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Vážení spoluobčané,
máme začátek měsíce června a s ním také mnohými očeká-

vaný nástup krásného a především teplého počasí. Zkrátka, 
jak se říká, léto je za dveřmi a mnozí z nás se na něj jistě 
těší. Nicméně, toto období je také dobou, která bývá tradičně 
využívána k nejrůznějším stavebním pracím a opravám a to 
nejen vozovek. Jistě jste zaznamenali poměrně rozsáhlé práce 
v ulicích Sportovní a Orlická, kde probíhá oprava na rozvo-
dech plynu, jejichž stav již byl na hranici životnosti. Odmě-
nou za dočasné nepohodlí obyvatel bydlících v této oblasti 
bude nejen kvalita nových rozvodů a přípojek, ale zejména 
opravené vozovky a z části také přilehlé chodníky. Silnice 
od Červené Vody do Králík doznala v minulých dnech také 
zásadní změnu ve formě nového povrchu a obdobná situace 
nás čeká na silnici od Dolní Lipky. Ještě tento rok nás čeká 
další, poměrně zásadní, omezení průjezdu městem. Ředitelství 
silnic a dálnic provede rekonstrukci úseku velké křižovatky 
pod náměstím, jejíž úprava by měla přinést zásadní zlepšení 
bezpečnosti a přehlednosti tohoto velmi problematického 
dopravního úseku ve městě. Nevznikne tu sice kdysi pláno-
vaný velký kruhový objezd, ale křižovatka bude rozdělena 
na dvě samostatné a daleko přehlednější křižovatky a změn 
doznají také přechody pro chodce v úseku od žluté školy 
k prodejně COOP. Pevně věřím, že i toto dočasné a zřejmě 
i zásadní omezení provozu vozidel a pohybu lidí, nakonec 
přinese dobrý výsledek pro bezpečnost vozidel i chodců. Za 
město se budeme snažit, aby se podařilo provést i rekonstruk-
ce v navazujících  místech tak, aby vše bylo realizováno ve 
stejném čase a v budoucnu pak nevyžadovalo nová omezení.

Na svém květnovém zasedání se zastupitelstvo města 
schválilo závěrku a závěrečný účet města za rok 2015. Hos-
podaření města skončilo se zůstatkem na účtech a v pokladně 
ve výši téměř 5 mil. Kč. I ostatní ukazatelé ukazují dobré 
hospodaření. Za nejpozitivnější považujeme, že v průběhu 
roku 2015 bylo vydáno z městského rozpočtu více než 23 mil. 
Kč na investice a více než 9 mil. Kč na opravy městského 
majetku, což znamená, že bylo v průběhu roku vynaloženo 
na péči o majetek 34 % všech výdajů města, tedy více než 
jedna třetina. S péčí o majetek města souvisel také návrh na 
zvýšení podílu města ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí a.s. vkladem části vodovodů, které jsou 
dnes ve vlastnictví města, do základního kapitálu společnosti. 
Podíl města na společnosti, která je z 92 % vlastněna městy 
a obcemi, je nyní 3,38 % z celkové hodnoty společnosti a je 
kryt majetkem, který VaK získal na území města Králíky při 
svém vzniku v roce 1994 transformací ze stejnojmenného 
státního podniku. Od roku 1994 byly ve městě a místních 
částech vybudovány další kilometry vodovodů, které jsou 
evidovány v majetku města. Část městského vodovodu tak 
má jednoho provozovatele, ale dva vlastníky, což přináší 

nemálo provozních komplikací. Proto se domníváme, že by 
bylo vhodné, aby i městem vlastněné vodovodní potrubí bylo 
převedeno na VaK a správcem by tak byl pouze jeden subjekt, 
jehož je navíc město spoluvlastníkem. Převod bude i orga-
nizačně náročný. Je třeba připravit a aktualizovat kompletní 
dokumentaci ke stávajícímu vodovodu a provést jeho ocenění 
soudem určeným znalcem. Zastupitelé o návrhu diskutovali 
a svým usnesením uložili radě města připravit podklady pro 
převod vodovodní infrastruktury ve vlastnictví města do 
společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 
a.s. formou nepeněžního navýšení základního kapitálu 
s cílem převodu do 30. 6. 2018. O samotném vkladu bude 
zastupitelstvo znovu hlasovat. Město Králíky tímto rozhod-
nutím nepřichází o majetek, pouze mění jeho formu.

Na závěr bych Vás rád informoval o změně, kterou někteří 
z Vás již jistě zaznamenali a která se týká nových registračních 
značek, které se v minulých dnech objevily na městských 
automobilech. Rozhodli jsme se totiž využít možnost zvolit 
značky na přání a doplnit tak grafické popisy vozidel regis-
trační značkou, která obsahuje název města. Vás, kteří se 
obáváte, že se jedná o příliš drahý špás, bych rád ubezpečil, 
že v tomto případě, kdy se jednalo o vozy města, bylo jejich 
přidělení ZDARMA.

Martin Hejkrlík
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Nově vysázená alej
ke hřbitovu v Dolní Lipce
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ZUŠ Králíky - 26. ročník festivalu dechových hudeb v německém Thumu

ZUŠ Králíky - koncert 4 ZUŠ v Jablonném nad Orlicí

Aktivity Městské knihovny Králíky (více v článku uvnitř čísla)
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Pravicová radniční koalice zakopala peníze do betonu
Psal se únor 2007 a v Králickém zpravodaji 

se objevil následující text rady města „Ob-
rovským a velmi nákladným úkolem, který je 
před námi, je zainvestování nových pozemků 
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě 
,,Na Skřivánku“. I přes velké náklady (cca 
20 mil) se musíme do tohoto úkolu pustit, 
protože v současné době již v Králíkách nejsou 
žádné volné parcely pro výstavbu. Králíky 
vždy byly a musí být i nadále centrem našeho 
mikroregionu. Proto musíme být smělí v plá-
nech, dostatečně tvrdí při získávání podpory 
a úspěšní při realizaci“.

Stavební zakázka na technickou vybave-
nost akce „Na Skřivánku“ stála městský roz-
počet 53 miliónu českých korun. Stavebně a 

technicky podobná zakázka v lokalitě Bezru-
čova v Poličce stála občany města Poličky ne-
celých 30 miliónu korun! Skandální přístup 
králických radničních konšelů k veřejným 
prostředkům. Pravicová radniční koalice, 
zakopala peníze občanů města Králíky do 
betonu. Špatná investiční strategie vedení 
města zadlužila občany na několik desítek 
let dopředu! Názorný příklad arogance moci, 
která bez dostatečné demokratické kontroly, 
utrácí peníze daňových poplatníků.

V Poličce se v tomto roce začnou stavět 
nejen nové rodinné domky, ale i zcela nové 
bytové domy. Město Polička postaví celkem 
4 bytové domy (zpracovány jako 2 „dvojdom-
ky“). Celkově bude v bytových domech 48 
bytů, z toho 12 bytů v dispozici 1kk, 30 bytů 
ve 2kk a 6 bytů ve 3kk. Bytové domy jsou 
řešeny jako energeticky pasivní, vytápěny po-
mocí tepelného čerpadla. V Poličce vyrostou 
moderní domy, které odpovídají současným 
trendům, zároveň respektující okolní přírodu 
a krajinu. Domy vytvoří nenásilný přechod k 
rozptýlené privátní zástavbě rodinných domů 
a dále ven do okolí města. 

