80,-; přístupný; české znění; 90 min.

čtvrtek 14.   PÁD LONDÝNA   (akční krimi thriller USA)   
20:00 hod

Bílý dům dobyli a teď si tero-
risté vezmou ještě větší sousto. 
Na pohřeb britského premiéra 
se sjedou lídři celého západního 
světa a díky bezpečnostním ma-
névrům by Londýn v tu chvíli 
měl být tím nejbezpečnějším 
místem na Zemi. Místo toho 
se ale stane smrtící pastí. Pře-
kvapivé a drtivé útoky za sebou 
zanechají mrtvé světové vůdce, 
výbuchy šíří zkázu a monu-
menty anglické metropole jsou 
v plamenech. Londýn a západní 
svět se během chvíle ocitnou na 

kolenou. Hrozivé situaci a budoucnosti v totálním chaosu se zno-
vu postaví Gerard Butler po boku s britským agentem. Záchrana 
nespočívá v předvídatelných vojenských manévrech, ale v poctivé 
ruční práci.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.

úterý 19.   KOLONIE   
(drama Německo)   20:00 hod

Drama režiséra Floriana 
Gallenbergera je inspirováno 
skutečnými událostmi odehrá-
vajícími se v chilské kolonii 
Dignidad za Pinochetova re-
žimu. Kolonii založil a vedl 
bývalý nacistický lékař Paul 
Schäfer. V 70. letech, kdy 
z uzavřené kolonie utekli ně-
kteří z členů, se ukázalo, že 
v sektě docházelo k mučení 
Pinochetových odpůrců a k se-
xuálnímu zneužívání dětí. 
V hlavní roli Emma Watson.

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

středa 20.   OREL EDDIE   (sportovní komedie Velká 
Británie)   20:00 hod

Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás. 
Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství Michael 
Edwards, nemá jen tak někdo. Jeho touha je zdánlivě prostá 
a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat Velkou 
Británii na některých olympijských hrách v nějakém sportu, 
celkem jedno ve kterém. A tak malý Michael vyzkouší mnoho 
různých atletických disciplín, aby sebe i své okolí ujistil o ne-
dostatku jakéhokoliv talentu ve sportech, které by mu umožnily 
účast na letních olympijských hrách. Proto se soustředí na 
hry zimní. Ale ani ve sjezdovém lyžování nemá zrovna moc 
štěstí a talentu. Většina lidí by to už dávno vzdala, ale Michael 
takovým měkkotou není. Jeho poslední šancí jsou skoky na 
lyžích, a to především díky tomu, že v Británii není moc 
skokanů s olympijskými ambicemi. Vlastně tu nejsou žádní. 
Rozhodne se učit od nejlepších, a tak opustí rodnou zemi a na 
vlastní pěst vyrazí do Alp. Chvíli pozoruje skokany v akci, 
pak si vleze na můstek a rozjede se. Po několika bolestivých 
pádech si uvědomí, že to bez trenéra asi nepůjde. Tedy pokud 
bude chtít na olympiádu a také pokud bude chtít zůstat naži-
vu. Na scénu tedy vstupuje Bronson Peary (Hugh Jackman), 
údržbář zimního střediska, rváč a pijan, ale i bývalý skokan 
na lyžích, kterého kdysi vyloučili z amerického olympijského 
týmu. Bronson urputného skokana-samouka vezme pod svá 
ochranná křídla a začne jej učit nejen skákat na lyžích, ale také 
jak skákání přežít. Postupně poznává Michaelovo odhodlání 
a nezničitelnou vůli, díky nimž si pak společně dokáží splnit 
velký sen. Michael v roce 1988 v Calgary vstoupí do olym-
pijských dějin jako nezapomenutelný „Orel Eddie.“

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 105 min.
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OPERA V KINĚ!
čtvrtek 21.   FIGAROVA SVATBA   (opera Velká Británie)   

