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Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu, úklid komunikací po zimě je ukončen 

a na řadu přichází úprava záhonků a travnatých ploch. Jistě jste 
zaznamenali, že v parku u kulturního domu jsou vysázeny nové 
stromy a celý prostor dostal novou prosvětlenou tvář. Po skácení 
starých kaštanů se potvrdilo, že to bylo správné rozhodnutí, 
protože stromy byly opravdu velmi poškozené. Nové stromy 
byly vysázeny i na jiných místech což je důkaz toho, že péči 
o zeleň ve městě bereme vážně. V průběhu letošního roku bu-
dou vysázeny další stromy v okolí města a v místních částech.

Ředitelství silnic a dálnic chystá na léto letošního roku 
rekonstrukci další části silnice I/43, konkrétně od kruhového 
objezdu po most přes železnici. Součástí těchto prací bude i nové 
řešení křižovatky pod náměstím, vybudování nových přechodů 
s ostrůvky a částečná přeložka chodníků v ulici Moravská. 
Ze stávající nepřehledné křižovatky budou vytvořeny dvě od-
dělené. Samostatně bude řešena křižovatka s ulicemi Nádražní 
a Pivovarská a úplně nová křižovatka vznikne pro odbočku do 
náměstí. V souvislosti s tím dojde k částečnému přeložení ulice 
do náměstí přibližně na úroveň stánku se zmrzlinou. Vše bude 
doplněno odbočovacími pruhy. Z městského rozpočtu budou 
financovány související úpravy chodníků a přeložka plynu 
v místech, kde dojde k posunutí chodníku z důvodu rozšíření 
silnice. V první polovině roku bude silnice I/43 opravena také 
v úseku od mostu u INCOTu po hraniční přechod v Dolní Lipce. 
Všechny tyto práce budou kromě úsilí stavbařů vyžadovat naši 
trpělivost, protože nás budou omezovat v tom, na co jsme zvyklí. 
Odměnou nám bude další opravená část města.

V rozpočtu města na letošní rok máme vyčleněny finanční 
prostředky na dokončení autobusového nádraží ve výši 4 mil. 
Kč a na vybudování umělé ledové plochy rovněž ve výši 
4 mil. Kč. V současné době upravujeme projekt na autobusové 
nádraží tak, aby bylo možné požádat o dotaci z IROP. Předpo-
kládaný termín vyhlášení výzvy je však září, což znamená, že 
je velmi nepravděpodobné zahájení prací ještě v tomto roce. 
Peníze určené na tuto akci byly rozpočtovány tak, abychom 
práce mohli provést i v případě, že dotaci nedostaneme, ale to 
pravděpodobně dříve než na konci roku vědět nebudeme, proto 
budu navrhovat, abychom rekonstrukci přesunuli do příštího 
roku, kdy budeme mít jistotu, zda jsme nebo nejsme schopni 
čerpat dotaci. Ušetřené peníze budeme moci použít na jinou 
opravu městského majetku nebo na jinou investici. K záměru 
instalace umělé ledové plochy jsme si nechali zpracovat studii 
pro pevnou i mobilní variantu. Obě varianty jsou však přibližně 
stejně finančně náročné a předpokládají investici mezi 12 – 16 
mil. Kč. To je částka, kterou nejsme z rozpočtu města schopni 
jednorázově uhradit a budeme proto hledat cesty, jak získat i na 
tuto investici dotaci. V nejbližší době proběhne schůzka k urče-
ní, pro kterou variantu se rozhodneme a začneme připravovat 
projekt a hledat vhodný dotační titul.

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás informovala o zá-

měru zapojit veřejnost do tvorby části rozpočtu na rok 2017. 
Rada města na svém jednání 25. dubna 2016 schválila projekt 
„Participace občanů na tvorbě rozpočtu pro rok 2017“ a výši 
finančního limitu. Podrobnosti o projektu najdete na jiném 
místě tohoto čísla zpravodaje. Věřím, že se do projektu zapojí 
co nejvíce občanů města a jeho místních částí a vyzkoušíme si 
nový způsob tvorby rozpočtu, který bychom mohli v případě 
úspěšného průběhu v dalších letech rozšířit a využít i při roz-
hodování o investicích.

Přeji Vám krásný a naplněný měsíc lásky.
Jana Ponocná, starostka

Informace o vyhlášení dotačních
programů na rok 2016

Rada města Králíky projednala a schválila aklutalizaci dotačních 
programů na rok 2016. Bližší informaci o vyhlášených titulech 
v oblasti sportovních aktivit, podpory činnosti nestátních nezis-
kových organizací, kulturních aktivit, společenského života, práce 
s mládeží naleznete na webových stránkách města Králíky (www.
kraliky.eu). Současně byl text vyhlášení zveřejněn v tištěné podobě 
také na úřední desce města. Nejzažší termín pro odevzdávání žádostí 
týkajících se programových dotací je stanoven na 20. 5. 2016.

Rada města Králíky rozhodla o vyhlášení druhého kola pro podá-
vání žádostí na příspěvky z Fondu památkové péče města Králíky  
(dále jen „Fond“) na rok 2016. Lhůta pro podávání žádostí 
o příspěvek z Fondu končí dne 1. 8. 2016 (termín dodání 
žádostí do 12:00 hod.). Žádosti se podávají na tiskopise, který 
tvoří přílohu schválených Pravidel a zájemci jej naleznou na 
webových stránkách města Králíky. Zde jsou zveřejněny i další 
dokumenty, zejména schválený text Statutu fondu památkové 
péče města Králíky, Pravidla pro čerpání příspěvku z fondu 
památkové péče, atd.

Za odbor ŠKT Jan Divíšek
Poznámka redakce: V nejbližší době dojde ke změně struktury 

webových stránek města Králíky, z tohoto důvodu neuvádíme 
přesné umístění odkazu na vyhlášené dotační tituly.
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Seznam sponzorů letošního ročníku Králického karnevalu

(placená inzerce)

Sdružení pro králický karneval informuje o rozdělení příspěvků z výtěžku letošního ročníku karnevalu:
Discgolf             5 000,-  Fotbal            50 000,-  Stolní tenis     4 000,-
Lyžaři               7 000,-  Den rekordů     2 000,-  Turisté               3 000,-
Triatlon            3 000,-  Pětiboj            1 000,-  Den dětské radosti     1 000,-
Divadelní spolek Tyl    4 000,-  Pohádkový les       1 000,-  Čermák  Michal       3 000,-
Skauti                     1 000,-  ASPV                      1 000,-  Sokol Boříkovice               2 000,-
Městská knihovna  1 000,-       předseda sdružení Jiří Hlava



Králický zpravodaj 5/2016 - 4

Uklízíme Králíky
Celostátní akce „Uklízíme Česko“ a naše akce „Uklízíme 

Králíky“ se vydařila. Vyhlásili jsme úklidovou trasu od cedule 
konec Králík do začátku vesnice Prostřední Lipka. Zpočátku 
počasí vypadalo nevlídně, drobně pršelo, ale pak se na nás 
usmálo sluníčko. Sešlo se nás 8 a na trase jsme sesbírali 10 
velkých pytlů různého odpadu, 3 pneumatiky, včetně několika 
kuriózních předmětů (2bundy, 1 teniska, jeden pěkný talíř, 
a jedna nová souprava na klíče a talon do košíků k obchodním 
řetězcům). Převládaly pet láhve a jiné plastové předměty. Hned 
na začátku cesty jsme narazili na černou skládku, která bude 
vyžadovat pomoc městského úřadu. Množství nasbíraného od-
padu na tak krátké vzdálenosti nás překvapilo, ale s výsledkem 
naší práce jsme byli všichni spokojeni a věříme, že příští rok 
se nás sejde na podobných akcích více.

Rýcová + Brčák

V sobotu, 16. dubna, se přes 70 000 dobrovolníků vydalo 
uklidit své okolí, kus přírody, kus Země. Jarní dobrovolnické 
úklidy probíhají po celém světě, u nás se letos odehraje rekord-
ních 1 818 akcí.

otevrenaradnice@kraliky.eu
Rada města Králíky vyhlašuje projekt „Participace občanů na 

tvorbě rozpočtu pro rok 2017“
- Cílem projektu je zapojení veřejnosti do přípravy části rozpočtu 

města pro rok 2017 a v případě dobrého průběhu tohoto pilotního 
projektu využívat tento nástroj i v dalších letech.

- Projekt je rozdělen do následujících etap:
a) sběr návrhů od občanů květen 2016
b) výběr návrhů k hlasování červen 2016
c) hlasování občanů červenec - září 2016
d) určení návrhů pro realizaci podle hlasování říjen 2016
e) zařazení do rozpočtu prosinec 2016
- Výše finančního limitu pro realizaci návrhů vzešlých z hlaso-

vání je 1 mil. Kč
- Projekt je určen pro oblast:
a) péče o městský majetek (opravy a investice na stávajícím 

majetku města)
b) financování aktivit pro občany města (např. uspořádání oslav 

650 let města, sportovní turnaje, kulturní akce, …)
- Projekt není určen pro návrhy směřující k osobní spotřebě 

jednotlivců či skupin.
- Návrhy k hlasování budou vybrány komisí sestavenou ze 

zástupců různých oblastí veřejného života města a odborných 
pracovníků úřadu.

Vyzýváme Vás, k zasílání návrhů na zařazení do rozpočtu 
na rok 2017 prostřednictvím adresy otevrenaradnice@kra-
liky.eu nebo přes podatelnu městského úřadu. Do hlasování 
budou zařazeny pouze návrhy občanů města Králíky a osob, 
které na území města vlastní nemovitosti, proto k návrhu 
připojte své jméno a adresu bydliště nebo identifikaci ne-
movitosti, kterou na území města vlastníte.

Správní rada
Sdružení obcí Orlicko

V úterý 19. 4. 2016 se sešli členové Správní rady Sdružení obcí 
Orlicko v rekonstruované budově Obecního úřadu v Pastvinách ke 
svému druhému letošnímu jednání. Na programu měli řadu bodů 
týkajících se běžné činnosti Orlicka, ale i body související s novými 
aktivitami svazku obcí pro příští období. 

Členové správní rady a kontrolní komise diskutovali o projektech 
do  česko – polského přeshraničního programu Interreg V - A. 
Žádost o podporu projektu Žijeme spolu, jehož hlavním cílem je 
posílení vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicka již byla podána. 
Žádost o podporu projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník, jehož aktivi-
tami jsou např. rozhledna na Králickém Sněžníku (investorem by 
byla polská strana), Singltrek Orlicka nebo rozšíření parkoviště na 
Červenovodském sedle, je před podáním. O další realizaci těchto 
projektů by mělo být rozhodnuto v druhé polovině tohoto roku, 
záležet bude na výsledku projednání dotačních žádostí.

Správní rada Sdružení obcí Orlicko také projednala a následně 
rozhodla o rozdělení dotací v rámci dotačního programu Podpora 
významných výročí v členských obcích Orlicka. Finanční podpo-
ry se tak pro své významné akce dočkají akce v obcích Bystřec, 
Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř a Pastviny, návrh správní rady 
ještě musí potvrdit červnová valná hromada.

S blížícím se 25. výročím založení Sdružení obcí Orlicko (Sdru-
žení obcí Orlicko je nejstarším uskupením obcí tohoto typu v ČR!) 
se správní rada zabývala přípravou těchto oslav, o místu, termínu 
a konání oslav k tomuto výročí. Předběžným termínem konání 
oslav je pátek 30. 6. 2017.

Důležitou informací pro starosty obcí a měst Orlicka byl termín 
nákupu elektrické energie a plynu pro rok 2017, který proběhne 
na Českomoravské komoditní burze v Kladně dne 25. 4. 2016. Do 
tohoto společného obchodu je zapojena řada obcí a jejich organizací 
z Orlicka a Lanškrounska. Od letošního roku se zapojil i VaK a.s. 
Jablonné nad Orlicí. Podle příznivého vývoje cen energii a díky 
společnému postupu předpokládáme také letos podstatné snížení 
cen jak elektrické energie, tak zemního plynu.   

V Žamberku 19 .4. 2016 Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko 
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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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

P R O N A J M O U T
Nemovitost: prostor ve stavbě čp. 353 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 213
Obec: Králíky Katastrální území: Králíky
Číslo listu vlastnictví: 10001
Bližší určení: v 1. NP vpravo, vchod z ul. Dlouhá
výměa celkem 47,26 m2 - z toho: kancelář 23,63 m2, kancelář 
23,63 m2, součástí zveřejněného záměru pronájmu je sní-
mek katastrální mapy se zákresem nemovitosti.
Vhodný druh podnikání: nespecifikován. Účel nájmu: nespe-
cifikován. Výše nájemného: 960 Kč/m2/rok. Měsíční nájem-
né: 3781 Kč. Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách 
předem vždy k pátému dni příslušného kalendářního 
měsíce. Výše zálohy na služby: určí ředitel PO, naposledy 
ve výši 5.000 Kč/měsíc. Doba nájmu: doba neurčitá.
Prohlídka prostor: po dohodě s ředitelem Klubu Na Střelnici 
Králíky - Ing. Pavlem Strnadem, tel. 603 849 460
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od následujícího 
měsíce po přihlášení prvního zájemce
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí 
být doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději 
do doby přihlášení prvního zájemce.
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky.

Také letošní hokejové MS v kině
Po loňských přímých přenosech zápasů ho-

kejové reprezentace ČR budeme i letos promítat 
v kině vybraná utkání. Začínáme ve čtvrtek 12. 5. 
ČR – Norsko a promítat budeme také poslední 
zápas ve skupině v neděli 15. 5. ČR – Dánsko. 
Ostatní skupinové zápasy se konají v termínech 
a časech, ve kterých je v sále Střelnice jiný program 
(převážně kino) a ten má samozřejmě v kulturním 
domě přednost.