Realizaci stavby I. etapy technické a do-
pravní infrastruktury pro bydlení v lokalitě 
Bezručova v Poličce, zajišťující dopravní 
a energetické napojení pro 46 rodinných 
domů a 4 bytové domy, zadalo město Polička 
vítěznému uchazeči z 16 podaných nabídek 
za necelých 30 milionů Kč. Výsledná cena 

byla o 30 % nižší, než v Poličce očekávali, 
tj. o zhruba 11,5 milionu Kč méně. V tomto 
kontextu se mi vybavuje realizace obdobné 
stavby „Technická vybavenost Na Skřivánku, 
Králíky – I. etapa”, zajišťující dopravní a ener-
getické napojení pro 43 rodinných domů. 
Tuto stavbu zadalo město Králíky vítěznému 
uchazeči z 2 podaných nabídek za necelých 
53 milionů Kč. Výsledná cena, ale nebyla 
nižší, než se předpokládalo. Stavba byla finan-
cována dodavatelským úvěrem bez projednání 
a schválení zastupitelstvem města! Tyto dvě 
investiční akce spojuje něco společného. 
Tím společným pojítkem je zhotovitel. Jejich 
realizační cena je však diametrálně odlišná. 
Ostatně „Skřivánkem“ se zabýval finanční 
výbor pod vedením současného člena rady 
města Ing. Strnada již v roce 2011. Finanční 
výbor konstatoval neplnění doporučení, které 
formuloval ve svém usnesení a žádal členy 
zastupitelstva, aby se k uvedeným požadav-
kům odpovědně vyjádřili. Pravicová většina 
v zastupitelstvu s tichou podporou KSČM 
žádnou kontrolu nepřipustila. 

Prioritou pravicové radniční koalice roz-
hodně není výstavba moderních bytových 
domů, které by odpovídaly současným 
trendům spokojeného bydlení, ale zajištění 
stavebních zakázek pro spřátelené podnika-
telské skupiny a naplnění vlastní peněženky.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Policie
OOP Králíky

informuje
Na základě množících se dotazů ob-

čanů, které se týkají povinné výměny 
reflexních vest, informujeme motoristic-
kou veřejnost, že NENÍ NUTNÉ MĚ-
NIT REFLEXNÍ VESTY, které jsou 
v povinné výbavě motorových vozidel. 

Více informací naleznete v oficiální 
tiskové zprávě MDČR.

TISKOVÁ INFORMACE
Motoristé měnit výstražné vesty v po-

vinné výbavě nemusí
10. května 2016
Ministerstvo dopravy se důrazně ohrazuje 

proti informacím některých médií, podle 
nichž mají motoristé v souvislosti se změnou 
vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, měnit výstraž-
né vesty v povinné výbavě vozidla. Z dané 
vyhlášky žádná taková povinnost nevyplývá. 

„Ochranné vlastnosti vest, které odpovídaly 
dřívější evropské normě EN 471, jsou z hledis-
ka bezpečnosti dostatečné a odpovídají tech-
nickým požadavkům. Rád bych tedy motoristy 
jednoznačně uklidnil, že nemusí vyhazovat 
vesty, které pořídili dříve a kupovat nové. Pla-
tí, že vesta, která je součástí povinné výbavy, 
musí odpovídat evropské normě (označení EN 
471 nebo EN ISO 20471). Z žádného předpisu 
ale nevyplývá, že starší vesty plnící tuto normu 
nejsou v pořádku a lidé je nemohou používat,“ 
říká ministr dopravy Dan Ťok. 

Požadavky novelizované evropské normy 
se vztahují na nové produkty, které výrobci 
uvádějí na trh. Výrobci také nadále mají 
povinnost umístit na výrobek označení CE, 
které vyjadřuje shodu se základními poža-
davky nařízení vlády a směrnicí. Výstražná 
vesta do povinné výbavy vozidla ale nepatří 
mezi ty ochranné oděvy, u nichž se podle 
normy musí uvádět i číslo notifikované oso-
by provádějící kontrolu. To se týká jiných, 
specializovaných, ochranných pomůcek.
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Brát život takový, jaký je
Vážení čtenáři, jen nerada jsem tentokrát 

poslem smutných zpráv.
12. května jsem se od synovce paní Lise-

lotty Novákové dozvěděla, že v neděli 1. květ-
na ve věku 101 let ve svém domku v Brníčku 
skončila svou dlouhou životní pouť.

Synovec bohužel neměl k dispozici žádný 
adresář se jmény přátel a známých paní No-
vákové, takže jsme se s ní nemohli rozloučit 
při smutečním obřadu 4. května v kostele 
v Lesnici, což ho opravdu upřímně mrzelo. 
Až s odstupem několika dní objevil v poznám-
kách moje telefonní číslo… 

Podle přání paní Novákové budou její 
ostatky rozptýleny v milovaném Brníčku.

Zůstávají nám na ní příjemné vzpomínky 
a díky projektu organizace Post Bellum 
PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ jsou její životní 
cesty zachyceny opravdu na věky. Je dobře, že 
její životní odkaz nezapadne, protože je příkla-
dem a mementem života všem nám mladším.

Nahrávku rozhovoru s paní Novákovou 
pořídil 3. ledna 2014 ředitel Městského muzea 
Králíky Mgr. Michal Kos a natáčení zpraco-
vala Eva Burachovičová.

(Následující text není historická studie, jde 
o životopisné převyprávění pamětníkových 
osudů podle jeho vzpomínek zaznamenaných 
v rozhovoru).

Liselotte Nováková (1915 - 2016)
Brát život takový, jaký je
• narozena 28. března 1915 v Hamburku, 

rozená Kolgert
• 1939 sňatek s Otto Novákem v Hamburku
• 1941 vyhořel byt, v němž v Hamburku žili
• 1945 stěhování do Prahy, Otto Novák 

založil exportní firmu
• 1948 firma zabavena
• 1962 odchod z Prahy, práce v lese
• 1964-1968 manželé správci chaty na 

Králickém Sněžníku
• 1997 zemřel Otto Novák
• zemřela 1. května 2016 v Brníčku

Naučila jsem se, že je to můj táta
Liselotte Nováková, za svobodna Kolgert, 

se narodila v německém Hamburku 28. 
března 1915 jako nejstarší ze čtyř dětí. Její 
tatínek pracoval jako sklenář a maminka 
byla v domácnosti. První roky života strávila 
s maminkou u babičky, tatínek byl odveden 
do armády a bojoval v první světové válce. Po 
skončení války si ale Liselotte na otce rychle 
zvykla. „Tak jsme šli na procházku a naučila 
jsem se, že je to můj táta, protože za války 
nebyli žádní mužský.“

Liselotte Kolgertová absolvovala školní 
docházku a poté se vyučila švadlenou. Šití 
měla a má moc ráda a průběžně se k němu 
v životě vracela. V pozdějším zaměstnání se 
seznámila s Otto Novákem, Čechem naroze-
ným v Hamburku. Velmi rychle poznala, že je 
to muž jejího života. Novákovi se vzali v létě 
roku 1939 a měli velmi hezké manželství, 
v němž si skvěle rozuměli a vzájemně se 
doplňovali. „Já bych s ním šla až na konec 

světa, no fakt. Škoda, že nevydržel tak dlouho 
jako já…“

Zalezlí jako myši
Druhou světovou válku prožili Novákovi 

v Hamburku. Snažili se zdržovat se co nejvíc 
v ústraní a neupozorňovat na sebe. „My jsme 
byli za Hitlera zalezlí jako myši. Proboha, 
ani slovo, zalézt… tak se vám nic nestane. 
Chodit hned po práci domů a o nikoho se 
nestarat.“ Sňatkem s Otto Novákem získala 
Liselotte české občanství a od té doby se také 
cítila být Češkou. Během války manželé zažili 
řadu nepříjemných náletů a při jednom z nich 
v roce 1941 vyhořel dům, v němž v Hamburku 
bydleli. V té době měli již půlroční dceru. 
Zbytek války přebývali v různých provizoriích 
u příbuzných a známých.

Rodiče Otto Nováka se na konci války 
rozhodli vrátit se zpět do Prahy. Ke stejnému 
kroku se odhodlali i Otto a Liselotte Novákovi. 
Otto přijel do Prahy již během Květnového 
povstání a byl svědkem několika bojů. Lise-
lotte, v té době již se dvěma dětmi, přebývala 
v té době v Nepomuku u rodinných známých, 
kde byla situace bezpečnější.