20:00 hod
Figarova svatba je právem považovaná za dokonalou operu, 

reprezentuje Mozartova génia v jeho nejhlubší a nejživější formě. 
Libreto Lorenza Da Ponte má spád a vykresluje realistické postavy, 
které jsou díky vynikající hudbě ještě živější. Populární nastudování 
Davida McVicara se v rukou předního britského dirigenta Ivora 
Boltona stává pro diváka unikátním zážitkem. V čele obsazení 
stojí Erwin Schrott po boku rumunské sopranistky Anity Hartig 
v roli Susanny. Figarova svatba je základním kamenem klasického 
operního repertoáru a objevuje se mezi deseti nejhranějšími ope-
rami světa. Přijďte si i vy dopřát ve svém kině špičkový kulturní 
zážitek z představení Royal Opera House, jedné z nejproslulejších 
operních scén světa. 

Vstupné 300,-/studenti a senioři 250,-; přístupný; titulky; 140 min.

pátek 22.   JAK BÁSNÍCI 
ČEKAJÍ NA ZÁZRAK   (ko-
medie ČR)   20:00 hod

Štěpán, Kendy a Karas zů-
stali i po dvanácti letech sami 
sebou. Jsou to nerozluční ka-
marádi s nevyčerpatelným 
smyslem pro humor i schop-
ností sebeironie, i když už 
s lehkým nádechem skepse. Je 
jim padesát a cítí, že by měli 
dát svým životům nějaký řád 
a splnit si svoje touhy a přání. 
A jak je známo, zázrakům je 
třeba pomáhat! Kendy už má 
plné zuby reklam a jako buldok 

jde za svým snem o natočení celovečerního filmu. Karas se 
rozhodl hýčkat své vysněné auto Blue dream již pouze virtu-
álně. Více ho zajímá pohledná učitelka Drábková. Štěpán dělá 
zástupce primáře v nemocnici, kde urputně válčí s neústupnou 
ředitelkou. Tou není nikdo jiný než Vendulka Utěšitelka! Ště-
pánovou největší starostí je však jeho třináctiletý syn Junior, 
kterého po smrti Aničky-Zrzečky vychovává sám. Tedy samo-
zřejmě za vydatné pomoci strejdů Karase a Kendyho. Na lásku a 
psaní básniček už Štěpán rozhodně nemá čas ani věk. Nebo ano?

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

úterý 26.   KNIHA DŽUN-
GLÍ   (dobrodružný USA)   
17:00 hod

Chlapec Mauglí je člověčí 
mládě vychované v džungli 
vlčí smečkou. Do džungle však 
přichází hrozivý tygr Šér Chán, 
jenž si nese jizvy způsobené 
člověkem. Šér Chán chce zničit 
vše, co vnímá jako ohrožení 
a Mauglí cítí, že již v džungli 
není vítán. A tak opouští svůj 
domov a vydává se na dobro-
družnou cestu plnou poznání. 
Provází ho přísný mentor, par-
dál Baghíra, a veselý medvěd 

Balú. Cestou se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí 
vždy dobře. Patří mezi ně krajta Ká, jejíž svůdný hlas a proni-
kavý pohled hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král Ludvík, 
který se snaží Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství 
překrásného, leč smrtonosného Rudého květu: ohně.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 90 min.

úterý 26.   NIKDY NEJSME SAMI   (drama ČR)   20:00 hod
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní 

pracovník vězeňské správy s rodinou. Spřátelí se se sousedem, 

nezaměstnaným hypochondrem, 
kterého živí jeho žena pracující 
v místní prodejně. Unavená 
životem a starostí o dva syny, 
všimne si vyhazovače z nočního 
klubu. Ten ale miluje striptérku, 
která čeká na otce svého dítěte 
sedícího v nedaleké base, kde pra-
cuje náš bachař. Drama režiséra 
Petra Václava o současné době a 
lidech, kteří jsou obětmi i strůjci 
jejích běsů. V hlavních rolích 
Karel Roden a Lenka Vlasáková.