Jak známo, o úspěchu na šampionátu rozhoduje 
čtvrtfinálový zápas, který je na programu ve čtvr-
tek 19. 5., to ovšem v kině uvádíme operu Madam Butterfly, omlou-
váme se tedy sportovním fanouškům a věříme, že najdou vstřícnou 
atmosféru v králických restauracích a barech. Semifinále a zápasy 
o medaile (sobota a neděle 21. a 22. 5.) již opět budeme přenášet 
na velké plátno na Střelnici. Začátky těchto utkání českých hokejistů 
nejsou zatím známé, ostatně není jisté, zda se do závěrečných kol 
probojují. My tomu ale pevně věříme a jsme připraveni promítat!

S pozdravem „Hoši, do toho“ sportovní fanoušci ze Střelnice 
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Pozvánka na narozeninovou oslavu
Milí posluchači, příznivci, přátelé klavírní hry, co nejsrdečněji 

Vás zvu na klavírní recitál, kterým bych Vás chtěl potěšit i ma-
linko překvapit. Podrobný program večera zůstane tajemstvím. 
Prozradím jen, že zazní skladby, které hraji již delší dobu, ale 
i díla, jež uslyšíte v mém podání poprvé. Nechal jsem se totiž 
inspirovat mojí babičkou.

Když nás babička zve na slavnostní oběd, nikdy nám nepro-
zradí, co chystá. Všichni se pak o to víc těšíme a představujeme 
si všechny dobroty, které připadají v úvahu. Skutečnost naše 
očekávání pokaždé předčí, protože babička připraví vždycky to, 
co máme rádi.

20. června se pokusím svou babičku napodobit a připravit 
pro Vás program, který Vás potěší. V jeho ztvárnění mi pomůže 
i úchvatný nástroj Antonín Petrof, jeden z nejlepších klavírů, na 
které jsem v poslední době hrál. Budu moc rád, když se s Vámi 
budu moci podělit o radost, kterou mi přináší hudba.

Váš Matyáš Novák
I kdyby na konci pozvánky nebylo uvedeno jméno, milovníci 

hudby by s největší pravděpodobností poznali, že autorem milého 
a vtipného textu je hradecký talentovaný klavírista Matyáš Novák. 

O Matyášovi je známo, že nedělá žádné rozdíly mezi světozná-
mými koncertními sály a sály v malých městech – hraje všude rád 
a naplno, protože nejdůležitější jsou pro něho posluchači.

Mezi jeho nadšené obdivovatele patří i Evžen Malý z Králík, díky 
jehož iniciativě se konal první Matyášův koncert v sále králické ZUŠ 
27. listopadu 2013, a protože se mu v Králíkách moc pěkně hrálo, 
v květnu 2015 rád přijal pozvání k dalšímu vystoupení. 

Matyášův fanklub je už i na Králicku početný :-)).
I já jsem podlehla kouzlu jeho osobnosti a navštěvujeme s přáteli 

velmi rádi jeho koncerty.
Vloni při červnovém koncertu na zámku v Hrádku u Nechanic se 

nám Matyáš svěřil, že by své 18. narozeniny rád oslavil klavírním 
recitálem v sále Filharmonie Hradec Králové.

V rozhovoru pro Hradecký deník se Matyáše v září 2015 zeptali:

To je náhoda, koncert v den vašich osmnáctých narozenin? 
„Souhlasím s těmi, kdo si myslí, že náhody neexistují. Mohl jsem 

se narodit kdekoli, ale narodil jsem se ve městě, kde se už 150 let 
vyrábějí skvělé klavíry. Jeden z nich, ten úplně nejkrásnější, mi firma 
Petrof dopraví 20. června do sálu Filharmonie Hradec Králové, 
abych spolu se svými fanoušky oslavil vstup do světa plnoletosti. Ten 
koncert je takový originální narozeninový dárkový balíček (nástroj 
Antonín Petrof – posluchači – krásný sál).“

Celý rozhovor najdete na http://hradecky.denik.cz/kultura_re-
gion/quo-vadis-genialni-pianista-se-slabosti-pro-slepice-chysta-
-osmnactiny-20150907.html

Vstupenky na recitál jsou již v prodeji a dají se objednat i pro-
střednictvím internetového předprodeje na adrese http://www.
hkpoint.cz.

Těším se na originální narozeninovou oslavu a na setkání se zná-
mými z králického fanklubu Matyáše Nováka. V sále Filharmonie 
20. června 2016 v 19:30 na viděnou!

Ivana Marečková, Hradec Králové
Imareckova@seznam.cz

Básníci ze 4. B
Jak to dopadne, když malé básníky políbí Múza? Nádherně!
Během tří hodin čtenářské dílny, kdy jsme se na pokračování 

věnovali poezii Jana Skácela, se děti seznámily s několika jeho Uspá-
vankami ze stejnojmenné sbírky. Pro tvořivé básnění jsem vybrala 
Uspávanku s Popelčiným oříškem. Malí básníci měli za úkol popustit 
uzdu své fantazii a dokončit tři Skácelovy verše. Nebylo podmínkou 
stvořit báseň, stačilo vymyslet nové přirovnání, něco ze sebe. Vý-
sledek byl ohromující, až dojemný svou krásou, něhou a lehkostí…

Posuďte sami.
… Popíšu přesně její šaty,
jsou jak z nejjemnější bílé vaty,
vyšité hebce jak nitkou z pavučinky
a zdobené třpytivými kamínky.
Lehounké jak jarní kvítí,
co na zelených lukách zlatě svítí.
Jsou jako ze snu nádherného,
ba ne snu zlého či dobrého,
ale jako ze snu překrásného,
který v oříšku se ukrýval.
(Barbora Kalousová)

…Popíšu přesně její šaty,
které dostala od svého táty,
krásnou modrou barvu mají,
všem se až dech z toho tají.
Vyšité hebce nití zlatou,
z té záře se lidem až hlavy matou.
Modré šaty s modrou vlečkou,
na živůtku s bílou tečkou.

Sukýnka je nadýchaná,
chválí ji i teta Hana.
Lehounké jako letní vánek,
do toho zpívá náš skřivánek,
zpívá mi píseň o štěstí a lásce.
Nebuď už, Popelko, ve smutné masce.
(Linda Duchoslavová)

…Popíšu přesně její šaty,
které září jak měsíc zlatý
a vlní se jako na kolébce.
Hvězdy vyšité hebce,
ty snad sama noční víla sbírala.
Já toužím už odmala
dotknout se těch modrých šatů,
co lehounké jsou jako z mraků
zamíchaných do červánků.
(Dan Večeř)

…Popíšu přesně její šaty,
jsou bílé jako letní mraky
a na nich zlaté knoflíčky
září jak v létě včeličky.
Vyšité hebce hedvábím,
jako je duha, jak já vím.
Lehounké jako pírečko z nejlehčího ptáčka,
co vysoko na větvi zpívá pro pasáčka.
(Matěj Líbal)

Mgr. Helena Strnadová, Základní škola Králíky
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Tři základní novinky dotačního programu

Neschopnost a nenávist přichází z radnice
Pravicová radniční koalice není 

schopná efektivně a hospodárně řídit 
město. Pokud někdo tvrdí, že „Politická 
korupce má v Králíkách zelenou“, tak 
s tímto názorem musím jednoznačně 
souhlasit. Jedinou prioritou vedení rad-
nice je uspokojování potřeb politických 
úředníků a spřátelených rodin. V posled-
ní době se bohužel k této zažité tradici 
připojila i určitá agresivita. Osobně jsem 
přesvědčen o tom, že pokud občané 
sledují chování a jednání radničních 
konšelů, tak mi musí dát za pravdu.

Pouze pro ilustraci a určité oživení 
vzpomínek si na tomto místě dovolím 
připomenout některé „hvězdné“ okamži-
ky našich zvolených reprezentantů lidu. 
Vedení radnice nesnáší názor vlastních 
občanů. Když se chtěli lidé vyjádřit, ne-
uspěli. „Starostka odmítla referendum 
a řekla nám, že jsme tupým stádem 

prezidenta Zemana.“, popsal vztahy 
mezi iniciativou a radnicí Souček. Zdroj: 
Parlamentní listy.cz.  Paní Ponocná 
se následně vyjádřila tak, že její slova 
byla nepřesná a řekla „Posloužili jako 
užiteční idioti pana prezidenta“. 

Tento způsob, jakým se o svých sou-
sedech vyjadřuje nejvyšší představitelka 
obce do médií, pouze dokresluje její 
pohrdavý a neuctivý postoj k občanům. 
Ve skutečně demokratické společnosti 
by to byl jasný důvod k rezignaci. Ov-
šem v podmínkách NAŠEHO MĚSTA, 
se to přejde bez většího znepokojení 
a povšimnutí voličů. Tento způsob 
vyjadřování mi silně připomíná velké 
slovní přestřelky poslance Kalouska 
s jeho kritiky. Pokud jsem již zmínil 
tohoto výrazného pravicového politika, 
tak nemohu nepřipomenout jeho míst-
ního politického soukmenovce a úspěš-

ného manažera, který byl jednatelem 
firmy PROKEN s. r. o., které úplnou 
náhodou připravovala účetní závěrky, 
jedna nejmenovaná daňová poradkyně 
z města Králíky. Tato zcela nezajímavá 
informace, má jedno zcela praktické 
pokračování. Daňová poradkyně si za 
svoji práci určitě nechala velmi dobře 
zaplatit. Město Králíky dlužnou částku 
přes 100.000,- Kč bez příslušenství od 
firmy PROKEN nevymohlo a následně 
pravicová radniční koalice pod vedením 
paní Ponocné dlužnou částku odepsala 
z rozpočtu města Králíky. Považuji za 
slušné připomenout, že zastupitelé zvo-
lení za KSČM tento nemravný postup 
podpořili svým hlasováním také.

Radniční koalice se spíše zaměřuje 
na vymáhání drobných částek od svých 
vlastních občanů, kde je ovšem zcela 
nekompromisní a trvá na zaplacení 
dlužné částky včetně úroků a soudních 
nákladů. Dluhy se mají platit, o tom není 
třeba vést dlouhé diskuse. V podmínkách 
města Králíky, ovšem platí dvojí metr. 
A to je špatně. Tento přístup je dlouho-
době neudržitelný.

Závěrem si dovolím ještě připome-
nout jeden investiční „úspěch“ vedení 
radnice, které často hovoří o otevřenosti 
a transparentnosti. Ve druhé polovině 
loňského roku se realizovala veřejná 
zakázka na zateplení KD Střelnice. 
Vítězná firma se sídlem na pražském 
Václaváku dokončila zakázku pouze 
o 297.000,- Kč dráž, než byla nabídka 
firmy z Ústí nad Orlicí.

Hospodárnost a podpora regionálních 
podnikatelů má v Králíkách zelenou 
nebo snad platí názor, že politická ko-
rupce má v Králíkách zelenou? Odpověď 
asi nebude, tak složitá.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

V roce 2015 došlo ke změně zákona, 
podle něhož mohlo Město Králíky po-
skytovat dotace spolkům. Osobně jsem 
to nevnímal jako jediný důvod a chtěl 
jsem podpořit vznik dokumentu, který 
bude stručný, čitelný a bude odpovídat 
potřebám Města i spolků. Protože se na 
strategickém plánu rozvoje obce teprve 
pracuje, vnímal jsem zájem Města v pod-
poře pravidelných a tradičních aktivit 
v Králíkách, s cílovou skupinou děti, 
mládež a senioři. 

Z vyhodnocení předchozích žádostí 
pro mě dále vyplynuly tři základní nutné 
úpravy programu. Tou první je zavedení 
příspěvku na činnost spolků, který byl 
často pojmenováván jako nějaký projekt 
či akce. Dále významná část spolků roky 
pečlivě a pracně vykazovala každou 
vynaloženou korunu spojenou s dotací a 
nyní jim bude moci být přiznána paušální 

částka, celého, nebo části příspěvku. Tou 
poslední je podmínka doložení zprávy o 
činnosti spolku. Tedy jedné strany textu, 
ve které podporovatel i veřejnost v krát-
kosti zjistí, co organizace poskytovala, 
komu a co se jí podařilo (program A2,A3, 
B2, B3).

Po hodinách diskusí a desítkách připo-
mínek Vám nyní Rada Města předkládá 
výsledek. Jestli naplnil popsané cíle, 
nechám na Vašem zvážení. Osobně však 
doporučuji každému zájemci o příspěvek 
sepsat jakýkoli svůj záměr na kousek 
papíru a zastavit se s ním za panem 
Ing. Divíškem (465670721, j.divisek@
kraliky.eu) ke konzultaci a sepsání 
formuláře žádosti. Termín odevzdání je 
20. 5. 2016!

Přeji mnoho zdaru při Vašich aktivitách.
Mgr. Miroslav Beran, zastupitel za OK

TRAKTOR 2050
Žáci Středního odborného učiliště opravárenského Králíky 

se zapojili do soutěže a vyhráli! Společnost Agrotec vyhlásila při 
příležitosti veletrhu Techagro 2016 studentskou soutěž o nejlepší 
design traktoru pro rok 2050. Žáci měli navrhnout a sestavit svoji 
představu traktoru, jak bude vypadat v roce 2050. Svůj model stavěli 
v měřítku 1:12 z libovolného materiálu na podvozku, který dostali 

Šipkový turnaj
Dne 26. 3. 2016 se konal Velikonoční šipkový turnaj v klubov-

ně OV Horní Lipka. Zůčastnilo se 25 hráčů, kteří s sebou přineli 
perfektní náladu a zápal do hry. První místo získal Adam Snopek, 
druhý se umístil Miroslav Brůna a třetí místo obsadil Martin Brůna. 
Všichni hráči si  odnesli  cenuy za které děkujeme a těšíme se na 
další takový turnaj.