Znárodnění exportní firmy
Otto Novák využil svých jazykových do-

vedností a založil po válce v Praze exportní 
firmu. Měl tři zaměstnance a firmě se nedařilo 
špatně. Liselotte se velmi rychle naučila ob-
stojně česky a starala se o děti a domácnost. 
Bohužel události roku 1948 znemožnily 
Otto Novákovi nadále provozovat soukromé 
podnikání, exportní firma byla znárodněna.
„(Firmu) musel zavřít přeci, to bylo všecko 
komunistický. Tři roky měl (podnik) a pak to 
museli zavřít. A pak jsme vypadli (z Prahy), 
mně už se tam nechtělo být.“

Ze zachovaných dopisů je zřejmé, že Otto 
strávil v roce 1950 několik měsíců v táboře 
nucených prací, okolnosti této skutečnosti už 
ale nejspíš zůstanou tajemstvím…

Novákovi po znárodnění firmy začali 
pracovat v sodovkárně a stýkali se zejména 
s okruhem svých známých z Hamburku 
a s Ottovou rodinou. Volný čas trávili zejména 
výlety do přírody, k níž měli oba velmi silný 
vztah. Při jednom z výletů se dostali i na 
vrchol Králického Sněžníku a okolní krajina 
jim učarovala. Liselotte vzpomíná: „Manžel 
mi povídá: ,Tady bych chtěl žít, až budeme 
v důchodu!ʻ ,Vypadneme hned!ʻ povídám mu 
na to já.“

Odchod z Prahy na Králicko
I vzhledem k tomu, že již měli velké děti, 

se tedy manželé v roce 1962 rozhodli odejít 
z Prahy a odstěhovali se do Starého Města pod 
Sněžníkem. Pracovali zde jako lesní dělníci, 
bydleli na ubytovně a volný čas trávili výlety 
po okolí. Při jednom z výletů v roce 1964 se na 
obědě dozvěděli, že na Lichtenštejnovu chatu 
na Králickém Sněžníku hledají zaměstnance. 
Chatu v té době provozoval podnik Restaura-
ce a jídelny. Novákovi o místo na Sněžníku 
projevili zájem a zanedlouho se stali správci 
chaty umístěné pod vrcholem, ve výšce cca 

1400 metrů n. m. „Tak jsme šli 30. března 
pěšky nahoru, bylo ještě plno sněhu. A pak 
byla hrozná zima, tři dny tam bylo prázdno…“ 
Pamětnice na tuto dobu velmi ráda vzpomíná 
i přesto, že život na vrcholu hory rozhodně 
nebyl jednoduchý.

Správcování chaty, v níž bylo možné 
ubytovat až 60 osob, nebyla lehká práce. Otto 
Novák zajišťoval provoz a Liselotte pečovala 
o hosty a obstarávala přípravu jednoduché 
kuchyně. Samotné zásobování chaty bylo 
dost složité, protože na vrchol nevede žádná 
komunikace. Jednou měsíčně vyjel nahoru 
traktor s uhlím a trvanlivými potravinami, 
čerstvé potraviny se musely nosit pěšky. „My 
jsme hospodařili, jak se dalo. Lidi byli rádi, 
chválili nás, jak to děláme a že máme dobrou 
kávu. Já povídám: ‚Podívejte se, já mám 
ráda dobrou kávu, tak ode mě ji dostanete 
taky.‘“ I podle pamětních knih chaty úroveň 
místních služeb v rukou manželů Nováko-
vých zásadně vzrostla.

Ačkoliv vrchol Králického Sněžníku protí-
ná česko-polská státní hranice, která byla v té 
době ostře střežená, nedocházelo k žádným 
vážnějším problémům. Také samotní pohra-
ničníci se k osazenstvu chaty chovali celkem 
přátelsky. Polsko tehdy přece jen patřilo k tzv. 
spřáteleným státům a Králický Sněžník byl 
vždy místem spíše přátelských turistických 
setkání než Mekkou podloudníků, špionů 
a jiných „podvratných živlů“. Na Králickém 
Sněžníku si podávali ruce lidé z Českosloven-
ska i z okolních zemí. Jak vzpomíná Liselotte 
Nováková, nejčastějšími hosty byli „enderá-
ci“, tedy občané tehdejší NDR – Německé 
demokratické republiky.

Bohužel z doposud ne zcela jasných dů-
vodů byla v srpnu 1968 chata na Sněžníku 
uzavřena, oficiálním důvodem byl špatný 
technický stav budov. Podle Liselottiných 
vzpomínek ale chata rozhodně nebyla ve sta-
vu vyžadujícím její uzavření. Osud chaty na 
Králickém Sněžníku se zpečetil v roce 1970, 
kdy byla pro havarijní stav stržena.

Manželé Novákovi se po uzavření chaty 
přestěhovali do Heřmanic u Králík. Nejprve 
pracovali v králické Tesle, ale do paměti 
králických občanů se zapsali především jako 
pošťáci, když projížděli Králíky a jejich okolí 
na červené jawě se sajdkárou, ve které vozili 
dopisy a balíčky.

Poslední stěhování nastalo tehdy, když 
Novákovi shledali stavení na horním konci 
Heřmanic jako nevhodné pro stáří, těžko 
dostupné, a rozhodli se proto sestoupit níže. 
Usadili se v Brníčku u Zábřeha. Brníčko si 
zamilovali a žili zde šťastně až do smrti Otto 
Nováka v roce 1997.

Liselotte Nováková žije v Brníčku dodnes, 
letošního března oslavila 100 let a vitality má 
na rozdávání, přestože je po úrazu upoutána na 
kolečkové křeslo. Když po ní chcete, aby vám 
sdělila recept na dlouhý a šťastný život, nepo-
chodíte. „Na to si každý musí přijít sám,“ říká 
pamětnice. A dodává ještě, že život je třeba 
brát takový, jaký je, a nepodléhat pesimismu.

Ivana Marečková
imareckova@seznam.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

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
Označení bytové jednotky: 658/35. Údaje o bytové 
jednotce: o velikosti 2+1 ve 4 NP, výměra podlahové 
plochy pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 46,1 m2. Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky, čp. 658.
Výše spoluvlastnického podílu: 225/10000.
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem.
Nejnižší nabídková kupní cena: 706.730 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fon-
du - společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 
462, Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Žádost o nájem volného městského bytu se nepodává na 
předepsaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor 
Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Konečný termín přijímání žádostí: 31. 7. 2016.

Podávání žádostí o příspěvek
z Fondu památkové péče
města Králíky v roce 2016

(2. kolo)
Rada města Králíky usnesením č.j. 

RM/2016/17/309 vyhlašuje 2. kolo pro podávání 
žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče 
města Králíky (dále jen „Fond“) na rok 2016.

Lhůta pro podávání žádostí o příspěvek 
z Fondu na rok 2016 končí dne 1. srpna 2016 
(termín podání žádostí do 12.00 hod.).

Žádosti se podávají na tiskopise, který tvoří 
přílohu schválených pravidel a zájemci jej 
naleznou na webových stránkách města Krá-
líky (záložka Úřední deska > Odbor výstavby 
a technické správy > Památková péče > Fond 
památkové péče města Králíky).

Zde jsou zveřejněny i další dokumenty, 
zejména schválený text Statutu fondu pa-
mátkové péče města Králíky, Pravidla pro 
poskytování příspěvků, apod.

Petr Venzara, vedoucí odboru VTS
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Co do kanalizace nepatří
a zvyšuje cenu stočného

Do kanalizace nepatří vše, co může ucpávat nebo jinak 
poškozovat potrubí kanalizace, čerpadla v čerpacích stanicích 
nebo narušovat chod čistírny odpadních vod. Každý, kdo vy-
pouští do kanalizace jiné než splaškové vody, navyšuje náklady 
na údržbu a opravy, a tím zvyšuje tlak na zvýšení ceny stočného.

• Biologický odpad:  jako např. tuky a oleje, zbytky jídel, 
zeleniny, ovoce a dalších potravin, odpady z kuchyňských 
drtičů apod. 

Co mohou způsobit: tuk působí problémy v procesu čištění 
a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivova-
ného kalu, tedy bakterií, které zajišťují odstranění znečištění 
z odpadní vody. Dále dochází k ucpávání kanalizace a množení 
hlodavců v kanalizaci, tímto se zvyšují náklady na provoz 
kanalizace a čistírny odpadních vod.

• Hygienické potřeby: jako např. jednorázové vlhčené 
ubrousky, kosmetické a odličovací ubrousky, tampony, vatičky 
na čištění uší, vložky, jednorázové pleny apod. 