Vstupné 110,-; přístupný od 
12 let; české znění; 140 min.

středa 27.   ULICE CLOVERFIELD 10   (akční sci-fi thriller 
USA)   20:00 hod

Film režírovaný Danem Trachtenbergem a produkovaný J.J. 
Abramsem zatím obestírá tajemství, podobně jak tomu bylo 
u Abramsem produkovaného filmu Cloverfield (česky Monstrum) 
z roku 2008, který vyprávěl o útoku mimozemšťanů na Zemi 
z pohledu několika mladých lidí. Příběh filmu Ulice Cloverfield 10 
možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které celosvětová katastrofa 
(která se možná vůbec nestala) uvěznila ve vybaveném podzemním 
krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. I když... Jasné 
je každopádně to, že v hlavních rolích se objeví John Goodman 
(Big Lebowski, Památkáři) a Mary Elizabeth Winstead (Kruh 2, 
Smrtonosná past 4.0).

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 105 min.

čtvrtek 28.   SPOTLIGHT   (drama USA)   20:00 hod
Mark Ruffalo, Michael Keaton a Rachel McAdams v hlavních 

rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku 
The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých 
dětí představiteli místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze 
na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví. 
Snímek získal letošního Oscara za nejlepší film.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 125 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2016

pátek 1.4.  ŘEČI   zač. v 19:30 hod
Repríza divadelní komedie Neila Simona, v režii Zdeňka 

Němečka účinkuje DS Tyl Králíky. Světově proslulému autorovi 
přezdívají „americký Moliér“. Neilu Simonovi se totiž podařilo 
inteligentně spojit klasickou americkou grotesku s evropskou kon-
verzační a situační komedií. Je skvělým pozorovatelem lidských 
slabostí a jeho fraška Řeči je toho skvostnou ukázkou. – Do domu 
prominentního náměstka starosty New Yorku se sjíždějí pozvané 
páry na oslavu manželského výročí. Se zděšením zjišťují, že se 
jejich společný přítel z neznámých důvodů pokusil o sebevraždu. 
Navíc jeho manželka i služebnictvo jsou neznámo kde. Než téhle 
záhadě stačí přijít na kloub, snaží se všemožně utajit ožehavou 
situaci, neboť každý nový přijíždějící pár je přímo společenskou 
rozbuškou. Úporné snahy, aby se nedostali „do řečí“, způsobují řadu 
bezprostředních gagů, vždyť ohroženy jsou kariéry a léta budovaná 
prestiž! A v takových okamžicích jste schopni udělat cokoliv… 
Vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici, vstupné 70,- Kč.

sobota 2.4.   JARNÍ KONCERT   zač. v 19:30 hod
Již pošesté se v Králíkách na Jarním koncertě představí DECHO-

VÁ HARMONIE LETOHRAD s dirigentem Ing. Josefem Pilným. 
Ten se po svém příchodu k orchestru zaměřil na náročnější skladby 
a výrazně tak ovlivnil jeho repertoár. Kromě lidových skladeb za-
čal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, operu či pop. 
V současnosti orchestr sdružuje přibližně 45 hudebníků a je tak 
jedním z největších v Pardubickém kraji. Pro králické posluchače 
bude jistě zajímavé srovnání s Big Bandem Letohrad (dirigent R. 
Zábraha). Je skutečně výjimečné, že se v jedné půlce okresu  vy-
skytují dva výtečné velké orchestry. Hostem koncertu je skladatel 
Karel Bělohoubek, sólo na hoboj hraje Jan Molinger, zpívají Lída 
Šilarová a Richard Kohout, večerem provází Pavel Neumeister. 
Vstupné 100,- Kč, vstupenky na místě.

středa 6.4.   SMETANOVO TRIO   zač. v 19:00 hod
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček 

– violoncello. Smetanovo trio (založené v roce 1934 legendárním 
českým klavíristou Josefem Páleníčkem) patří k nejprestižnějším 
českým komorním souborům. Současní členové ve své interpre-
taci navazují na ideál, který vytvořili jejich předchůdci, ale i další 
významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století. 
I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté 
– dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního 
tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů 
čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami, 
tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace. 
Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými 
úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Praž-
ské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, 
Malostranské komorní slavnosti) i v zahraničí (Francie, Německo, 

Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, 
Brazílie, USA, Egypt). Spolupracuje s předními dirigenty — Jiří 
Bělohlávek, Libor Pešek, John Axelrod, Michael Boder, Tomáš 
Hanus nebo Stanislav Vavřínek — a s domácími i zahraničními 
orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, 
Orchestra della Svizzera Italiana Lugano, Orchestre National 
des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, 
Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice 
nebo Moravská filharmonie Olomouc. – Koncert se koná v sále 
Základní umělecké školy, vstupné 80,- Kč, děti a mládež zdarma.

pátek 15.4.   NEŘEŽ & ROMAN DRAGOUN & NEŘEŽTO   
zač. ve 20:00 hod

Narozeninový trojkoncert! Zakladatel skupiny Nerez a posléze 
Neřež, významná autorská a interpretační osobnost české folkové 
scény, skladatel, kytarista a zpěvák Zdeněk Vřešťál slaví letos šede-
sáté narozeniny. Při této příležitosti se koná koncertní turné skupiny 
Neřež s hostem Romanem Dragounem, taktéž letošním šedesátní-
kem, zpěvákem a klávesistou legendární rockové skupiny Progres 
2. Králický koncert ovšem začne poctou skupině Nerez v podání 
místní formace Neřežto (Denisa Hejtmanská, David Hrda, Viktor 
Vavruša, Pavel Dvořák). Vstupenky (150,-) jsou v předprodeji 
u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, Valdštejnova ul.

pátek 29.4.   PINK FLOYD FOREVER   zač. ve 20:00 hod
Čtveřice ostravských muzikantů se věnuje písním slavné skupiny 

Pink Floyd. Jejich komponované večery se soustředí na vytvoření 
atmosféry pomocí vynikající interpretace floydovské hudby za 
současného promítání klipů a obrazových ploch. Garantujeme je-
dinečný zážitek!! – Velký sál 
Střelnice bude mít během 
koncert stolovou úpravu 
s možností občerstvení. 
Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek u paní Kubešoví 
v obchodě Dětský textil.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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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 soci-
álně-právní ochrany dětí v regionu Králicka 
prostřednictvím Odboru sociálních 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 in-
stitucemi, které Vám mohou pomoci. 

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí duben 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - duben
1. PÁ 20,00 2D Táta je doma komedie 110,- Kč T 95 min. 12+