Kolektiv OV Horní Lipka

od pořadatelů. Nedílnou součástí modelu byl také stručný popis 
(název, označení, navrhovaná pohonná jednotka, palivo, systém 
obsluhy,…). Do soutěže se zapojily odborné školy z celé republiky. 
Vítězné modely vybírala velká porota odborníků GRAND PRIX 
TECHAGRO 2016. Naši žáci obsadili krásné druhé a třetí místo. 
Na druhém místě se umístil tým ve složení: Jaroslav Šolc, Patrik 
Novotný, Lukáš Adamec, Petr Chaloupka, Patrik Kosek. Ceny za 
tým, který se umístil na třetím místě přebírala jediná dívka učebního 
oboru Kristýna Joštová. Gratulujeme!!!

Za SOUo Petra Doubravová
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Výpis z jednání Rady města Králíky
4. 4.
RM/2016/14/226: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2436 
– trvalého travního porostu o výměře 280 
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/2016/14/227: RM opravila usnesení 
RM/2016/09/135 ze dne 22. 2. 2016 tak, že 
nahrazuje text „za nájemné ve výši 6.000 
Kč/rok“ textem „za nájemné ve výši 6.000 
Kč/měsíc“.

RM/2016/14/228: RM schvaluje proná-
jem prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 121,23 m2 v přízemí vpravo v čp. 
364 – objektu občanské vybavenosti na Vel-
kém náměstí v Králíkách, stavba je součástí 
pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, předmět 
podnikání cukrárna - kavárna, a to panu R. 
V., Králíky za nájemné ve výši 6.000 Kč/
měsíc, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou.

RM/2016/14/229: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
o celkové výměře 47,26 m2 – 2 kanceláří 
vpravo v 1. NP nemovitosti čp. 353 v ul. 
Dlouhá v Králíkách, která je součástí pozem-
ku st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský dům, 
účel nájmu a předmět podnikání nespecifiko-
ván, za roční nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok, 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejňovat do 
doby přihlášení prvního zájemce o pronájem.

RM/2016/14/230: RM schvaluje prodej 
drobného dlouhodobého hmotného majetku 
– 1 ks kancelářské židle SYNCHRO, inv.č. 
10480, za kupní cenu 300 Kč včetně DPH, 
panu M. H., Králíky.

RM/2016/14/231: RM schvaluje ukončení 
pachtu pozemku p.p.č. 2472 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 4 316 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, s panem R. Š., Králíky, a to dohodou 
ke dni 15. 4. 2016.

RM/2016/14/232: Město Králíky jako 
vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 1565 
– ostatní plochy v k.ú. Dolní Boříkovice, 
souhlasí se stavebním záměrem – „Výstavba 
garáže, místo stavby p.p.č. 1333/1 - zahrada 
v k.ú. Dolní Boříkovice“ – manželů R. a J. S., 
Králíky, tj. souhlasí s přesahem požárně ne-
bezpečného prostoru na veřejné prostranství. 
Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/14/233: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 2349 – trvalého 
travního porostu o výměře 980 m2 v k.ú. 
Horní Lipka za účelem údržby pozemku, 
za nájemné ve výši ve výši 0,50 Kč/m2/rok 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM/2016/14/234: Město Králíky jako 
vlastník pozemku p.p.č. 225/5 – zahrady 
v k.ú. Králíky, souhlasí dle § 96 a § 104 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„výstavba plotu na jižní hranici, místo stavby 
pozemek p.p.č. 223/1 – trvalý travní porost 
v k.ú. Králíky“ manželů O. a L. N., Králíky. 

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/14/235: RM souhlasí, aby 
na pozemku p.p.č. 1024/1 – ostatní ploše 
v k.ú. Králíky byla provedena ke stávající 
plastové rozvaděčové skříni KVz 59m2 
přístavba samostatně stojící plastové skříně 
nástavby DSLAM s ukončením optického 
vlákna a zařízením DSLAM s napojením na 
stávající metalickou síť města, o rozměrech 
základny 55x24 cm a výšce cca 120 cm. 
Souhlas se vydává pro společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 
04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 
00 Praha 3. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/14/236: RM ruší usnesení č. 
RM/2016/13/211 ze dne 21. 3. 2016 a sou-
časně Město Králíky, jako vlastník herních 
prvků, schvaluje předání drobného majetku 
k hospodaření:

- inv. č. 11051, pružinového houpadla 
Dalmatin, pořizovací cena 12.950 Kč

- inv. č. 11053, šestihranu – šplhací sou-
stavy, pořizovací cena 36.530 Kč

- inv. č. 11072, padacího mostu, pořizo-
vací cena 7.140 Kč

- inv. č. 11052, pružinového houpadla 
Delfíni, pořizovací cena 12.950 Kč

- inv. č. 11054, houpačky, pořizovací cena 
18.834 Kč

- inv. č. 11073, šplhací věže, pořizovací 
cena 10.234 Kč

Mateřské škole, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, IČO 75016761, se 
sídlem Červený Potok 78, 561 69 Králíky.

RM/2016/14/237: RM ruší usnesení č. 
RM/2016/13/212 ze dne 21. 3. 2016 a sou-
časně Město Králíky, jako vlastník herních 
prvků, schvaluje předání drobného majetku 
k hospodaření:

- inv. č. 11074, šplhací věže, pořizovací 
cena 10.234 Kč

- inv. č. 11047, korábu, pořizovací cena 
39.900 Kč

- inv. č. 11048, korábu – doplňku 1, poři-
zovací cena 22.000 Kč

- inv. č. 11049, korábu – doplňku 2, poři-
zovací cena 25.100 Kč

- inv. č. 11050, korábu – doplňku 3, poři-
zovací cena 17.413 Kč 

Základní škole Králíky, IČO 49314629, 
se sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky.

RM/2016/14/238: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající v uložení vodovodní-
ho 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 pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. 
341 - původ GP, p.č. 343 – původ GP a p.č. 
345 v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví pana 
J. M., 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. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/14/239: RM doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení č. ZM/2015/09/132 
ze dne 14. 12. 2015 a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/14/240: 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 současně schvaluje smlouvu o umístění 
zařízení uzavřenou mezi městem Králíky za-
stoupeném společností Služby města Králíky 
s.r.o., IČO 26007959, se sídlem Růžová 462 
a společností Tyhan s.r.o., IČO 25954831, se 
sídlem Raisova 232, 564 01 Žamberk, okres 
Ústí nad Orlicí.

RM/2016/14/241: RM schvaluje dohodu 
mezi městem Králíky zastoupeném spo-
lečností Služby města Králíky s.r.o., IČO 
26007959, se sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky a společností Tyhan s.r.o., IČO 
25954831, se sídlem Raisova 232, 564 01 
Žamberk, okres Ústí nad Orlicí o přeúčtování 
nákladů za elektrickou energii spotřebova-
nou zařízením ve stavbě čp. 367 – objektu 
občanské vybavenosti, jež je součástí st.p.č. 
229 v k.ú. Králíky, v předloženém znění.

RM/2016/14/242: RM bere na vědomí 
protokol o otevírání obálek s nabídkami 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce „Oprava střešního pláště na 
budově Městského úřadu, ulice Karla Čapka 
čp. 316 v Králíkách“.

RM/2016/14/243: RM schvaluje dopo-
ručení hodnotící komise o výběru nejvhod-
nější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava střešního 
pláště na budově Městského úřadu, ulice 
Karla Čapka čp. 316 v Králíkách“ a jako 
vítěze vybrala uchazeče W. H. A. systém 
s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk.

RM/2016/14/244: RM souhlasí se skáce-
ním 1 jasanu na p.p.č. 2085/4 v k.ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu mezi městem Králíky a panem L. 
K., Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebez-
pečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/14/245: RM souhlasí se skáce-
ním 3 jedlí a 20 bm živého thujového plotu 
na p.p.č. 2456 v k.ú. Horní Lipka a součas-
ně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
mezi městem Králíky a Osadním výborem 
Horní Lipka s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebez-
pečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/14/246: RM souhlasí s naby-
tím daru 4 ks notebooků Latitude E6410 
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příspěvkovou organizací Městské muzeum 
Králíky od ČSOB Leasing a.s. a ukládá ře-
diteli příspěvkové organizace zařadit dar do 
majetkové evidence příspěvkové organizace.

RM/2016/14/247: RM vyhlašuje Program 
podpory sportu na rok 2016 a Program pod-
pory kultury, společenských aktivit, práce 
s mládeží a činnosti nestátních neziskových 
organizací na rok 2016 v předloženém znění 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT programy 
zveřejnit.

RM/2016/14/248: RM bere na vědomí 
změnu v osobě organizátora příležitostných 
prodejních trhů v Králíkách, podmínky pro 
organizaci akce zůstávají neměnné.

RM/2016/14/249: RM bere na vědomí 
předložený návrh rozdělení přidělené kvóty 
včetně stanovení jednotlivých podílů z Pro-
gramu regenerace MPZ pro rok 2016 a uklá-
dá vedoucímu odboru ŠKT předložit návrh 
na jednání Zastupitelstva města Králíky.

RM/2016/14/250: RM schvaluje zvýšení 
provozního příspěvku příspěvkové organiza-
ci Mateřská škola Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí o částku 31.504 Kč.

RM/2016/14/251: RM schvaluje zvýšení 
kapacity školní družiny při ZŠ Králíky od 1. 
9. 2016 ze 110 žáků na 120 žáků.

11. 4.
RM/2016/15/254: RM schvaluje proná-

jem pozemku p.p.č. 1242 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 527 m2 v k.ú. Dolní Lip-
ka za účelem sekání trávy a údržby pozemku 
panu T. N., Králíky, a to na dobu neurčitou 
a za nájemné ve výši 764 Kč/rok.

RM/2016/15/255: RM schvaluje pacht 
pozemků: p.p.č. 1179 – ostatní plochy o vý-
měře 1 109 m2, p.p.č. 1182 – ostatní plochy 
o výměře 695 m2, p.p.č. 1183 – ostatní plo-
chy 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 – část o výměře cca 5 153 m2, p.p.č. 
1200 – trvalého travního porostu o výměře 
344 m2, p.p.č. 1201 – ostatní plochy o vý-
měře 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 výměře 2 
699 m2, p.p.č. 1220 – ostatní plochy o vý-
měře 13 397 m2, p.p.č. 1222 – ostatní plochy 
o výměře 1 098 m2, p.p.č. 1228 – ostatní 
plochy o výměře 8 579 m2, p.p.č. 1230 – tr-
valý 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 vý-
měře 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, tj. o celkové výměře 166 451 m2, 
vše v k.ú. Dolní Lipka za účelem zeměděl-
ského hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., 
IČO 48150754, se sídlem Prostřední Lipka 
126, 561 69 Králíky, a to na dobu určitou do 
doby zahájení realizace prvků ÚSES a za 
pachtovné ve výši 11.652 Kč/rok + DPH.

RM/2016/15/256: RM doporučuje ZM 
schválit kupní smlouvu č.j. 5043/2015 mezi 
městem Králíky a M. V., Králíky na prodej 
pozemku p.p.č. 2283 – ostatní plochy, jiné 
plochy o výměře 685 m2 v k.ú. Králíky 
v předloženém znění. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/15/257: RM schvaluje smlouvu 
o dílo č. KOM_01_2016 týkající se zajištění 
úklidu města Králíky na rok 2016 v předlo-
ženém znění mezi městem Králíky a firmou 
Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Krá-
líky, Růžová 462.

RM/2016/15/258: RM schvaluje smlouvu 
o dílo č. DěHr_01_2016 o zajištění úklidu 
v areálu veřejného dětského hřiště „V Bytov-
kách, Králíky“ na rok 2016 v předloženém 
znění mezi městem Králíky a firmou Služby 
města Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, 
Růžová 462.

RM/2016/15/259: RM schvaluje smlou-
vu o provozování místního koupaliště č. 
Koup_01_2016 na rok 2016 v předloženém 
znění mezi městem Králíky a firmou Služ-
by města Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, 
Růžová 462.

RM/2016/15/260: RM souhlasí s prove-
dením místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích ul. Tovární, Tkalcovská a U 
Zastávky v Králíkách, která spočívá v osa-
zení svislého dopravního značení č. B13 
„3,5t“ doplněné dodatkovou tabulkou č. E13 
„MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“. Osazení doprav-
ního značení zajistí společnost INCOT spol. 
s r.o. vlastním nákladem, prostřednictvím 
odborné firmy.

RM/2016/15/261: RM souhlasí se skáce-
ním 15 suchých nebo zlomených dřevin na 
p.p.č. 2594 v k.ú. Horní Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
mezi městem Králíky a paní J. Š., Králíky 
s podmínkou, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/15/262: RM souhlasí se zpravo-
váním 50 ks vyvrácených stromů na p.p.č. 
319/2 v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem 
Králíky a panem J. V. s podmínkou, že 

veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.

RM/2016/15/263: RM opravila usnesení 
RM/2015/22/302 ze dne 1. 6. 2015 tak, 
že nahrazuje text „k převedení do fondu 
odměn ve výši 30.000 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 17.161 Kč“ textem 
„k převedení do rezervního fondu ve výši 
47.161 Kč“.