Co mohou způsobit: jednorázové vlhčené ubrousky se 
chovají jako hadr, namotá-
vají se na čerpadla a výrazně 
zvyšují náklady na jejich 
opravy. Ostatní hygienické 
potřeby ČOV neumí rozlo-
žit. Pokud nezpůsobí ucpání 
kanalizačního potrubí nebo 
zařízení čerpací stanice, jsou 
zachycovány před vstupem 
na ČOV česlemi (viz obrázek) a následně odváženy na skládku. 

Za rok 2015 byly odvezeny cca 3 t plovoucích nečistot za-
chycených česlemi mechanického předčištění ČOV. Opravy 
čerpadel stály přes 130 tis. Kč (cena bez DPH).

• Chemikálie a další nebezpečné látky: jako například staré 
barvy, ředidla, lepidla, mazadla, oleje, zbytky čistících a jiných 
prostředků, kyseliny, hydroxidy, ropné látky, detergenty, in-
fekční látky, léky, přípravky pro údržbu zahrady. 

Co mohou způsobit: poškození potrubí kanalizace a zařízení 
čerpací stanice na ČOV, oslabení nebo otravu bakterií, které 
zajišťují čištění splaškových vod na ČOV. Znovuobnovení 
čistícího procesu na ČOV je nákladný a zdlouhavý proces. 

Pokud již dojde k závažnému ohrožení kvality odpadních 
vod, je původce havárie povinen učinit veškerá opatření 
k odstranění závady, a to na vlastní náklady. Původce 
havárie je právně odpovědný za znečištění kanalizace, za 
ohrožení chodu ČOV, příp. i za znečištění recipientu, za 
což mu hrozí sankce.

Milan Klimeš - vedoucí ČOV

Cyklopecky startují.
Ze sedla kol můžete obdivovat

krásy Pardubického kraje
Již popáté pořádá Destinační společnost Východní Čechy ve 

spolupráci s Pardubickým krajem unikátní letní soutěž – Cy-
klopecky – ve které mohou vyznavači kol, bruslí, koloběžek, 
ale i pěší turisté při poznávání krás regionu vyhrát horské kolo 
Merida nebo třeba wellness pobyt. K účasti ve slosování stačí 
projet (nebo projít) alespoň částečně tři z 15 soutěžních tras a na 
místě si vyžádat razítko do takzvané Vandrovní knížky, která 
je k dostání ve všech turistických centrech. Všechny podrobné 
informace o soutěži, která potrvá až do 16. října, jsou kromě Van-
drovní knížky také na www.vychodni-cechy.info/cyklopecky/.

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?

Rodinné dovolené 
spojené s cestováním 
do zahraničí zname-
nají i vyřizování ces-
tovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování 
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských 
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější 
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 

k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se 
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 
Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.  

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským prů-
kazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za 
vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba 
jeho platnosti 5 let. 

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotogra-
fii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti 
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu. 

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu 
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě 
než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí 
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace 
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, dopo-

ručujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy 

mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální 
doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová 
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních 
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy
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Potřetí v Německu
Náš školní dechový orchestr má za sebou 

další velké dobrodružství! Již potřetí jsme 
vyrazili do Německa, tentokrát ale do Thumu 
na 26. ročník festivalu dechových hudeb. 

V pátek ráno se náš autobus rozjel 
směrem Thum. Cesta, ač poloviční než do 
Villmaru, byla dlouhá a úmorná. Jako každá 
cesta nás však položila před otázku, jak 
jen může pouhé sezení v autobusu člověka 
tolik vyčerpat. Naším útočištěm se stala 
střední škola, kterou jsme sdíleli s orches-
trem z Chotěboře. Spolunocležníci to byli 
veselí a myslím, že hluku jsme nadělali asi 
tak podobně. Na večeři jsme přijeli přímo 
do areálu festivalu a zůstali tam na několik 
skvělých vystoupení. Věřte tomu nebo 
ne, ale skoro nikomu se nechtělo jít spát, 

přestože sobota měl být největší den celé 
akce. A byl. 

Po krutém budíčku jsme odjeli na snídani 
a po jejím návratu se připravili na to, proč 
jsme vlastně přijeli. První hraní se konalo 
asi o půl jedné. Lidí nebylo moc, každý 
doma vychutnával oběd. Obecenstvo tvo-
řily převážně jiné orchestry, tedy pozorné 
a upřímné publikum. Bohužel festival 
nebyl v tomto ohledu vrchol toho, co by si 
hudebník mohl přát. V tuto chvíli již spíše 
s hořkostí vzpomínám na pozoruhodně 
chabý výkon profesionálních zvukařů. Po 
pár písničkách jsme si ale zvykli a dopadlo 
to vlastně dobře. Od posluchačů – kolegů – 
jsme na náš orchestr vyslechli pouze chválu, 
což nás potěšilo.

ZRUČNÍ
SVÁŘEČI

Ve 20. ročníku Zlatého poháru Linde, který 
je prestižním měřením sil mladých svářečů 
z Česka, Slovenska, Německa, Ukrajiny 
a Číny, se na stupně vítězů probojoval také 
Tomáš Plecháček, žák SOU zemědělského 
Chvaletice. Ve svařování elektrickým oblou-
kem obalenou elektrodou obsadil 3. místo. 
V kategorii dívek zvítězila Kristýna Joštová 
ze SOU opravárenského Králíky.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ

Druhé představení bylo výrazně příjem-
nější. Stále trochu roztrpčené nás autobus 
odvezl asi deset kilometrů od Thumu do 
kouzelné vesničky Lotterhof Geyer. Hraní 
se odehrávalo pod malebnou zříceninou, 
která slavila výročí. Zprvu se nám zdálo, 
že tam nikdo nepřijde. Nakonec se ale 
všechny lavice obsadily a svým hraním 
jsme dokonce nalákali i náhodné chodce 
a cyklisty. Program se líbil. Největší úspěch 
měly, jako skoro všude a vždy v Německu, 
české lidovky v čele s polkou Škoda lásky. 
Po hraní jsme si ještě chvíli užívali úspěch, 
načež jsme vyrazili na večeři, poslechnout 
další orchestry, a pak zpátky do školy. Spát 
se nám chtělo ještě méně než minulou noc 
a celý večer jsme si všichni opravdu užili. 

 V neděli ráno jsme nasedli do autobusu 
a nechali se odvést domů. Celkově vzato to 
bylo super. Chyby se našly, ale co na tom? 
Hlavně, že se to všem líbilo, a že příští rok 
pojedeme pravděpodobně znova a rádi.

Za dechový orchestr ZUŠ Králíky
Tereza Brandejsová, 15 let

Již 10 let pomáhá Intervenční centrum 
SKP-CENTRUM o.p.s. osobám, které jsou 
ohroženy domácím násilím. Obrátit se na 
Intervenční centrum může každý člověk 
starší 16 let, který se cítí být osobou ohro-
ženou domácím násilím. Násilí může mít 
mnoho podob – fyzické, psychické, sociální, 
ekonomické a sexuální. Služby poskytujeme 
v rámci celého Pardubického kraje. 

V poslední době se v  Intervenčním centru 
stále častěji setkáváme se seniory a osobami 
odkázanými na pomoc jiných.  Bohužel 
i tyto osoby jsou ohroženy různými for-
mami násilí, ať už od svých partnerů nebo 
potomků. Věk nebo zdravotní stav velmi 
často znemožňuje či znesnadňuje vyhledá-
ní pomoci. Klienti IC mohou vystupovat 
i anonymně, zaručujeme profesionalitu, 

bezplatnost a mlčenlivost.
V Intervenčním centru poskytujeme 

odbornou pomoc a podporu v sociální, psy-
chologické a právní oblasti. Cílem služby 
je napomáhat uživateli vyřešit krizovou 
životní situaci a vrátit se k běžnému životu 
bez násilí.

Více se dozvíte na www.skp-centrum.cz. 
Případné dotazy zodpovíme na telefonním 
čísle 466 083 162, 774 755 744. 