2. SO 20,00 2D Já, Olga Hepnarová drama 110,- Kč CZ 105 min. 15+

3. NE 18,00 2D Barbie: Tajná agentka animovaný 90/115,- Kč CZ 75 min. P

3. NE 20,00 2D Teorie tygra komedie 120,- Kč CZ 101 min. P

5. ÚT 20,00 2D Lída Baarová drama 110,- Kč CZ 110 min. 12+

6. ST 18,00 2D Barbie: Tajná agentka animovaný 90/115,- Kč CZ 75 min. P

6. ST 20,00 2D Teorie tygra komedie 120,- Kč CZ 101 min. P

7. ČT 20,00 2D Táta je doma komedie 110,- Kč T 95 min. 12+

9. SO 20,00 2D Dvojníci komedie 110,- Kč CZ 103 min. P

10. NE 18,00 2D Pat a Mat ve filmu rodinný 100,- Kč CZ 80 min. P

10. NE 20,00 2D Polednice horor 130,- Kč CZ 90 min. 12+

12. ÚT 20,00 2D Teorie tygra komedie 120,- Kč CZ 101 min. P

13. ST 18,00 3D Kung Fu Panda 3 animovaný 120/140,- Kč CZ 94 min. P

13. ST 20,00 2D Já, Olga Hepnarová drama 110,- Kč CZ 105 min. 15+

14. ČT 20,00 2D Jak básníci čekají na zázrak premiéra 120,- Kč CZ 120 min. P

16. SO 20,00 2D Orel Eddie sportovní 110,- Kč T 105 min. P

17. NE 18,00 3D Zootropolis: Město zvířat animovaný 130,- Kč CZ 109 min. P

17. NE 20,00 2D Jak básníci čekají na zázrak komedie 120,- Kč CZ 120 min. P

19. ÚT 20,00 2D Kolonie drama 110,- Kč T 110 min. 12+

20. ST 18,00 2D Pat a Mat ve filmu rodinný 100,- Kč CZ 80 min. P

20. ST 20,00 2D Jak básníci čekají na zázrak komedie 120,- Kč CZ 120 min. P

21. ČT 20,00 2D Nikdy nejsme sami drama 110,- Kč CZ 145 min. P

22. PÁ 20,00 3D Lovec: Zimní válka akční 140,- Kč CZ 114 min. 12+

23. SO 20,00 2D Kolonie drama 110,- Kč T 110 min. 12+

24. NE 20,00 2D Já. Olga Hepnarová drama 110,- Kč CZ 105 min. 15+

26. ÚT 20,00 2D Lovec: Zimní válka akční 120,- Kč CZ 114 min. 12+

27. ST 20,00 2D Nikdy nejsme sami drama 110,- Kč CZ 145 min. P

28. ČT 18,00 2D Pat a Mat ve filmu rodinný 100,- Kč CZ 80 min. P

28. ČT 20,00 2D Orel Eddie sportovní 110,- Kč T 105 min. P

29. PÁ 20,00 2D Jak básníci čekají na zázrak komedie 120,- Kč CZ 120 min. P

Pátek 8. dubna - V Paříži bych tě ne-
čekala tatínku 

Petr Nárožný v hlavní roli komedie 
o dobrodružství sympatického venkovana 
v Paříži. Výběrčí přímých daní ze zapad-
lého provinčního městečka se jednoho 
dne rozhodne, že překvapí svoji dceru 
a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec s  
podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera 
již nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje 
se jako společnice ve světě velké politiky 
a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. 
V tomto spletitém prostředí se tatínek 
rychle zorientuje, a když okouzlí manžel-
ku svého nejvyššího šéfa, zcela to změní 
jeho život, budoucnost dcery a dokonce 
i složení vlády. Rozjede se uragán záměn 
a komických situací, které neberou konce.

Hrají: Petr Nárožný - Jana Malá/Týna 
Průchová - Jarmila Švehlová - Simona 
Postlerová/Miroslava Pleštilová - Barbora 
Šťastná Petrová/Malvína Pachlová - Fran-
tišek Skopal/Martin Sochor - Jan Šťastný/
Jan Čenský

Sál kina, 19 hodin, odbor kultury.

Neděle 10. 4. Vladimír Plocek a jeho 
přátelé, vernisáž v 16 hodin v kult. a inf. 
centru čp. 30

Výstavy se zúčastní: Vladimír Plocek – 
obrazy, Vladimíra Bednářová – fotografie, 
Blanka Marešová – keramika, Josef Filip 
– sochy, Sylvie Majerová – stříbrné šperky.

Výstava potrvá do 22. 5.

Pátek 15. 4. Povídání nejen o Jablon-

ném 
Přátelské posezení se vzpomínkou na 

události roku 1866 a rozhovor s milými 
hosty – Jan Čenský herec a moderátor, Ma-
rie Lundmark členka výboru Mezinárodní 
bruslařské unie, Jan Pospíšil mnohonásobný 
mistr světa v kolové, Miloš Dvořáček hu-
debník. Součástí večera bude vzpomínka 
na události roku 1866 v Jablonném nad 
Orlicí. Sál kina, 19,00 hodin, odbor kultury, 
vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 21.4.  Koncert žáků Základní 
umělecké školy v 17,30 hod, sál kina, ZUŠ

Neděle 24. 4. 69. ročník memoriálu Q. 
Štěpánka areál „Malák“, 10 hodin, závody 
v přespolním běhu, atletický oddíl.
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