18. 4.
RM/2016/16/265: RM schvaluje dodatek 

č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 18. 
7. 2014 mezi městem Králíky a Středním 
odborným učilištěm opravárenským, Krá-
líky, Předměstí 427, 561 69 Králíky, a to 
v předloženém znění.

RM/2016/16/266: RM schvaluje krát-
kodobý pronájem části pozemku p.p.č. 
2076/1 – ostatní plochy o výměře cca 32 m2 
v k.ú. Králíky, za účelem složení materiálu 
a kontejneru pro rekonstrukci hotelu Beseda 
v období od 18. 4. 2016 do 16. 5. 2016, za 
nájemné ve výši 500 Kč včetně DPH, spo-
lečnosti KWEKU s.r.o., Kolín. 

RM/2016/16/267: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 2076/1 – 
ostatní plochy o výměře cca 32 m2 v k.ú. 
Králíky, za účelem složení materiálu a kon-
tejneru pro rekonstrukci hotelu Beseda, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
od 17. 5. 2016 do 30. 11. 2016, za nájemné 
ve výši 100 Kč/m2/rok včetně DPH a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachto-
vání pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/16/268: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 35 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 paní S. 
R., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 30. 
4. 2016. 

RM/2016/16/269: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 
658/35 o velikosti 46,10 m2 ve IV. nadzem-
ním podlaží bytového domu čp. 658 v obci 
a k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
225/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 706.730 Kč a uložit záměr pro-
deje zveřejnit. Zároveň ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/16/270: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci: „Oprava střešního pláště na 
budově MěÚ Králíky čp. 316“ v předlože-
ném znění mezi městem Králíky a firmou 
W.H.A. SYSTÉM s.r.o., Uničovská 52, 787 
01 Šumperk.

RM/2016/16/271: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
č. smlouvy: 4000201481 v předloženém 
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znění mezi městem Králíky a firmou RWE 
GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné 
moci společností RWE Distribuční služby, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 
00 Brno.

RM/2016/16/272: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 16-1, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 120.000,00 Kč.

RM/2016/16/273: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Mateřská 
škola Pivovarská a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto:  Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 8.843,96 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, organi-
zaci Mateřská škola Pivovarská k převedení 
do rezervního fondu ve výši 8.843,96 Kč 
a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Pivovarská, Králíky sestavenou 
k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/274: RM, v souladu s § 
102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Červený Potok a schvaluje 
jeho finanční vypořádání takto: Zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 0 Kč pone-
chává, v souladu s ustanovením § 30 a § 
32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, organizaci Mateřská škola Červený 
Potok k převedení do fondu odměn 0 Kč 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 
0 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace 
Mateřská škola Červený Potok, Králíky 
sestavenou k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/275: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Mateřská 
škola Moravská a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto: Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 352,43 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, orga-
nizaci Mateřská škola Moravská k převedení 
do fondu odměn ve výši 281,00 Kč a k pře-
vedení do rezervního fondu ve výši 71,43 
Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace Ma-
teřská škola Moravská, Králíky sestavenou 
k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/276: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání 
takto: Zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 484,27 Kč ponechává, v souladu s usta-

novením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění organizaci Zá-
kladní škola Králíky k převedení do fondu 
odměn ve výši 300,00 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 184,27 Kč a záro-
veň RM schvaluje účetní závěrku městem 
zřízené příspěvkové organizace Základní 
škola Králíky sestavenou k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/277: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání 
takto: Nedočerpané mzdové prostředky 
ve výši 18.944,00 Kč ponechává organi-
zaci ke krytí provozních výdajů. Zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 118.628,12 
Kč ponechává, v souladu s ustanovením 
§ 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, organizaci Školní jídelna 
Králíky k převedení do fondu odměn ve výši 
35.588,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 83.040,12 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené pří-
spěvkové organizace Školní jídelna Králíky 
sestavenou k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/278: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky a schvaluje jeho 
finanční vypořádání takto: Zlepšený hos-
podářský výsledek ve výši 90.835,51 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 
32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, organizaci Základní umělecká škola 
Králíky k převedení do fondu odměn ve výši 
72.000,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 18.835,51 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky sestavenou k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/279: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto: Nedočerpané mzdové pro-
středky ve výši 4.606,00 Kč ponechává orga-
nizaci ke krytí provozních výdajů. Zlepšený 
hospodářský výsledek ve výši 47.804,47 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 
32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění organizaci Městská knihovna Krá-
líky k převedení do fondu odměn ve výši 
15.000,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 32.804,47 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Městská knihovna 
Králíky sestavenou k 31.12.2015.

RM/2016/16/280: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky a schvaluje jeho finanční 
vypořádání takto: Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 118.048,32 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, orga-
nizaci Městské muzeum Králíky k převe-
dení do fondu odměn ve výši 70.829,00 Kč 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 
47.219,32 Kč a zároveň RM schvaluje účetní 
závěrku městem zřízené příspěvkové orga-
nizace Městské muzeum Králíky sestavenou 
k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/281: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Klub Na Střel-
nici a schvaluje jeho finanční vypořádání 
takto: Nedočerpané mzdové prostředky ve 
výši 17.720,00 Kč ponechává organizaci 
ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hos-
podářský výsledek ve výši 64.081,70 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 
32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění organizaci Klub Na Střelnici k převe-
dení do rezervního fondu ve výši 64.081,70 
Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace 
Klub Na Střelnici sestavenou k 31. 12. 2015.

RM/2016/16/282: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v ob-
lasti přenosu dat č. 4043/2011 mezi městem 
Králíky a společností Alberon Letohrad s.r.o.

RM/2016/16/283: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 5.158 Kč 
na podporu sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 
poskytované příspěvkovou organizací Par-
dubického kraje ALBERTINUM, odborný 
léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 
Žamberk, IČO 00196096.  RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a příspěvkovou organizací Pardu-
bického kraje ALBERTINUM, odborný lé-
čebný ústav, Žamberk, v předloženém znění.

RM/2016/16/284: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 35.000 
Kč na podporu sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - na 
období roku 2016 spolku Amalthea z. s., 
Městský park 274, Chrudim, IČO 26657214. 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a spolkem Amalthea 
z. s., Chrudim, v předloženém znění.

RM/2016/16/285: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 5.000 Kč 
na podporu sociálních služeb domov pro 
osoby se zdravotním postižením a chrá-
něné bydlení poskytované příspěvkovou 
organizací Pardubického kraje Domov 
u studánky, Lanškroun, Anenská Studánka 
41, IČO 00854310. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi městem Králíky 
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a příspěvkovou organizací Pardubického 
kraje Domov u studánky, Lanškroun, v před-
loženém znění.

RM/2016/16/286: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 20.000 
Kč na podporu sociální služby azylový dům 
a sociální služby krizová pomoc poskyto-
vané zapsaným ústavem CEMA Žamberk, 
z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a zapsaným ústavem 
CEMA Žamberk, z. ú., Žamberk, v předlo-
ženém znění. 

RM/2016/16/287: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 10.000 Kč 
na podporu sociální služby dům na půl cesty 
poskytované zapsaným ústavem CEMA 
Žamberk, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 
01. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace mezi městem Králíky a zapsaným 
ústavem CEMA Žamberk, z. ú., Žamberk, 
v předloženém znění. 

RM/2016/16/288: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 15.000 Kč 
na podporu sociální služby - sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2016 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920. 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí v předloženém znění.

RM/2016/16/289: RM schvaluje s účin-
ností od 1. 5. 2016 nový ceník služeb 
sportovišť provozovaných Základní školou 
Králíky. 

RM/2016/16/290: RM doplňuje svoje 
usnesení č. RM/2015/50/655 o podmínku, 
že finanční prostředky z vyplaceného pojist-
ného plnění za poškození trenažéru AT – 97 
VRT budou Středním odborným učilištěm 
opravárenským, Králíky, Předměstí 427, 
IČO 00087939, příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje, se sídlem Předměstí 
427, 561 69 Králíky, prokazatelně použity 
k nákupu nového obdobného majetku.

RM/2016/16/291: RM schvaluje použití 
hasičského auta pro Ing. J. Z., k naplnění 
bazénu při jeho stavbě dne 26. 4. 2016.

25. 4.
RM/2016/17/292: RM schvaluje krát-

kodobou výpůjčku prostor - provozovny 
o výměře 52,23 m2 a skladu o výměře 52,88 
m2 v objektu čp. 109 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
stavba je součástí pozemku st.p.č. 285/1, 
za účelem dočasného uskladnění nábytku 
v období od 25. 4. 2016 do 23. 5. 2016, 
společnosti Fimar Italy s.r.o., 110 00 Praha 
1 – Nové Město.

RM/2016/17/293: RM schvaluje záměr 
výpůjčky prostor - provozovny o výměře 
52,23 m2 a skladu o výměře 52,88 m2 v ob-
jektu čp. 109 v k.ú. Dolní Boříkovice, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 285/1, za účelem 
dočasného uskladnění nábytku, a to na dobu 
určitou od 24. 5. 2016 do doby uskutečnění 

prodeje, a ukládá MO záměr výpůjčky zve-
řejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro pronajímání prostorů sloužících podni-
kání ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/17/294: RM schvaluje Pravidla 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/214/P/2016 v předlože-
ném znění s účinností od 25. 4. 2016.

RM/2016/17/295: RM schvaluje Pra-
vidla pro pronajímání prostorů sloužících 
podnikání ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/213/P/2016 v předloženém znění s účin-
ností od 25. 4. 2016.

RM/2016/17/296: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu ke sklepnímu prostoru 
bytu č. 8 v bytovém domě čp. 274 na Vel-
kém náměstí v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky, mezi 
městem Králíky a paní M. H., a to dohodou 
ke dni 30. 4. 2016.

RM/2016/17/297: RM schvaluje uzavření 
nové nájemní smlouvy k bytu č. 7 v bytovém 
domě čp. 662/1, který je součástí pozemku 
st.p.č. 774 v k.ú. Králíky, s panem Z. P., a to 

z doby určité tří měsíců na dobu určitou 
jednoho roku (při uzavírání smlouvy se 
postupuje podle usnesení RM/2004/37/632).

RM/2016/17/298: RM doporučuje ZM 
schválit dohodu o splácení dluhu mezi 
městem Králíky a paní S. S., Králíky, a to 
pravidelnými minimálními měsíčními splát-
kami ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody 
splátek ke každému poslednímu dni v mě-
síci, počínaje měsícem květnem 2016, který 
jí vznikl v souvislosti s hrazením nájemného 
v nesprávné výši. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/17/299: RM schvaluje Metodi-
ku k aplikaci nároku na náhradu za užívání 
pozemku v případě umístění a užívání vod-
ních děl na obecních pozemcích vyhotove-
nou právním zástupcem města Mgr. Bernar-
dem Urbanem a ukládá MO zaslat metodiku 
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s., IČO 48173398, se sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

RM/2016/17/300: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 



Králický zpravodaj 5/2016 - 12

Výpis z jednání Rady města Králíky
1726 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
829 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, tj. ve výši 114.150 Kč 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
nabyvatel a zároveň žadatel uhradí náhradu 
za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 
12.435 Kč, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/17/301: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1841/14 – ostatní plochy a části pozemku 
p.p.č. 1841/15 – trvalého travního porostu 
v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem s tím, 
že podél komunikace bude zachován pruh 
široký 1,5 m, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/17/302: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 282 
– ostatní plochy o výměře 68 m2 v k.ú. Dolní 
Lipka a pozemku p.p.č. 3336 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 337 m2 v k.ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 v k.ú. Dolní 
Lipka a 70 Kč/m2 v k.ú. Králíky + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/17/303: Město Králíky souhlasí 
s výstavbou nových staveb pro trvalé bydlení 
na pozemcích st.p.č. 80 – zastavěné ploše 
a nádvoří, p.p.č. 2217 – t.t. porostu, p.p.č. 
2223 – t.t. porostu, p.p.č. 2224 – t.t. porostu, 
p.p.č. 2226 – t.t. porostu, p.p.č. 2227 – t.t. 
porostu, p.p.č. 2228 – t.t. porostu, p.p.č. 
2289 – t.t. porostu, p.p.č. 2290 – t.t. porostu, 
p.p.č. 2291 – t.t. porostu a p.p.č. 2292 – t.t. 
porostu vše v k.ú. Červený Potok, a to za 
splnění podmínek:

- investor staveb RD na své náklady zajistí 
zbudování dostatečně kapacitní příjezdové 
komunikace umožňující obsluhu území 
(svoz odpadů, úklid sněhu, možnost příjezdu 
zásahové techniky IZS apod.)

- investor staveb RD vezme na vědomí, 
že vybudování takovéto komunikace ne-
znamená automatické zařazení lokality do 
plánu zimní údržby.

Souhlas města Králíky se vydává na zákla-

dě žádosti podané panem M. Ch., Černošice.
RM/2016/17/304: RM schvaluje ukončení 

nájemního vztahu k bytu č. 7 v bytovém 
domě čp. 660/1 v ul. V Bytovkách, který 
je součástí pozemku st.p.č. 772 – zastavěné 
plochy v k.ú. Králíky, s panem J. D., Králíky, 
a to dohodou ke dni 30. 4. 2016. Zároveň RM 
ukládá správci bytového fondu společnosti 
Služby města Králíky, s.r.o., uzavřít se stá-
vající nájemkyní paní K. D., Králíky, novou 
nájemní smlouvu, a to od 1. 5. 2016.

RM/2016/17/305: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 
453/1 – zahrady o výměře 2 330 m2 a p.p.č. 
3302 – ostatní plochy o výměře 192 m2 
v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. Zároveň RM ukládá MO vyzvat 
ředitele ZŠ praktické a ZŠ speciální Králíky, 
Nábřežní 130, 561 69 Králíky k úpravě 
smluvního vztahu k uvedeným pozemkům.