Najdete nás na adrese, Erno Košťála 
1014, 530 12 Pardubice - Dubina (budova 
pohotovosti pro dospělé). Pracovníci Inter-
venčního centra pravidelně dojíždějí i do 
vzdálenějších míst Pardubického kraje, 
jsou k zastižení po telefonické domluvě na 
kontaktních místech – Hlinsko, Svitavy, 
Česká Třebová a Králíky.

Vím já kostelíček …aneb přehled dobrých zpráv
S blížícím se létem přicházíme opět s pozváním na muzikantské 

putování po čtyřech vesnických kostelích, které připravujeme na 
sobotu 2. července 2016. Srdečně zveme všechny příznivce pěších 
procházek přírodou na tradiční trasu naší varhanní stezky. Návštěv-
níci se mohou těšit na příjemná hudební zastavení v Dolní Lipce, 
Heřmanicích, Horní Lipce a Prostřední Lipce. Tam všude se setkají 
s mladými a šikovnými muzikanty, kteří bez nároku na honorář 
předvedou svůj um v krátkém koncertním programu.

DOLNÍ LIPKA
9:45 h Tobiáš Malý – varhany, 10:00h mše svatá
HEŘMANICE
13:00 h bratři Bílkovi – akordeon
HORNÍ LIPKA
15:00 h Lucie Nesvadbová – kytara
PROSTŘEDNÍ LIPKA
16:00 h Divadlo jednoho Edy – loutkové představení
17:30 h Geografické kvinteto
V každé z obcí na poutníky čeká lákavé občerstvení připravované 

místními hostiteli a hostitelkami. Velmi si vážíme jejich ochoty a pomoci 
všech dobrovolníků, kteří s námi na organizaci každý rok znovu spolu-
pracují a věříme, že je nadšení a dobrá vůle neopustí ani v budoucnu. 
Toto naše úsilí má totiž zdárné výsledky - vždyť během tří uplynulých 
ročníků „Vím já kostelíček“ se podařilo opravit, zrestaurovat a znovu 
rozeznít varhany v Prostřední Lipce, a také varhany v Dolní Lipce. 
Jejich zvuk si budeme moci vychutnat právě při koncertech 2. července.

Před rokem byla vyhlášena nová akce na podporu veřejné sbírky 

„Pomozte a adoptujte varhanní píšťalu“. Díky štědrým dárcům, kteří 
tuto výzvu vyslyšeli a adoptovali již více než 200 píšťal, je nyní na 
kontě 258 647,-Kč. Stále jsou ale píšťaly, které čekají na své me-
cenáše. Chcete-li se k nám přidat a podpořit dobrou věc, přijďte se 
podívat a užít si příjemný prázdninový den s přáteli. Veškerý výtěžek 
dobrovolných příspěvků ze všech hudebních vystoupení věnujeme 
na účet veřejné sbírky 131-1324193309/0800.

Akce se koná pod záštitou starostky Králík paní Jany Ponocné 
a duchovního zdejší farnosti P. Pavla Plíška. Poutníci i diváci mohou 
2. 7. zdarma využít mimořádnou autobusovou linku:

odjezd
9:15h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka 
– Dolní Lipka
zahájení, koncert v kostele, mše
začátek celodenní pěší trasy, 15km

odjezd
12:30h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka 
– Heřmanice
koncert v kostele
nástup na odpolední trasu, 7km

odjezd
16:00h

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední Lipka
loutkové představení pod širým nebem
koncert v kostele

odjezd
18:30h

Prostřední Lipka – Králíky
návrat autobusem

Na setkání s vámi se těší Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
www.vimjakostelicek.webnode.cz
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného 9. května 2016

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

Z jednání omluveni: Mgr. Švanda Jiří; 
Šiko Pavel.

Z části jednání omluven: Ing. Kosuk 
Roman.

Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka Prau-
sová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Roman 
Švéda, Ing. Jan Divíšek, Ing. Magdalena 
Berková.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřo-

vatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení účetní závěrky a závě-

rečného
účtu města za rok 2015

4.3. Schválení příspěvků z Fondu 
památkové péče

4.4. Záměr zřízení sociálně terapeu-
tické dílny

4.5. Prezentace Klubu Na Střelnici
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 14. 3. 2016 David 
Hrda a Ing. Ladislav Dostálek nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Mgr. Karel Hlava a Ing. 
Karel Málek.

ZM/2016/04/053: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Karla 
Hlavu a Ing. Karla Málka.

Hlasování: 10:0:2 (schváleno, Ing. Kosuk 
se neúčastnil jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

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

ZM/2016/04/054: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 04. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk 

se neúčastnil jednání)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Po proběhlé diskusi nebylo přijato 
žádné usnesení.

Ing. Kosuk se dostavil do jednacího sálu.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje bytové jednotky 

č. 658/17 a č. 658/26 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spolu-
vlastnických podílů na společných částech 
domu a pozemku do vlastnictví dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ZM/2016/04/055: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej: 

- bytové jednotky č. 658/17 o velikosti 
52,70 m2 ve III. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v k.ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 
v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 paní P., 
Králíky za kupní cenu ve výši 290.760 Kč

- bytové jednotky č. 658/26 o velikosti 
52,70 m2 ve III. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku st.
p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 258/10000 
paní T., Králíky za kupní cenu ve výši 
266.290 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

3303/1 v k.ú. Králíky
ZM/2016/04/056: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3303/1 – ostatní plochy o výměře 29 m2 
v k.ú. Králíky panu B., Králíky za kupní 
cenu ve výši 8.618 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.3. Schválení prodeje části pozemku 

p.p.č. 2472 v k.ú. Horní Lipka, která je nově 
označena jako p.p.č. 2472/2   

ZM/2016/04/057: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2472/2 – trvalého travního porostu o vý-
měře 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka panu B., 
Úvaly za kupní cenu ve výši 155.180 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.4. Neschválení snížení kupní ceny za 

prodej částí pozemků p.p.č. 705/1 a p.p.č. 
705/3 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou nově 
označeny jako p.p.č. 705/3

ZM/2016/04/058: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny za 
prodej pozemku p.p.č. 705/3 – ostatní plo-
chy o výměře 612 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům S., Králíky na částku 40.600 + 
poplatky spojené s převodem ve výši 8.410 

Kč a daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 
2.048 Kč, tj. celkem 51.058 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.5. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

506 v k.ú. Králíky
ZM/2016/04/059: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
506 – zahrady o výměře 820 m2 v k.ú. 
Králíky, a to: - ideální 1/3 panu B., Tova-
čov - ideální 2/3 paní P., Tovačov za kupní 
cenu ve výši 166.690 Kč.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.6. Schválení prodeje pozemků st.p.č. 

429 a p.p.č. 2072/32 v k.ú. Králíky
ZM/2016/04/060: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
st.p.č. 429 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 292 m2 a p.p.č. 2072/32 – ostatní 
plochy o výměře 38 m2 v k.ú. Králíky 
manželům P., Pardubice za kupní cenu 
ve výši 76.830 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.7. Schválení záměru prodeje pozemku 

p.p.č. 2537 v k.ú. Horní Lipka 
ZM/2016/04/061: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 2537 – trvalého travního porostu 
o výměře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.8. Schválení záměru prodeje pozemku 

p.p.č. 2436 v k.ú. Horní Lipka
ZM/2016/04/062: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku 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 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.9. Schválení záměru prodeje volné 

bytové jednotky č. 35 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spolu-
vlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku do vlastnictví dle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2016/04/063: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje bytové 
jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 ve 
IV. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu se spo-
luvlastnickým podílem na společných čás-
tech domu a 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 ukládá záměr prodeje zveřejnit na 
dobu do 31. 7. 2016. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
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4.1.10. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p.p.č. 3504 v k.ú. Králíky

ZM/2016/04/064: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3504 – orné půdy o výměře 1 227 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifi-
kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení na 
pozemcích (napojovací body pro uložení 
měřících zařízení, připojovací poplatek) 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.11. Schválení záměru prodeje pozem-

ku st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
jehož součástí je stavba občanské vybave-
nosti čp. 109