RM/2016/17/306: RM bere na vědomí 
provedení sadových úprav na p.p.č. 106/3 
a 106/1 v k.ú. Heřmanice u Králík a souhlasí 
se skácením 3 poškozených lip na těchto 
pozemcích.

RM/2016/17/307: RM schvaluje zvýšení 
kapacity školního klubu při ZŠ Králíky z 55 
žáků na 85 žáků.

RM/2016/17/308: RM bere na vědomí 
předložené žádosti o poskytnutí příspěvku 
z fondu památkové péče města Králíky pro 
rok 2016 s termínem podání do 30. 3. 2016 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit 
žádosti na nejbližší jednání zastupitelstva 
města.

RM/2016/17/309: RM vyhlašuje druhý 
termín pro podávání žádostí o příspěvek 
z Fondu památkové péče Města Králíky 
s doručením na podatelnu MěÚ Králíky nej-
později do 12.00 hod. dne 1. 8. 2016 a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT vyhlášení zveřejnit.

RM/2016/17/310: RM bere na vědomí 
účetní závěrku města Králíky za rok 2015 
a ukládá finančnímu odboru předložit bod 
na jednání zastupitelstva.

RM/2016/17/311: RM bere na vědomí 
návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 
2015 a ukládá finančnímu odboru předložit 
bod na jednání zastupitelstva.

RM/2016/17/312: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 4, přidělené městu Krá-
líky rozhodnutím Zastupitelstva Pk, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 129.000 Kč.

RM/2016/17/313: RM schvaluje nákup 
vozidla DACIA DUSTER 1.6 SCe, 4x4 
S&S Open od společnosti Auto Kubíček 
s.r.o., Šumperk za celkovou kupní cenu ve 
výši 339.900 Kč včetně DPH. RM ukládá 
tajemníkovi v předstihu informovat majet-
kový odbor o dni podpisu kupní smlouvy 
a převzetí vozidla. Zároveň RM ukládá MO 
zařadit k datu nabytí vlastnictví vozidlo 
do pojištění odpovědnosti za škodu způ-
sobenou provozem vozidla a havarijního 
pojištění u České podnikatelské pojišťovny, 
a.s., resp. schvaluje uzavření smlouvy na po-
jištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a havarijního pojištění 
s ČPP, a.s.

RM/2016/17/314: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 9. 5. 2016. 

RM/2016/17/315: RM bere na vědomí 
informaci o termínu pochodu Pivovarská 
čtvrtka a schvaluje bezplatné umístění 
startovního místa turistického pochodu 
Pivovarská čtvrtka ve sportovním areálu 
v Nádražní ulici.

RM/2016/17/316: RM doporučuje ZM 
schválit souhlas se vznikem služby Sociálně 
terapeutické dílny na území města Králíky 
a s jejím spolufinancováním z rozpočtu měs-
ta Králíky, a to ve výši maximálně 200.000 
Kč z rozpočtu města Králíky počínaje rokem 
2017, včetně finanční spoluúčasti obcí ORP 
Králíky, jejichž občané budou tuto službu 
využívat.

RM/2016/17/317: RM schvaluje projekt 
„Participace občanů na tvorbě rozpočtu pro 
rok 2017“ a jeho finanční rámec ve výši 
1 mil. Kč na péči o městský majetek a pod-
poru aktivit pro veřejnost. 

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
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MC EMMA – PROGRAM KVĚTEN 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

úterý 3. 5. od 10:00 Tvoření s Peťou každá středa od 17:00 Cvičení pro těhotné
úterý 10. 5. od 10:00 Dílničky pro nejmenší  od 18:00 Předporodní kurz
úterý 17. 5. od 10:00 Říkadla s babi Maru každý čtvrtek od 17:00 Jóga pro těhotné – nutné nahlášení
úterý 24. 5. od 09:00 Focení v přírodě  od 18:00 Jóga

úterý 31. 5. od 10:00 Volná herna / výlet 23. 5. 2016 od 17:00 BESEDA – KRITICKÉ MYŠLENÍ

každý

čtvrtek

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců
30. 5. 2016 17:00 -

- 20:00
interaktivní kurz – KURZ PRVNÍ POMO-
CI PRO RODIČEod 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců 31. 5. 2016 od 16:00 Beseda pro zájemce o pěstounskou péči
V úterý se otevírá od 9:00 a program začíná od 10:00.
Ve čtvrtek je otevřeno od 9:00. mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook

Mateřské centrum EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vás seznámili 

s programem na tento měsíc.
Děti se mohou těšit na říkadla, dílničky 

či výtvarné tvoření. Maminky s miminky 
a malými dětmi bychom rádi pozvali na 
čtvrteční cvičení dle správného psycho-
motorického vývoje. Zároveň tento měsíc 
využijeme probíhajícího jara a uskutečníme 
velice oblíbené FOCENÍ V PŘÍRODĚ. 
Podle počasí proběhne v úterý 24. 5. a nebo 
31. 5. Bližší informace rozešleme emailem, 
nahlášení je nutné.

Spoustu aktivit čeká i na dospělé. Kromě 
cvičení a předporodního kurzu Vás čekají 
zajímavé besedy a kurz první pomoci.

V pondělí 23. 5. pořádá klub rodičů 
Králíky, v našich prostorách, besedu 
o KRITICKÉM MYŠLENÍ. Což je 
jistě zajímavé téma nejen pro rodiče ale 
i pedagogy.

Poslední květnové pondělí, tj. 30. 5. 
pořádáme INTERAKTIVNÍ KURZ 
PRVNÍ POMOCI PRO RODIČE. 
Jedná se o 3 hodinový kurz první pomoci 
zaměřený na akutní stavy a úrazy u dětí 
a dospívající mládeže. Kurzy jsou vedeny 
profesionálními záchranáři ze zdravot-
nických záchranných služeb moderní, 
zábavnou a přátelskou formou. Dbá se na 
praktický nácvik všech výkonů. Kromě 
běžných poranění jako jsou rány, zlomeniny 
a krvácení si absolventi zvládnou poradit 
u specifických akutních stavů dětí jako 
jsou febrilní křeče, epilepsie, laryngitýdy, 
alergie a mnoho dalších včetně nácviku 
neodkladné resuscitace. Kurz je vhodný 
pro rodiče, pedagogy a všechny ostatní co 
chtějí umět tyto situace zvládat. Počet míst 
je omezen!! Závazné přihlášky zasílejte na 
mcemma@seznam.cz

A nakonec v úterý 31. 5. proběhne 
v centru BESEDA SE ZÁJEMCI O PĚS-
TOUNSKOU PÉČI. Amalthea z.s., 
která se věnuje pomoci dětem, rodičům 
a pěstounům, opět hledá zájemce o pěs-
tounskou péči. Každé dítě potřebuje rodinu 
a v Pardubickém kraji i nadále mnoho dětí 
žije v ústavních zařízeních, které i přes 

veškerou snahu nemohou dětem nahradit 
péči v přirozeném prostředí rodiny.

Zajímá vás, co pěstounská péče obnáší, 
jaké je to být pěstounem? Zvažujete stát 
se pěstounem a nevíte, co pro to udělat? 
Přijďte se o pěstounství dozvědět něco 
více. V rámci besedy proběhne také dis-

kuse s pěstouny, kteří už děti v pěstounské 
péči vychovávají. Tématem vás provedou 
pracovníci Amalthea z.s. Více informací na 
http://amalthea.cz, tel.: 773 952 814 nebo 
na e-mail pestouni@amalthea.cz

Je toho hodně. Věříme, že se i v hojném 
počtu sejdeme :-).

Těšíme se na Vás!
Kolektiv MC Emma
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Mateřská škola, Červený Potok, Králíky
detašované pracoviště Prostřední Lipka 2

 
vyhlašuje

ZÁPIS
dětí do mateřské školy 

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

11. 5. 2016
Zápis dětí bude probíhat v budově detašovaného

pracoviště Prostřední Lipka 2
od 13:00 hod. – 15:00 hod.

K zápisu s sebou vezměte: rodný list dítěte, v případě 
cizinců povolení k pobytu v ČR (originál k nahlédnutí 
a kopii, kterou odevzdáte u zápisu), občanský průkaz 
zákonného zástupce.

Formuláře k vyplnění dostanete v mateřské škole.
U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí,

ale kritéria ředitelky MŠ.
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

Zahrádkáři informují
Dne 13. 3. 2016 proběhla v baru u Borovičkových (pozn. 

redakce bar „Na Psisku“) výroční členská schůze základní 
organizace zahrádkářů, kde 
se hodnotila práce hlavního 
výboru a všech ostatních 
osad.

Při této příležitosti bylo 
poblahopřáno nejstarší člen-
ce naší organizace př. Nině 
Jirešové k 85 letům. Osla-
venkyni byla předána kytička 
a malý dárek.

za základní organizaci
Jan Křivohlávek
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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.

Nebuďme hlupáčky
Pokud se kolem sebe trochu rozhlédneme, tak na kdejakém nároží 

můžeme číst reklamy typu: „Poskytujeme půjčky do 24 hodin, na 
telefonické zavolání…“ a podobně.  Někdy bývá u nabídky ještě 
specifikováno: „Vhodné pro důchodce, ženy na mateřské dovolené“, 
či jinak - „Nepotřebujeme znát výši vašeho platu, konta, pomůžeme 
vám!“ Zní to nádherně! Bez jakýchkoliv záruk a bezmála okamžitá 
dispozice s penězi, které sis nevydělal. Zaměstnaný, nezaměstnaný, 
prostě pohádka. Je jen na tobě, za co obnos utratíš, stačí pouze pode-
psat kus papíru.

Obratně hovořící sebevědomý elegán, říkejme mu pracovně finanční 
poradce nebankovního subjektu XY, tě přesvědčí. Ujistí tě, že máš 
právo mít peníze na vše, co si představuješ mít. Nemusíš absolvovat 
jednání s bankami, složitě porovnávat úrokové sazby, RPSN (roční 
procentuální sazba nákladů = tedy veškeré náklady, které jsou s půjč-
kou spojeny). Nemusíš dokladovat své příjmy, majetek, svoji finanční 
spolehlivost, schopnost dlouhodobě pravidelně splácet! Sebevědomě 
se tvářící specialista, jež sype naučené fráze a paragrafy z rukávu, ti 
ukazuje onu částku, kterou právě teď potřebuješ, a dole ve spodní 
části listu – místo k podpisu. Text, kterému nerozumíš, s tebou příliš 
nerozebírá. „To se tak píše všude, to víte, těch nemožných zákonů je!“ 
Seznámí tě jistě s tím, jak velkou budeš muset měsíčně platit splátku, 
ale již nepropočítává, kolik společnosti zaplatíš celkově navíc. Ani ho 
nezajímá, jestli nemáš náhodou omezenu svéprávnost… „Když bude 
nějaký problém, tak ho spolu v klidu vyřešíme.“ Specialista spěchá, má 
toho hodně. „ To víte, o služby je zájem!“ U sotva zaschlého podpisu je 
malá větička typu, že smlouva byla uzavřena svobodně, srozumitelně, 
v žádné tísni či rozrušení, po uvážení…  Hm. A byla? Často o tom 
přemýšlím. Lidé, kteří se ocitnou v koridoru úzkosti, protože nemají na 
zaplacení splátek z nevýhodně uzavřených půjček – ti svobodně a bez 
pocitu tísně obvykle neuvažují! Pokud jste v krizi – máte chtíc nechtíc, 
tunelové vidění. Rychlost a styl jednání u uzavírání okamžité půjčky 
tohoto psychického rozrušení klientů využívá a zneužívá.

Co může pomoci? Při nenadálé ztrátě výdělku nepřistupovat 
k dalším půjčkám způsobem „vytloukání klínu klínem“. Nenechat se 
zmanipulovat! Rozumně zhodnotit své možnosti. Požádat o pomoc širší 
rodinu – s písemnou zárukou uznání dluhu. Uvažovat o konsolidaci 
dluhů s pomocí bankovních ústavů i za cenu nepříjemných jednání. 
Uvažovat o eventualitě oddlužení (osobního bankrotu). Především 
pak radím - s věřiteli písemně jednat o sjednání nižších splátek. Vždyť 
objektivní situace ztráty zaměstnání může potkat každého z nás. Ne-
buďme hlupáčky a nenabíhejme na smeč chytráčkům.

Mgr. Jana Flídrová
Občanská poradna Polička, www.policka.charita.cz
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
30. 04. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
01. 05. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 17 465 324 829
07. 05. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U Koupaliště 149 465 642 267
08. 05. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U Koupaliště 149 465 642 267
14. 05. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
15. 05. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
21. 05. So MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
22. 05. Ne MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
28. 05. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knoppa 837 465 676 818
29. 05. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knoppa 837 465 676 818
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 25. 5. 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.

Společenská
kronika

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Jiří Jáneš - Adéla Albertová
Tomáš Liebich - Monika Schreiberová

Jan Komínek - Iveta Pospíšilová

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

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

Dne 26. 5. 2016 uplyne dlou-
hých 25 let, co nás navždy 
opustil

pan Jiří Šmolík
z Dolní Orlice.
D ě k u j e m e 

všem, kteří mu 
společně s námi 
věnujete tichou 
vzpomínku.

Rodina

Spolek seniorů na měsíc květen připravuje
3. 5. 2016 v 17.00 - Výbor spolku, vyhodnocení akcí měsíce dubna, zabezpečení 

programu spolku dle Plánu činnosti v měsíci květnu

10. 5. 2016 ve 13.00 – Koupání v Zábřehu. Odpovídá pí. Eva Bednářová.

27. 5. 2016 ve 14.00 – Opékání buřtů na Amálce. Akce se mohou zůčastnit i nečleni 
spolku. V případě nepříznivého počasí se může termín změnit! Odpovídá výbor.

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST:
19. 5. 2016 ve 14.00 – Schůze zdravotně postižených. Odpovídá pí. Marie Kučerová.

UPOZORNĚNÍ: - doplatek pobytového zájezdu do Itálie pro přihlášené členy 
i nečleny spolku do 30. června 2016. Odpovídá pí. Marie Křivohlávková a pí. Anna 
Šturcová.

  - zaplacení členských příspěvků za rok 2016 do 30. dubna 2016. 
Dle OZ nelze vymáhat příspěvky, členství je dobrovolné. Nezaplacení bude výborem 
hodnoceno jako nezájem o další činnost ve Spolku seniorů a členství bude zrušeno.

Za výbor Josef Dobrohruška

Když nás navždy opustí osoba blízká 
a drahá, neztratíte ji najednou; ztrácíte ji 
postupně a dlouho – jak plyne čas, přesta-
nou jí docházet dopisy, z polštářů vyvane 
její vůně a nakonec se vytratí i její šaty ve 
skříni a prádelníku. Stále přibývá částí, 
které z ní postrádáte. A jednou přijde den, 
kdy zvlášť silně pocítíte, že vám nějaká 
určitá část chybí, a tehdy si uvědomíte, 
že je pryč, navždycky – a pak zas přijde 
další den a další určitá chybějící část.

John Irving
Dobroslav Mareček

28. března 1925 – 6. května 2011

Děkujeme, že nezapomínáte.
Ivana a Jiří
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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 sociál-
ně-právní ochrany dětí v regionu Králicka pro-
střednictvím Odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví, 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.

Klamavá podomní nabídka
výměny zámků

Konkrétní společnost, na tomto místě nejmenovaná, nabízí v České 
republice instalaci zámků do vstupních dveří domů a bytů. Nutnost 
výměny stávajícího zámku zástupci firmy odůvodňují historkami 
o krádeži v okolí, které mají potencionálního zákazníka vystrašit 
a „pomoci“ mu se rychle pro výměnu zámku rozhodnout. Za výmě-
nu zámku si firma účtuje i částku 10000,- Kč, což se má zájemce 
dozvědět až po instalaci zámku.

Nekalé praktiky prodejců zámků zaznamenala od oklamaných 
zákazníků společnost dTest, podrobnosti na webovém odkazu https://
goo.gl/360WfB.

Dle informací od Národní rady pro osoby se zdravotním postižením 
ČR se při své činnosti měli zástupci firmy odvolávat na mezinárodní 
projekt Euroklíč, který má pomáhat lidem se zdravotním postižením 
dostat se na toalety, k přebalovacím pultům osazeným na veřejných 
místech tzv. Eurozámky v České republice a Evropě. Euroklíč není 
nikdy nabízen touto formou. Další informace k projektu Euroklíčů 
naleznete na www.eurokeycz.com.

I v tomto případě platí, že o investici v řádu tisíců korun je třeba 
se poradit se svými blízkými, známými, zkrátka s někým, ke komu 
máme důvěru. Na taková rozhodnutí je třeba si nechat čas, nenechat 
se vmanipulovat tam, kam nechci. Nátlak ze strany podomních pro-
dejců je bohužel samozřejmostí, není pravidlem, že jednotlivec odolá.

V případě zájmu o Euroklíč z řad držitelů průkazů ZT, ZTP, ZTP/P, 
diabetiků, stomiků, onkologických pacientů, poskytneme informace 
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky, 
tlf. 465 670 861, b.strnad@kraliky.eu, p. Strnad.

B. Strnad, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky
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KVĚTEN 2016
úterý 3.  LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA   (dobrodružný fantasy 

USA)   17:00 hod
Děj snímku se zčásti odehrává v době, kdy ještě Sněhurka nebyla na 

světě a královna Ravenna tak může bez obav diskutovat s kouzelným 
zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti má jen 
s mladší sestrou Freyou, která je v očích Ravenny příliš měkká. Když 
ale Freya při tragické nehodě přijde o právě narozené dítě, promění se 
v Ledovou královnu, jejímž smyslem existence se stane dobytí celého 
světa. Kvůli tomu začne na svých taženích unášet děti a z nich pak 
vychovává nelítostné válečníky. Takovými rekruty byli i Erik a Sára, 
kteří z řad bojovníků armády Ledové královny vybočují svými schop-
nostmi a také vzájemnou náklonností, jež se v téhle zemi považuje za 
největší zločin. Jenže jak může neobyčejný smrtelník uspět v souboji 
proti dvěma sestrám, z nichž jedna je nebezpečnější než druhá?

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 110 min.

úterý 3.  ANI VE SNU!   (romantický sportovní ČR)   20:00 hod
Laura (Barbora Štikarová) je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se 

dostat do party parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí 
nastavuje městské prostředí. Při tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lu-
kymu (Toman Rychtera). A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě 
komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se 
s ním sblížit skončí karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy zvlášt-
ním způsobem propojí, se Laura musí rozhodnout. Buď bude nadále 
romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým skutečným životem.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 80 min.

čtvrtek 5.   CAROL   (ro-
mantické drama Velká Británie)   
20:00 hod

Milostný příběh, jemnost 
a hloubka jedné strhující lásky. 
Dobře situovaná a vždy distin-
govaně elegantní dáma Carol 
(Cate Blanchett) se v obchod-
ním domě seznámí s mladou 
prodavačkou. Banální setkání 
a rozdíl ve společenském po-
stavení obou žen ale najednou 
neexistují, obě jsou překvapeny 
okamžitou vzájemnou náklon-
ností. Nevinnost prvního setká-
ní brzy mizí a jejich vztah se rozhoří do spalujícího mileneckého 
poměru. Carol je ovšem vdaná žena a matka a v Americe 50. 
let byl vztah dvou žen společenský nepřijatelný a postavený 
mimo zákon.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 115 min.

pátek 6.   JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY   (komedie ČR)   20:00 hod
Eva je moderní dynamická 

žena, která vlastní cukrárnu, sta-
rá se o syna a musí krotit svou 
rázovitou maminku. S bývalým 
manželem má skvělý vztah a jak 
říká její kamarádka „nebyli bys-
te první, co se rozvedli a zase 
dali dohromady“. A pak se má-
lem políbí a následuje pozvání 
na drahou večeři při svíčkách, 
kde se Honza konečně vyjádří. 
Opravdu se znovu zamiloval 
a přemýšlí o svatbě... s někým 
jiným! S krásnou, sympatickou 
a chytrou klavíristkou Lindou! 
Takže zničit cizí svatbu je ta 
správná výzva! Nová česká komedie s Lenkou Vlasákovou, D. 
Matáskem, J. Švandovou a M. Ruppertem.

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

úterý 10.  CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA  3D   
(akční USA)   17:00 hod

Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se 
odehrává v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově zfor-
movaného týmu Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. 
Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají Avengers 
nešťastnou roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému 
zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež na tým super-
hrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na 
dva tábory. Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu Avengers, 
aby mohli bránit lidstvo bez vládních zásahů. Druhý vede Tony 
Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu 
a zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se 
k non-stop akci na dvou frontách.

Vstupné 140,-; přístupný; české znění; 120 min.
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úterý 10.   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 pohřbený. 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 jasné, 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 naplně-
ním 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. Snímek opakujeme na přání diváků.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 100 min.

středa 11.   HUMR   (romantický sci-fi Irsko/Velká Británie)   
20:00 hod

Děj romantického filmu se 
odehrává v blízké budoucnosti, 
kdy jsou dle zákonů Města 
nezadaní lidé zatýkání a odvá-
ženi do Hotelu. Tam si musejí 
do 45 dní najít odpovídajícího 
partnera. Pokud se jim to nepo-
daří, jsou proměněni ve zvíře dle 
vlastního výběru a vypuštěni do 
Lesa. Zoufalému muži se podaří 
uprchnout z Hotelu do Lesa, kde 
žijí Samotáři, a zamiluje se tam, 
ovšem něco takového je proti 
jejich zásadám.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

čtvrtek 12.   JAK PŘEŽÍT SINGLE   (komedie USA)   20:00 hod
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale... je tu 

také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný 
osamělých srdcí hledajících 
vhodný protějšek za účelem 
flirtu, manželství či něčeho mezi 
tím. A někde mezi provokativ-
ním laškováním a známostmi 
na jednu noc mají všichni tito 
nezadaní lidé společné to, že 
se potřebují naučit, jak být 
svobodní ve světě, ve kterém 
se definice lásky neustále vyvíjí. 
Spát s někým ve městě, které 
nikdy nespí, ještě nikdy nebyla 
tak velká legrace.

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

úterý 17.   ANGRY BIRDS 
VE FILMU   (animovaný USA)   
17:00 hod

Film nás zavede na ostrov, 
kde žijí nelétaví, ale jinak velice 
šťastní ptáci. Až na pár výjimek. 
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný 
Bombas tvoří v tropickém ráji 
partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí zá-
hadná zelená prasata, musí tahle 
nesourodá skupinka zjistit, co 
mají vepři za lubem a svůj ostrov 
před nimi zachránit.

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

úterý 17.   EVA NOVÁ   (drama SR, ČR)   20:00 hod
Kdysi známá herečka Eva (vynikající Emília Vášáryová), která 

se vrací z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby znovu 
získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce – svého syna.

Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; české znění; 105 min.

OPERA V KINĚ!
čtvrtek 19.   MADAM BUTTERFLY   (opera USA)   20:00 hod
Úchvatná inscenace Anthonyho 

Minghelly diváky okouzluje již od 
své premiéry v roce 2006. Tento-
krát se v titulní roli objeví jedna 
z nejlepších současných představi-
telek Madam Butterfly, sopranistka 
Kristine Opolais. Námořního dů-
stojníka Pinkertona, který jí zlomí 
srdce, bude zpívat Roberto Alagna. 
Orchestr Metropolitní opery v New 
Yorku řídí K. M. Chichon. Každého 
diváka přivítáme sklenkou sektu!

Vstupné 300,-/studenti a senioři 250,-; přístupný; titulky; 220 min.

pátek 20.   SOUSEDI 2   (komedie USA)   20:00 hod
Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. To vyprávějte 

uštvaným manželům, kteří ze 
sousedního domu vyhnali příliš 
hlučné vysokoškoláky, jen aby je 
tam vystřídala jejich dívčí verze. 
Holky prostě můžou být v někte-
rých případech nebezpečnější než 
kluci. Zvlášť když jich je víc po-
hromadě. Mac a Kelly své dcerce 
Stelle brzy pořídí sourozence, 
a proto se rozhodnou vyměnit 
svůj dům za větší. Jenže zbavte 
se stávajícího obydlí za rozum-
nou cenu, když se vedle právě 
nastěhovala banda holek, které 
si pletou život s permanentní 
párty. Mac a Kelly záhy zjistí, že 
zopakování osvědčených triků, 
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které vyzkoušeli na kluky (včetně populárního schovávání airbagů 
do gauče v obýváku), na tyhle ostré holky neplatí. A protože je tlačí 
čas, pozvou si posilu – Teddyho Sanderse, bývalého nepřítele číslo 
jedna, z něhož se vyklubal kámoš do nepohody. S jeho pomocí se 
vytasí s novým arzenálem zbraní, které mají sousedky zaručeně 
vypudit. Dívčí impérium je ovšem připravené vrátit každý úder.

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

úterý 24.   X-MEN: APOKALYPSA  3D   (akční sci-fi USA)   
17:00 hod

Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první 
a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů načerpal sílu 
ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. 
Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachá-
zí. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael 
Fassbender) s cílem očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kte-
rému chce vládnout. Osud Země tak visí na vlásku. Raven (Jennifer 
Lawrencová) s pomocí profesora X (James McAvoy) stane v čele 
týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největšího 
nepřítele a zachránili lidstvo před úplným zánikem.

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

úterý 24.  SVÁTEK MATEK   (komedie USA)  20:00 hod
Do Svátku matek zbývá už 

jen několik dnů a několik rodin 
se musí vyrovnat s tím, jak tento 
velký den letos stráví. Ať už 
to znamená strávit ho s novou 
láskou, ztracenou láskou či úplně 
bez lásky, letošní Svátek matek se 
určitě nezapomenutelně zapíše do 
historie romantických komedií 
– a na několik dalších desetiletí 
i do povědomí diváků. Laskavý, 
starostlivý, vtipný a dojemný – 
stejně jako matky na celém světě. 