ZM/2016/04/065: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, jehož součástí je stavba ob-
čanské vybavenosti čp. 109 za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 460.000 
Kč za podmínky provozování minimarke-
tu po dobu 2 let a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.12. Schválení záměru prodeje pozem-

ku st.p.č. 1726 v k.ú. Králíky 
ZM/2016/04/066: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku st.p.č. 1726 – zastavěné plochy a ná-
dvoří o výměře 829 m2 v k.ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši 114.150 Kč a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.13. Schválení záměru prodeje po-

zemků p.p.č. 282 v k.ú. Dolní Lipka a p.p.č. 
3336 v k.ú. Králíky

ZM/2016/04/067: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 282 – ostatní plochy o výměře 
68 m2 v k.ú. Dolní Lipka a p.p.č. 3336 – 
trvalého travního 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 pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.14. Schválení záměru prodeje částí 

pozemků p.p.č. 1841/14 a p.p.č. 1841/15 
v k.ú. Králíky

ZM/2016/04/068: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje částí 
pozemků p.p.č. 1841/14 – ostatní plochy 
a p.p.č. 1841/15 – trvalého travního 
porostu v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem s tím, že podél komunikace bude 

zachován pruh široký 1,5 m, a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.15. Neschválení záměru prodeje 

pozemků p.p.č. 453/1 a p.p.č. 3302 v k.ú. 
Králíky

ZM/2016/04/069: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje po-
zemků 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. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.16. Schválení zřízení služebnosti 

inženýrské sítě – uložení vodovodního 
přivaděče – liniové stavby – vedené pod 
názvem „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ na pozemcích pana Jaro-
slava Martince pro oprávněné město Králíky

ZM/2016/04/070: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení služebnosti 
inženýrské sítě spočívající v uložení 
vodovodního přivaděče – liniové stavby – 
vedené pod názvem „Vodovodní přivaděč 
Dolní Hedeč – Červený Potok“ a práva 
vstupu a vjezdu vlastníka zařízení nebo 
jím pověřené osoby za účelem umístění, 
oprav a údržby zařízení na pozemcích ve 
zjednodušené evidenci p.č. 341 – původ 
(GP), p.č. 343 – původ (GP) a p.č. 345 – 
původ (GP) v k.ú. Dolní Hedeč ve vlast-
nictví pana M., Králíky, pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, se sídlem 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky. Služeb-
nost inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně 
a na dobu neurčitou. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.17. Schválení dohody o splácení 

dluhu s paní S.
ZM/2016/04/071: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje dohodu o splácení 
dluhu mezi městem Králíky a paní S., 
Králíky, a to pravidelnými minimálními 
měsíčními splátkami ve výši 500 Kč pod 
ztrátou výhody splátek ke každému 
poslednímu dni v měsíci, počínaje měsí-
cem května 2016, který povinné vznikl 
v souvislosti s hrazením nájemného 
v nesprávné výši. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.18. Schválení kupní smlouvy č.j. 

5043/2015 na prodej pozemku p.p.č. 2283 
v k.ú. Králíky 

ZM/2016/04/072: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje kupní smlouvu č.j. 
5043/2015 mezi městem Králíky a paní V., 
Králíky na prodej pozemku p.p.č. 2283 
– ostatní plochy o výměře 685 m2 v k.ú. 
Králíky v předloženém znění.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.19. Schválení zrušení usnesení č. 

ZM/2015/09/132 ze dne 14. 12. 2015   
ZM/2016/04/073: Zastupitelstvo města 

Králíky ruší usnesení č. ZM/2015/09/132 
ze dne 14. 12. 2015. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.2. Schválení účetní závěrky a závě-

rečného účtu města za rok 2015

Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi-
nančního odboru, předložila k projednání 
a schválení účetní závěrku města sestavenou 
k 31. 12. 2015 a návrh závěrečného účtu 
města Králíky za rok 2015. Starostka se-
známila zastupitele s písemným vyjádřením 
Jana Králíka k účetní závěrce a k závěreč-
nému účtu města. Zastupitelstvo vyjádření 
pana Králíka projednalo a nepřijalo k němu 
žádné usnesení. Ing. Václav Kubín se-
známil přítomné s informacemi z jednání 
finančního výboru ze dne 2. května 2016. 
Po proběhlé diskusi Ing. Berková navrhla 
hlasovat o připraveném návrhu usnesení.

ZM/2016/04/074: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Králíky za rok 2015. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2016/04/075: ZM schvaluje celo-

roční hospodaření města Králíky a zá-
věrečný účet města za rok 2015 včetně 
zprávy krajského úřadu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města za rok 
2015 bez výhrad. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.3. Schválení příspěvků z Fondu pa-
mátkové péče

Vedoucí odboru školství, kultury a tělo-
výchovy Ing. Jan Divíšek seznámil přítomné 
s žádostmi občanů na poskytnutí finančního 
příspěvku z Fondu památkové péče města 
Králíky a  informoval o podmínkách, za 
jakých můžou být příspěvky poskytnuty. 
Poté navrhl hlasovat o připraveném návrhu 
usnesení.

ZM/2016/04/076: ZM schvaluje pří-
spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v č.p. Hluboká 267, byt p. 
M.“ ve výši 19.116 Kč paní M., Králíky 
a ukládá administrátorovi Fondu zajistit 
nezbytné administrativní záležitosti spo-
jené s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2016/04/077: ZM schvaluje pří-

spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v č.p. Červenovodská 
302, byt p. U.“ ve výši 28.259 Kč paní 
U., Králíky a ukládá administrátorovi 
Fondu zajistit nezbytné administrativní 
záležitosti spojené s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2016/04/078: ZM schvaluje pří-

spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v č.p. Červenovodská 302, 
byt manželů K.“ ve výši 20.407 Kč paní 
K., Králíky a ukládá administrátorovi 
Fondu zajistit nezbytné administrativní 
záležitosti spojené s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
ZM/2016/04/079: ZM schvaluje pří-

spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v č.p. Dlouhá 283, byt p. 
M.“ ve výši 26.000 Kč paní M., Králíky 
a ukládá administrátorovi Fondu zajistit 
nezbytné administrativní záležitosti spo-
jené s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
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4.4. Záměr zřízení sociálně terapeu-
tické dílny

Místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík se-
známil přítomné se záměrem zřízení služby, 
která by umožnila podporované zaměstnání 
mladých lidí s handicapem v našem městě, 
dále informoval o podrobnostech tohoto 
záměru. Po proběhlé diskusi navrhl hlasovat 
o připraveném usnesení.

ZM/2016/04/080: ZM souhlasí se 
vznikem služby Sociálně terapeutické 
dílny na území města Králíky a s jejím 
spolufinancováním z rozpočtu města 
Králíky, a to ve výši maximálně 200.000 
Kč počínaje rokem 2017, včetně finanční 
spoluúčasti obcí ORP Králíky, jejichž 
občané budou tuto službu využívat. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.5. Prezentace Klubu Na Střelnici
Ředitel Klubu Na Střelnici Ing. Pavel 

Strnad seznámil přítomné s historií objektu 
Střelnice a jeho přestavbami a představil 
současný stav objektu. Podrobně seznámil 
zastupitele s náplní příspěvkové organizace 
a činnostmi, které vykonává. Nebylo přijato 

žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Paní starostka informovala zastupitele 

o předloženém návrhu na zvýšení podílu 
města ve společnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí a.s. vkladem vodovodů 
do základního kapitálu společnosti, tj. navý-
šení podílu města na této společnosti, který 
je dnes ve výši 3,38 % z celkové hodnoty 
společnosti a vysvětlila podrobnosti návrhu. 
Po proběhlé diskusi navrhla usnesení.

ZM/2016/04/081: ZM ukládá RM při-
pravit podklady pro převod vodovodní 
infrastruktury ve vlastnictví města do 
společnosti Vodovody a kanalizace Jab-
lonné nad Orlicí a.s. formou nepeněžního 
navýšení základního kapitálu s cílem 
převodu do 30. 6. 2018. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
Dále starostka informovala o variantách 

řešení výstavby umělé ledové plochy buď 
stabilní, nebo mobilní, o rozdílech jednot-
livých řešení ve financování a v technic-
kém řešení. Po proběhlé diskusi navrhla 
usnesení.