A navíc Jennifer Anistonová a Julia Robertsová v hlavních rolích!
Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

sobota 28.   NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE   (komedie 
Francie)   20:00 hod

Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a stanou 
se návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají ani páru. Jean Reno 
a Christian Clavier se vrací ve 
svých slavných rolích v pokračo-
vání legendární komedie Návštěv-
níci. Napoprvé v roce 1993 se rytíř 
a jeho sluha dostali omylem až 
k nám do současnosti. V novém 
a stejně bláznivém dobrodružství 
je labyrint času vhodí doprostřed 
slavné Francouzské revoluce na 
konci 18. století. Historie se srazí 
s historií, někdo z toho bude mít 
pořádnou bouli a natlučený nos 
a diváci v kinech si bezvadně 
procvičí bránici. Středověký rytíř 
Godefroy de Montmirail a jeho 

oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je na-
konec vyplivne do vzrušující doby epochálních dějinných změn, do 
doby Velké francouzské revoluce. Kromě nepochopitelných pořádků 
musí oba čelit i svým potomkům. Extravagantní a zhýralí aristokraté 
v linii rytíře Godefroye to mají v revoluční době trošku nahnuté a po-
třebují se dostat z Francie pryč. Zatímco z pradětí sluhy Jacquouille 
La Fripouille jsou nadšení revolucionáři a mají v plánu zabavit jejich 
hrad i veškeré bohatství. Doba nevratných sociálních kotrmelců by 
zamotala hlavu leckomu a klasicky uspořádaná dvojka ze středověku 
„pán a kmán“ to bude mít dvojnásobně těžké. Tolik situačních gagů, 
šílených situací, dialogů a hlášek už žádná jiná revoluce nezažije. 
A slavný tyran Robespierre si bude přát, aby tyhle dva magory nikdy 
nepotkal. Zajímavost pro české diváky: Komedie Návštěvníci 3 se 
z velké části natáčela v Praze a na zámcích a hradech Česka.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 110 min.

úterý 31.   ALENKA V ŘÍŠI 
DIVŮ: ZA ZRCADLEM   
(dobrodružný USA)   17:00 hod

Alenka Kingsleighová se ujala 
řemesla po svém otci a strávila 
několik posledních let na divo-
kých vlnách světových oceánů 
jako mořeplavkyně. Po svém 
návratu do Londýna objeví kou-
zelné zrcadlo, skrz které se dosta-
ne zpět do fantastické Říše divů, 
kde se znovu shledá se svými 
starými známými: Bílým králí-
kem, houseňákem Absolemem, 
kocourem Šklíbou a potrhlým 
Kloboučníkem, který není ve 
své kůži. Kloboučník totiž ztratil svou svoucnost a tak Bílá královna 
Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, což je kovová koule 
uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti 
se Alenka setkává se svými přáteli i nepřáteli v různých dobách jejich 
životů. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí zachránit 
potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.

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

úterý 31.   MAGGIE MÁ PLÁN   (komedie USA)   20:00 hod
Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka, která 

zatím marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, 
že se stane svobodnou matkou a k otěhotnění se rozhodne využít 
svou bývalou studentskou známost (Travis Fimmel). I díky této volbě 
má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale 
i přes tuto pečlivě naplánovanou „transakci“ však narazí na nepřed-
vídatelnost osudu. Maggie se totiž nečekaně zamiluje, a to do Johna 
(Ethan Hawke), profesora antropologie, jemuž se pro změnu zrovna 
rozpadá manželství s Georgettou (Julianne Moore), velmi úspěšnou 
a egocentrickou profesorkou na prestižní Columbia University, 
a také více než trochu drsnou manželkou. A tak Maggie rozjede 
další ze svých dokonalých plánů. Tentokráte na osvobození Johna 
z manželského chomoutu. O několik let později, když je Maggie za 
Johna už provdaná, si uvědomí, že její láska k němu už poněkud 
vyprchala. A tak, jak je zvyklá, přijde s dalším plánem, a to smířit 
Johna s jeho bývalou manželkou 
a vrátit jej zpátky tam, odkud si 
jej před časem vyzvedla. S tro-
chou pomoci nejlepších přátel, 
Tonyho (Bill Hader) a Felicie 
(Maya Rudolph), Maggie uvede 
do pohybu nový skvělý plán, 
který zamíchá s jejich životy a to 
jak nečekaně, tak i hodně vtipně. 
Maggie nakonec zjistí, že osud 
by občas měl být ponechán… 
svému osudu.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 
let; titulky; 90 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
KVĚTEN 2016

sobota 7. 5.   NOC NA KARLŠTEJNĚ   zač. v 19:30 hod
Před 700 lety, mezi čtvrtou a půl šestou hodinou ranní, se 14. 

května 1316 narodil Karel IV., císař římský, král český, římsko-
německý, italský a burgundský, hrabě lucemburský a markrabě 
moravský a podle výsledků ankety historicky největší Čech. Byl 
to muž mimořádně nadaný, vzdělaný, velmi zbožný, pracovitý 
a houževnatý, který se výrazně zapsal do evropských dějin. Jeho 
vláda znamenala vrcholný rozkvět Českého království. V letošním 
roce se na počest tohoto významného výročí bude konat velké 
množství akcí, oslav, přednášek a tematických výstav. Obsáhlou 
česko-bavorskou zemskou výstavu přichystala Národní galerie, 
na níž se poprvé v České republice vystaví císařská korunovační 
koruna, která je trvale umístěná v katedrále v Cáchách. Při této 
příležitosti vás zveme na slavný muzikál Noc na Karlštejně, který 
podle veselohry Jaroslava Vrchlického napsal Zdeněk Podskalský 
a který je i po čtyřiceti letech od uvedení na filmové plátno stále 
populární. Vtipná zápletka komedie, jejíž děj se odehrává na Karl-
štejně v červnu 1363, je postavena na údajném zákazu Karla IV, 
že na hradě se nesmí zdržovat žádná žena. Hradní posádku, která 
v něm poklidně žije a hospodaří bez žen, náhle vyruší ne jedna, 
ale hned dvě ženy, které tajně v přestrojení vniknou za hradby 
Karlštejna. Výborná divadelní komedie je v muzikálovém pro-
vedení ještě umocněna skvělou hudbou a písněmi Karla Svobody 
a Jiřího Štaidla. Divadelní spolek ŠEMBERA z Vysokého Mýta 
ve své inscenaci vycházel z filmové verze, která obsahuje mnoho 
komických situací, vtipných dialogů, známých písní i šermířských 
soubojů. – Vstupné 80,- Kč, vstupenky budou k dispozici na 
místě představení.

pátek 13. 5.   VÝROČNÍ KONCERT DECHOVÉHO OR-
CHESTRU ZUŠ   zač. v 18:30 hod

Třetí celovečerní koncert dechového orchestru Základní umělec-
ké školy v Králíkách pod vedením Bc. Milana Fogla. Ve velkém 
sále Střelnice se orchestr představí v plné sestavě včetně dospělých 
absolventů ZUŠ a hostů. Vstupné 70,- Kč, vstupenky budou k dis-
pozici na místě před koncertem, možnost rezervace vstupenek na 
tel. č. 603 849 460. 

sobota 14. 5.   VZPOMÍNKA NA JESUS CHRIST SUPER-
STAR   zač. v 19:30 hod

Uplynulo dvacet let od posledního představení muzikálu Je-
sus Christ Superstar v provedení muzikantů a zpěváků z Králík 
a širokého okolí. Podařilo se zachovat videonahrávku a převést 
ji na digitální nosič, je tedy možné promítnout dvacet let staré 
představení na plátně kina. Srdečně Vás zveme na přátelské 
setkání, účast přislíbila většina tehdejších účinkujících. Po 
shlédnutí záznamu bude možnost prohlédnout si některé rekvi-
zity, fotky a další materiály, které tehdejší dobu připomenou. 
Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 26. 5.   SETKÁNÍ SENIORŮ   zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerstvením 

a tancem. Vstupné dobrovolné.

pátek 27.5.   KABARET NAHATÝ SHAKESPEARE   zač. 
v 19:30 hod

Uvádíme při příležitosti 400. 
výročí úmrtí největšího dramatika 
všech dob! Pět v jednom aneb Pět 
nejslavnějších tragédií Williama 
Shakespeara v jedné divadelní 
komedii. Všechno, co jste chtěli 
vědět o Shakespearovi a báli jste 
se zeptat! Chytrá komedie, která se 
s nadsázkou a humorem věnuje pěti 
nejznámějším shakespearovským 
tragediím. Inscenaci Divadla Tra-
matrie Olomouc režíroval hostující 
režisér Jiří Trnka (od letošního léta 
je zbrusu novým ředitelem osu-
dem těžce zmítaného Činoherního 
studia v Ústí nad Labem) říká: 
„Snažili jsme se jít do esence pěti nejslavnějších Shakespearovských 
tragedií. Odlehčujeme temné příběhy plné vražd, mystiky i tragické 
lásky. Kombinace kabaretu s původními slavnými výstupy a monology 
ze shakespearových tragedií tvoří dohromady nesmírně živý divadelní 
tvar. Myslím, že se nám moderním a lehkým způsobem daří převyprávět 
všech pět velkých příběhů a přidat něco málo navíc.“ V hlavních rolích 
se představí  přední členové Divadla Tramtarie Petra Čiháková, Jana 
Posníková, Václav Stojan, Bořek Joura a Martin Dědoch. – Vstupné 
100,- Kč, vstupenky v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici. (Původně plánované představení „Opona 
nahoru“ ostravského Divadla Devítka je z technických důvodů přesunuto 
na náhradní termín v září 2016.)

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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Kulturní program Jablonné nad Orlicí květen 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - květen

Vladimír Plocek a jeho přátelé
Výstava 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.

Odbor kultury zve na divadelní před-
stavení Domácí štěstí. Sál kina, 19 hodin, 
pondělí 9. 5.

Jiří Just napsal příběh manželského páru 
„v krizi“. Ona se věnuje naplno své mana-
žerské práci, manžel skládá hudbu a stará 

se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje 
to. Najmou si hospodyni, která jim pře-
vrátí razancí kulometu domácnost naruby 
a uvede je zpět do „štěstí manželského“. 
To vše v komedii plné mouder a rad našich 
babiček, které ještě nic nepřekonalo.

Hrají: Michaela Dolinová - David Su-
chařípa - Iva Hüttnerová.

Vstupenky na divadelní představení 
je možné zakoupit v IC. Upozornění: 
rezervované vstupenky na divadelní 
představení je nutno vyzvednout 
nejméně 2 pracovní dny před před-
stavením.

Město dobrých andělů - neděle 22. 5. 
2016, areál u koupaliště, pořádá Základní 
škola Jablonné nad Orlicí

Velká charitativní akce na podporu 
Nadace Dobrý anděl. Připravujeme 
bohatý sportovní a kulturní program, 
na kterém na závěr vystoupí Anna K. 
Chystáme se i na Dobročinný kilometr, 
kde návštěvníci mohou vyjádřit svoji 
podporu nadaci Dobrý anděl. Po celou 
dobu akce se budou moci lidé zaregist-
rovat jako dárci Dobrého anděla a pravi-
delně tak přispívat na pomoc potřebným 
dětem.

1. NE 18,00 2D Bella a Sebasián :Dobrodružství pokračuje rodinný 110,- Kč CZ 97 min. P

1. NE 20,00 2D Ani ve snu! sportovní 110,- Kč CZ 79 min. P

2. PO 20,00 2D Jak se zbavit nevěsty komedie 110,- Kč CZ 89 min. 12+

3. ÚT 20,00 2D Nikdy nejsme sami drama 100,- Kč CZ 105 min. P

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

5. ČT 18,00 2D Bella a Sebasián : Dobrodružství pokračuje rodinný 110,- Kč CZ 97 min. P

6. PÁ 20,00 3D Kniha džunglí rodinný 130,- Kč CZ 106 min. P

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

8. NE 20,00 2D Jak se zbavit nevěsty komedie 110,- Kč CZ 89 min. 12+

11. ST 20,00 2D Revenant: Zmrtvýchvstání drama 100,- Kč T 156 min. 15+

12. ČT 18,00 2D Kniha džunglí rodinný 110,- Kč CZ 106 min. P

12. ČT 20,00 2D Nebe a led dokumentární 80,- Kč T 89 min. P

13. PÁ 20,00 2D Ani ve snu! sportovní 110,- Kč CZ 79 min. P

15. NE 20,00 2D Sousedi 2 komedie 120,- Kč T 104 min. 15+

16. PO 20,00 2D Nebe a led dokumentární 80,- Kč T 89 min. P

17. ÚT 20,00 2D Bella a Sebastián:Dobrodružství pokračuje rodinný 110,- Kč CZ 97 min. P

18. ST 20,00 2D Jak se zbavit nevěsty animovaný 110,- Kč CZ 89 min. 12+

22. NE 18,00 3D Kniha džunglí komedie 130,- Kč CZ 106 min. P

22. NE 20,00 3D Captain America: Občanská válka akční 130,- Kč CZ 148 min. 12+

23. PO 20,00 2D Sousedi 2 komedie 120,- Kč T 104 min. 15+

24. ÚT 20,00 3D X-Men:Apokalypsa akční 140,- Kč CZ 130 min. 12+

25. ST 20,00 2D Návštěvníci 3 : Revoluce komedie 110,- Kč CZ 109 min. P

29. NE 18,00 3D Angry Birds ve filmu animovaný 130,- Kč CZ 100 min. P

29. NE 20,00 3D X-Men: Apokalypsa akční 140,- Kč CZ 130 min. 12+

30. PO 20,00 2D Návštěvníci 3 : Revoluce komedie 110,- Kč CZ 109 min. P

31. ÚT 20,00 2D Captain America: Občanská válka akční 110,- Kč CZ 148 min. 12+
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Mezinárodní hudební festival - 27. ročník
LETOHRAD   4. – 12. června 2016

Program:
Sobota 4. června 2016 – Letohrad - Tvrz Orlice
19.30 hod. předávání cen, cena Grand prix, příjezd F. V. Heka
20.00 hod. začátek koncertu
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT MHF
PAVEL ŠPORCL – GIPSY FIRE
VSTUPNÉ – jednotné vstupné 150,- Kč – v předprodeji (bude pro-

dáno pouze 400 vstupenek – v případě nepříznivého počasí mají diváci 
garantovaná místa v DK). Předprodej vstupenek bude probíhat v IC 
Letohrad, Václavské nám. 77 - od 2. května 2016. V případě konání 
na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod. v prodeji další vstupenky (dalších 
400 ks) v ceně 190,- Kč.

Neděle 5. června 2016 v 7.15 hod. - kostel  sv. Václava, Václavské 
nám. Letohrad 

BAROKNÍ FASCINACE
Michal Markuszewski – varhany (Polsko) - vstup zdarma
Den Univerzity HraDec Králové

Neděle 5. června 2016 v 10.15 hod. - Letohrad - Tvrz Orlice 
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÁ BOHOSLUŽBA
Celebrují: Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., ThLic. David 

Bouma, Th.D., ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. (vyučující na Univerzitě 
Hradec Králové) a ICLic. Karel Moravec, Mgr. Václav Vacek, jáhen 
Mgr. Jan Hojda, Th.D. (UHK)

Hudební doprovod: skupina Hosana, Jana Kinscherová
Vstup zdarma
Neděle 5. června 2016 od 14 hodin
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU A POZNÁNÍM zpříjemněné číší vína. 

Cesta za historickými památkami města Letohrad. Na každém z šesti 
zastavení účastníky čeká desetiminutový hudební vstup a inspirativní 
zamyšlení nad nadčasovými tématy. 

14.00 h. Evangelický kostel, Petříkov, Letohrad
Úvodní slovo zástupce Univerzity Hradec Králové
Žesťový soubor ZUŠ A. Muchy Letohrad
Rozdílnosti které spojují  - ThLic. David Bouma, Th.D.
14.45 h. Obřadní síň zámku Letohrad
Michal Markuszewski – varhany (Polsko) 
Duchovní odkazy české šlechty - Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.
15.30 h. Kostel sv. Václava, Václavské nám., Letohrad
Michal Markuszewski – varhany (Polsko) 
Sv. Václav v českých dějinách  - Mgr. Václav Vacek
16.15 h. Altán zámeckého parku
Žesťový soubor ZUŠ A. Muchy Letohrad
16.45 h. Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, Letohrad
Víno a jeho symbolika - ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
17.30 h. ambity Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku, 

Letohrad
Folkový koncert – Žalozpěv - vstupné: 50,-. Účastníci putování 

s razítky v průkazu vstup na koncert zdarma + číše vína zdarma.
Paralelně probíhající program pro děti – soutěže, naučný program, 

malé dárky pro zúčastněné. Převzetí dětí ve 13.45 hod. před Evang. 
kostelem v Letohradě. Děti si pak zpět převezmete na Kopečku.

Úterý 7. června 2016 ve 20 hod. - kostel Jablonné nad Orlicí 
FASCINACE VARHAN
Torben Krebs (Dánsko) – varhany. Vstupné: 50,-/slevy 30,- Kč.
Čtvrtek 9. června 2016 ve 20 hod. - Evang. kostel Horní Čermná 
ROMANTICKÉ VARHANY
Matthias Jacob (SRN) – varhany
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Pátek 10. června 2016 v 18 hod. – kostel Výprachtice
MORAVIA QUINTET
Petr Hladík - flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan 

Dvořák – fagot, Oldřich Bartík - lesní roh. 
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč

Pátek 10. června 2016 ve 21 hod. - kostel Lukavice 
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Marcin Aramaňski (Polsko) – varhany
MORAVIA QUINTET
Petr Hladík - flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan 

Dvořák – fagot, Oldřich Bartík - lesní roh
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč
Sobota 11. června 2016 v 18.30 hod. – poutní kostel Králíky – 

Hora Matky Boží
AVE MARIA 
Královéhradecký dětský sbor – JITRO
Jiří Skopal – sbormistr, Michal Chrobák – klavír, František Vaníček 

- varhany. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (bude věnováno na potřeby 
poutního kostela)

Neděle 12. června 2016 v 15 hodin – Letohrad – zámecké nádvoří
Závěrečný koncert - Antonio Vivaldi a Známé filmové melodie
orchestr - Collegium Classic&Modern
Jaromír Křováček - dirigent
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (bude věnováno na opravu kaple sv. 

Jana Nepomuckého na Kopečku v Letohradě)

Festival pořádají Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kul-
turní centrum Letohrad a Univerzita Hradec Králové ve spolupráci 
s Městem Králíky, Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čerm-
ná, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice, Klubem Na Střelnici Králíky, 
ŘK farností Letohrad a Farním sborem ČCE v Horní Čermné pod 
patronací Madeleine Albright, bývalé ministryně zahraničních 
věcí USA a pod záštitou Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu ČR, MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA 
místopředsedy vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, Ing. Petra 
Šilara, senátora Parlamentu ČR a JUDr. Martina Netolického, 
Ph.D., hejtmana Pardubického kraje.

www.mhf.letohrad.cz
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JAK SE DVA BLÁZNI S LÉTAJÍCÍM DISKEM PROHÁZELI
NA MISTROVSTVÍ EVROPY DO FINSKÉHO OULU

Jedním z mnoha kralických spolků je od roku 2014 discgolfový spolek 
Wild Eagles (Divocí Orli). Zakladatelé spolku si dali za cíl pomáhat rozvíjet 
a finančně podporovat nový sport, který má v České republice raketový 
start. Za poslední dva roky vzniklo více než 30 nových hřišť a celkově 
je jich již více než 50. I Králíky mají šanci na zbrusu nové hřiště, pokud 
uspějí v grantu, který je spojem s rozhlednou na Kralickém Sněžníku. Pod 
Základní školou Moravská druhým rokem trénujeme s mládeží a výsledky 
ukazují, že se rozhodně na turnajích neztrácíme, ba naopak. A co to vlastně 
disc golf je a jak se hraje? 

Disc golf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, odvo-
zeným z klasického golfu. Vznikl v 70. letech v USA a získává stále více 
příznivců na celém světě. Cílem hry je, podobně jako v golfu, dokončit 
jamku co nejmenším počtem úderů - tedy v tomto případě hodů.

Disk se hází z určeného výhoziště na cíl (jamku). Jamku tvoří většinou 
ocelový koš, ale k zážitku ze hry Vám stejně tak pomůže kůl zatlučený do 
země nebo kmen stromu. Průměrná vzdálenost jamky u profesionálních 
hřišť bývá kolem 70-150 metrů a dá se dosáhnout třemi hody, u hřišť pro 
začátečníky nebo rekreační hráče pak kolem 30-80 metrů. Po prvním 
výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a pokračuje, dokud netrefí 
cíl. Hřiště bývá navrženo tak, aby se hráči museli potýkat s přírodními 
překážkami, jako jsou stromy, keře, případně vodní plochy a ukázali 
svoje schopnosti házet krátké i dlouhé, levo i pravotočivé hody. Vítězem 
je ten, kdo dokončí celé hřiště (většinou sestávající z 9, 12 nebo 18 jamek) 
s nejmenším celkovým počtem hodů.

Na rozdíl od klasického golfu nepotřebujete drahé náčiní (pro začátek 
vystačíte s jedním diskem), ani nemusíte být členem golfového klubu a pla-
tit poplatky za vstup na hřiště. Na disc golf se používají disky o průměru 
kolem 20-22 cm (tedy menší než na freestyle nebo ultimate) a hmotnosti 
od 150 do 180 g. Stejně jako se v golfu používají různé hole, v disc golfu 
záleží na výběru disku - některé létají rychle a daleko, jiné pomalu a rovně, 
další zatáčejí vpravo a jiné se používají na přesné hody na cíl potřebné 
k dokončení jamky. (čerpáno z www.discgolf.lukasicek.com)

Ale zpět k našemu spolku. V loňském roce nás na turnajích napříč 
republikou reprezentovali tito junioři: Slávek Ptáček, Roman Pospíšil, 
Kristián Unzeitig, Martin Halanič, Petr Chaloupka, Daniel Bříza a naše 

desetiletá juniorka Eva Hlavová, která na svém posledním turnaji ve Svi-
tavách vyhrála v kategorii žen a její úžasné finálové putty můžete najít na 
školním facebooku. Na zmiňovaném turnaji junior Slávek Ptáček obsadil 
v kategorii Open deváté místo, ovšem v turnaji zaznamenal své první 
ESO, což znamená, že skóroval přímo z výhoziště (64 m) na jamce číslo 
5. Naši hráči kategorie Open jsou Josef Hlava (momentálně dlouhodobě 
v Anglii, kde hájí naše barvy na místních turnajích) a Jiří Hlava, v kategorii 
Master(+40) Daniel Večeř a v kategorii Grandmaster (+50) Karel Hlava.

Dva naši hráči si loňskými výsledky zajistili účast na mistrovství Evropy 
ve finském Oulu. Českou republiku budou reprezentovat ve svých věkových 
kategoriích Daniel Večeř a Karel Hlava. Spolu s dalšími osmi hráči tvoří 
českou reprezentaci, která je složena následovně: 5x Open, 3x Master, 1x 
Junior a 1x Grandmaster. Mistrovství Evropy proběhne v termínu od 24. 
do 28. srpna 2016.

Více informací o našem spolku (klubu) najdete na www.wildeagles.cz, 
výsledky z turnajů na www.discgolf.cz a zajímavosti včetně podrobných 
statistik na http://discgolf.lukasicek.com. Na posledních velkých turnajích 
2016 v Plzni a Uničově obsadili naši hráči přední příčky, ale to už si najdete 
na našich webových stránkách, kde naleznete i foto a zajímavá videa.

Za spolek Wild Eagles z.s. Karel Hlava

6. ročník turnaje ve stolním tenisu „Memoriál Jana Ďurovského“
Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra králíky uspořádal v sobotu 16. 4. 2016 

5. ročník nočního turnaje ve stolním tenisu pod názvem „Memoriál Jana 
Ďurovského“.

Šestý ročník tohoto turnaje byl důstojnou vzpomínkou na našeho 
bývalého spoluhráče, trenéra a kamaráda pana Jana Ďurovského, který 
byl významnou osobností králického sportu a dokázal svým osobním 
přístupem a láskou ke sportu přitáhnout mnoho dnešních hráčů a hráček 
ať už stolního tenisu, volejbalu nebo nohejbalu. Pod jeho vedením začí-
nali mnozí z nás a není utkání či tréninku, abychom na něj nevzpomněli. 
Jeho osobitý projev a nezapomenutelné hlášky zůstanou v našich myslích 
navždy. Když hrajeme tak Honza je tam s námi.

Na turnaji se letos sešlo celkem 30 hráčů z 9 oddílů – Žamberk,Králíky, 
Mezilesí, Klodzko, Orlice, Polec, Úsov, Líšnice, Štíty z toho 5 hráči z Pol-
ska. Nejstarší účastník Bohdan Zadotížný z Mezilesí a 2 velice šikovná 
děvčata z Klodzka.

Bylo odehráno celkem 137 zápasů, 556 setů. Herní systém byl vybrán tak, 
aby si účastníci co nejvíce zahráli, začali jsme v 6 skupinách po 5 hráčích 
a potom na dvě porážky v kole vítězů a v kole poražených. A jako poslední 
přišly na řadu čtyřhry rovněž na dvě porážky, které ukončily celý turnaj.

I letos se pořadatelům podařilo shromáždit dostatek cen, byly poháry, 
medaile a diplomy. Dostalo se na každého a to i několikrát. 

Výsledky:
Hlavní soutěž: 1. Jurkiewicz Bartosz (Klodzko PLR), 2. Zadotížný 

Bogdan (Miedzylesie PLR), 3. Bielak Slavomir (Miedzylesie PLR), 4. 
Adamec Lukáš (Orel Orlice), 5. Dostál Luděk, 6. Lohynský Milan st., 
7. Habivský Karel, 8. Lohynský Lukáš, 9. Pospíšil Tomáš st. (všichni TJ 
Jiskra Králíky), 10. Alexandra Satlawa (Klodzko PLR).

Útěcha: 1. Štěpán Tomáš (Úsov), 2. Mlčoch Jiří (Červená Voda), 3. 
Faltejsek Bohouš (Žamberk), 4. Iša David (Úsov), 5. Révus Stanislav 
(Červená Voda), 6. Kladivo Josef (Žamberk), 7. Adriana Satlawa (Klod-
zko PLR).

Čtyřhry: 1. Kubíček Milan - Dostál Luděk (TJ Jiskra Králíky), 2. 
Adamec Lukáš - Schreiber Michal (Orlice – Žamberk), 3. Jurkiewicz 
Bartosz - Satlawa Alexandra (Klodzko PLR), 4. Zadorožný Bohdan - 
Opravil Jiří (Miedzylesie – Králíky), 5. Pospíšil Tomáš st. - Lohynský 
Milan st. (TJ Jiskra Králíky).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám věnovali 
věcné či peněžité dary. Poděkování patří hlavně účastníkům za to, že přišli 
a svou účastí nám pomohli důstojně zavzpomínat na našeho spoluhráče 
Honzu Ďurovského a současně ukončit letošní sezónu.

Poděkování patří rovněž všem organizátorům, především pak panu 
Pospíšilovi staršímu i mladšímu, p. Lohynskému, p. Habivskému, p. 
Laryšovi, p. Opravilovi mladšímu i staršímu a dalším za hladký průběh 
a zajištění občerstvení a rovněž za perfektní atmosféru, kterou nám po-
mohli vytvořit i četní návštěvníci.

Memoriál Jana Ďurovského se stal již tradiční tečkou za naší herní 
sezonou pro každý rok a jeho konání je již na příští rok v našem kalendáři.

Přeji všem krásné jaro a neobyčejné léto, hodně zdraví, nových zážitků 
a úspěchů ve sportovním i osobním životě.

Za oddíl stol. tenisu Antonín Vyšohlíd
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