ZM/2016/04/082: ZM schvaluje nabytí 
majetku výstavbou umělé ledové plochy 
na stávajícím kluzišti ve sportovním 
areálu a ukládá RM připravit projekt 
výstavby a plán financování investice 
i provozu. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

Příští rok uplyne 650. let od založení měs-
ta, proto zastupitelé po proběhlé diskusi a na 
návrh starostky chtějí uspořádat k tomuto 
výročí ve městě oslavy.

ZM/2016/04/083: ZM schvaluje uspo-
řádání oslav 650. výročí založení města 
a ukládá RM připravit návrh programu 
včetně předpokládaného rozpočtu. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

Výpis zajistila redakce KZ

2. 5.
RM/2016/18/318: RM ruší usnesení č. 

RM/2016/17/299 ze dne 25. 4. 2016 a schva-
luje Metodiku k aplikaci nároku na náhradu za 
užívání pozemku v případě umístění a užívání 
vodních děl na obecních pozemcích vyho-
tovenou společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s., IČO 48173398, se 
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
v předloženém znění.

RM/2016/18/319: RM neschvaluje pro-
nájem městského bytu č. 6 o velikosti 3+1 
v bytovém domě čp. 275 na Velkém náměstí 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 
154/1 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. 
Králíky, z důvodu jeho špatného technického 
stavu. Zároveň RM potvrzuje rozhodnutí č. 
RM/2011/05/068 ze dne 2. 2. 2011 a opětovně 
ukládá odboru VTS ve spolupráci se správcem 
bytového fondu společností Služby města 
Králíky s. r. o. předložit vyčíslení nejnutnějších 
nákladů na rozdělení bytu na 2 bytové jednotky 
nebo návrh na jiné řešení.

RM/2016/18/320: RM schvaluje nová Pra-
vidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky č. PP/215/P/2016 v předloženém znění 
s účinností od 2. 5. 2016.

RM/2016/18/321: RM bere na vědomí za-
hájení řízení o Komplexní pozemkové úpravě 
v k.ú. Heřmanice u Králík a ukládá starostce 
města ve spolupráci s vedoucí MO stanovit 
podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních 
právních předpisů, které se budou vztahovat 
na celé období, po které bude řízení o KPÚ 
probíhat.

RM/2016/18/322: RM bere na vědomí 
Metodiku pro zvyšování základního kapitálu 
nepeněžitými vklady do společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČO 
48173398, se sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí a ukládá starostce města 

projednat se zástupci společnosti finanční 
možnosti zajištění technického stavu majetku 
pro případný převod majetku jako nepeněžitého 
vkladu do základního kapitálu společnosti. 
Zároveň RM ukládá starostce města předložit 
informace na jednání ZM.

RM/2016/18/323: RM nedoporučuje ZM 
schválit snížení kupní ceny za prodej pozem-
ku p.p.č. 705/3 – trvalého travního porostu 
o výměře 612 m2 v k.ú. Dolní Hedeč na částku 
40.600 Kč + poplatky spojené s převodem a daň 
z nabytí nemovitých věcí manželům P. a H. S., 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/18/324: RM schvaluje smlouvu 
o podmínkách napojení, o spolupráci a sou-
činnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní č. smlouvy 
9416000294/2016/4000200366 v předloženém 
znění mezi městem Králíky a firmou RWE Gas-
Net, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno.

RM/2016/18/325: RM schvaluje cenovou 
nabídku na vypracování projektové doku-
mentace pro investiční akci: „Muzeum KS-14 
U Cihelny novostavba provozního zázemí“ 
a pověřuje odbor VTS k předložení smlouvy 
o dílo s projekční kanceláří PaM, stavebně 
obchodní společnost s.r.o., Náměstí Svornosti 
2573/6, 616 00 Brno.

RM/2016/18/326: RM souhlasí se skácením 
1 suchého javoru a 4 rozlámaných osik na p.p.č. 
557/1 v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů mezi městem 
Králíky a panem M. B., Králíky s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.

RM/2016/18/327: RM souhlasí se zpracová-
ním 5 ks vyvrácených stromů na p.p.č. 3489 
v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů mezi městem Králíky a panem 
R. B. s podmínkou, že veškeré práce budou pro-
vedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/18/328: RM schvaluje přílohu č. 
1/2016 ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné 
zeleně uzavřené mezi městem Králíky a spo-
lečností Služby města Králíky s.r.o.

RM/2016/19/329: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 4.000 Kč na 
podporu sociálních služeb sociální poradenství 
a sociální rehabilitace poskytované spolkem 
Audiohelp, Tomanova 2645, Plzeň, IČO 49 
77 48 83.  RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace mezi městem Králíky a spolkem Audio-
help, Plzeň, v předloženém znění.

RM/2016/18/330: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 2.500 Kč na 
podporu sociálních služeb sociální poradenství 
poskytované spolkem Bílý kruh bezpečí, z. s. 
U Trojice 1042/2. Praha 5, IČO 47 60 74 83. 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a spolkem Bílý kruh 
bezpečí, z. s., v předloženém znění.

RM/2016/18/331: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 5.000 Kč 
spolku Mateřské centrum Emma, z. s., Králíky, 
Prostřední  Lipka 19, na úhradu části nákladů 
kurzu první pomoci se zaměřením na akutní 
stavy a úrazy u dětí a dospívající mládeže. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a spolkem Mateřské centrum 
Emma, z. s., Králíky v předloženém znění.

RM/2016/18/332: RM schvaluje Účast-
nickou smlouvu – Hromadnou specifikaci 
služby a Dohodu o poskytnutí slevy, obě číslo: 
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137639/4/14 mezi městem Králíky a firmou O2 
Czech Republic a.s.

RM/2016/18/333: RM schvaluje zaslání 
objednávky na zajištění rautu pro VIP hosty 
na akci CIHELNA 2016 Východočeskému 
klubu celních veteránů.

RM/2016/18/334: RM schvaluje uzavření 
smlouvy na poskytnutí mobilních WC k za-
jištění akce CIHELNA 2016 mezi městem 
Králíky a firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín 
6, 266 01 Beroun.

9. 5.
RM/2016/19/337: RM schvaluje pronájem 

části pozemku p.p.č. 2076/1 – ostatní plochy 
o výměře cca 32 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
složení materiálu a umístění kontejneru pro re-
konstrukci hotelu Beseda společnosti KWEKU 
s.r.o., Kolín za nájemné ve výši 1.731 Kč včetně 
DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
od 17. 5. 2016 do 30. 11. 2016.

RM/2016/19/338: RM schvaluje pronájem 
pozemku p.p.č. 2349 – trvalého travního po-
rostu o výměře 980 m2 v k.ú. Horní Lipka za 
účelem údržby pozemku paní M. H., Litomyšl 
za nájemné ve výši ve výši 490 Kč/rok, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2016/19/339: RM schvaluje záměr 
zemědělského pachtu pozemků: p.p.č. 3516 
– orné půdy o výměře 1 694 m2, p.p.č. 
3517 – orné půdy o výměře 1 124 m2, p.p.č. 
3518 – orné půdy o výměře 1 092 m2, p.p.č. 
3519 – orné půdy o výměře 1 075 m2, p.p.č. 
3520 – orné půdy o výměře 1 124 m2, p.p.č. 
3521 – orné půdy o výměře 1 269 m2, p.p.č. 
3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2, p.p.č. 
3524 – orné půdy o výměře 1 740 m2, p.p.č. 
3525 – orné půdy o výměře 1 830 m2, p.p.č. 
3526 – orné půdy o výměře 265 m2, p.p.č. 
3527 – orné půdy o výměře 1 090 m2, p.p.č. 
3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2, p.p.č. 
3530 – orné půdy o výměře 878 m2, p.p.č. 
3531 – orné půdy o výměře 981 m2, p.p.č. 
3532 – orné půdy o výměře 952 m2, p.p.č. 
3533 – orné půdy o výměře 906 m2, p.p.č. 
3534 – orné půdy o výměře 881 m2, p.p.č. 3535 
– orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3536 – 
orné půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3537 – orné 
půdy o výměře 976 m2, p.p.č. 3538 – orné půdy 
o výměře 142 m2, p.p.č. 3539 – orné půdy o vý-
měře 976 m2, p.p.č. 3540 – orné půdy o výměře 
976 m2, p.p.č. 3541 – orné půdy o výměře 976 
m2, p.p.č. 3542 – orné půdy o výměře 976 m2, 
p.p.č. 3543 – orné půdy o výměře 142 m2, p.p.č. 
3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2, p.p.č. 
3545 – orné půdy o výměře 1 100 m2 vše v k.ú. 
Králíky o celkové výměře 29 501 m2 za účelem 
údržby zemědělských pozemků, a to na dobu 
neurčitou s možností okamžitého ukončení 
pachtovního vztahu k jednotlivým pozemkům, 
tj. bez výpovědní doby, za pachtovné ve výši 
0,07 Kč/m2/rok + DPH.

Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu 
zveřejnit.

RM/2016/19/340: RM schvaluje dodatek č. 
2 nájemní smlouvy č.j. 8100/2007 ze dne 21. 
1. 2010 na pronájem pozemku p.p.č. 2204 – 
ostatní plochy o výměře 330 m2 v k.ú. Králíky 

za účelem zemědělského hospodaření mezi 
městem Králíky a společností ZEOS, s.r.o., se 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, 
a to za nájemné ve výši 100 Kč/rok + DPH.

RM/2016/19/341: RM schvaluje dodatek č. 
1 nájemní smlouvy č.j. 1800/2012 ze dne 28. 
6. 2012 na pronájem pozemků p.p.č. 2159 – 
ostatní plochy o výměře 6 761 m2 , p.p.č. 2726 
– ostatní plochy o výměře 1 977 m2 a p.p.č. 
2754 – ostatní plochy o výměře 891 m2 vše 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření mezi městem Králíky a společ-
ností ZEOS, s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 
126, 561 69 Králíky, a to za nájemné ve výši 
674 Kč/rok + DPH.

RM/2016/19/342: RM bere na vědomí zprá-
vu zastupující advokátní kanceláře, že Pražská 
provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 
(Redemptoristé), se sídlem Svatá Hora 591, 
261 01 Příbram II v současné době jednají 
o převedení pozemků p.p.č. 2107/2 – ostatní 
plochy, p.p.č. 2107/4 – ostatní plochy, p.p.č. 
3732 – ostatní plochy, p.p.č. 3733 – ostatní 
plochy vše v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Hedeč na biskupství a po 
dobu tohoto jednání jsou omezeni v možnosti 
s jejich nakládáním. Současně RM ukládá MO 
vývoj celé záležitosti nadále sledovat.

RM/2016/19/343: RM ukládá MO pozvat 
evidované zájemce o prodej volné bytové 
jednotky č. 15 o velikosti 3+1 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
663.260 Kč na jednání RM dne 30. 5. 2016 
v 15:00 hod. s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu.

RM/2016/19/344: RM ukládá MO pozvat 
evidované zájemce o prodej volné bytové 
jednotky č. 37 o velikosti 2+1 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
686.850 Kč na jednání RM dne 30. 5. 2016 
v 15:30 hod. s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu.

RM/2016/19/345: RM doporučuje ZM 
schválit prodej volné bytové jednotky č. 38 
o velikosti 50,90 m2 ve IV. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách spolu se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 panu 
J. V., Králíky, za kupní cenu ve výši 790.780 
Kč. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/19/346: RM bere na vědomí 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 
vedeného pod názvem „Linka na eloxování hli-
níku SEVEN – K, s.r.o. Králíky“ posuzovaného 
podle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zá-
konů, za podmínek stanovených odborem ŽP, 
a nemá k výše uvedenému záměru připomínky.

RM/2016/19/347: RM schvaluje podání 
návrhu na nařízení exekuce u povinné R. D. 
a I. F., obě bytem Králíky, k Exekutorskému 
úřadu Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš 
Jícha, sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, 
prostřednictvím právního zástupce města Mgr. 

Bernarda Urbana.
RM/2016/19/348: RM schvaluje zřízení slu-

žebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení, 
zřízení a provozování kanalizační přípojky, 
a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemky 
p.p.č. 1897/2 – trvalý travní porost, p.p.č. 
2072/52 – ostatní plochu a p.p.č. 2204 – ostatní 
plochu v k.ú. Králíky, a to pro oprávněné E. H., 
Králíky a M. K., bytem Malá Morava. Služeb-
nost se zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku + ná-
klady spojené se zřízením služebnosti. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
a ukládá MO zadat vypracování znaleckého 
posudku u znalce Miloslava Hošpese, Orlická 
538, 561 69 Králíky.

RM/2016/19/349: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení:

vodovodního přivaděče a práva vstupu 
a vjezdu vlastníka stavby a jím pověřeným 
třetím osobám za účelem provozu, opravy 
a údržby zařízení na pozemcích p.p.č. 128/3, 
p.p.č. 134/5, p.p.č. 319/1, p.p.č. 595/9, p.p.č. 
595/10, p.p.č. 745/2, p.p.č. 745/3, p.p.č. 745/9, 
p.p.č. 745/14, p.p.č. 745/16 a pozemcích ve 
zjednodušené evidenci p.č. 340 – původ (GP), 
p.č. 371/1 – původ (GP), p.č. 374 – původ (GP), 
p.č. 402 – původ (GP), p.č. 465/1 – původ (GP), 
p.č. 727/1 – původ (GP) a p.č. 756 – původ 
(GP) vše v k.ú. Dolní Hedeč

elektrické přípojky ke stavbě vodovodního 
přivaděče a práva vstupu a vjezdu vlastníka 
stavby a jím pověřeným třetím osobám za 
účelem provozu, opravy a údržby zařízení na 
pozemku p.p.č. 2054 v k.ú. Červený Potok,

které jsou ve vlastnictví České republiky - 
Státního pozemkového úřadu, IČO 01312774, 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 – Žižkov, pro oprávněné město Králíky, IČO 
00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, na dobu neurčitou a za úplatu stano-
venou ČR - Státním pozemkovým úřadem. 
Zároveň RM ukládá MO požádat ČR – Státní 
pozemkový úřad o vyhotovení smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti, a poté 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/19/350: RM zrušuje usnesení č. 
RM/2016/12/197 ze dne 14. 3. 2016 a současně 
schvaluje záměr pachtu části pozemku p.p.č. 
3625 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 430 m2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku a sekání trávy, za pachtovné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pachtu 
zveřejnit, a to na dobu 15 dnů, tj. odlišně od 
Pravidel na propachtování pozemků ve vlast-
nictví města Králíky.

RM/2016/19/351: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky včetně všech příloh na za-
kázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
bytových prostor za účelem rozšíření ZUŠ 
v Králíkách v budově č. p. 483, ulice Nádraž-
ní v Králíkách“. Zároveň schvaluje oslovit 
k předložení cenové nabídky dodavatele dle 
předloženého návrhu.

RM/2016/19/352: RM bere na vědomí ná-
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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

vrh prázdninového provozu mateřských škol 
zřizovaných městem Králíky.

RM/2016/19/353: RM schvaluje individuál-
ní dotaci poskytnutou jako finanční dar ve výši 
5.000 Kč agentuře J+D, V Polích 147, 281 71 
Rostoklaty v rámci Dotačního a příspěvkového 
programu na organizaci festivalu „Klášterní 
hudební slavnosti 2016“ spojený se záštitou sta-
rostky města Králíky nad koncertem konaným 
dne 3. 7. 2016 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí 
individuální dotace a zařadit koncert do plánu 
hudebních produkcí na rok 2016.

RM/2016/19/354: RM schvaluje individu-
ální dotaci poskytnutou jako finanční dar ve 
výši 2.000 Kč klubu VCC v rámci Dotačního 
a příspěvkového programu na organizaci akce 
„XIX. sraz historických vozidel“ a věcný dar 
spojený se záštitou starostky města Králíky 
nad touto akcí. RM zároveň ukládá vedoucí-
mu odboru ŠKT připravit návrh smlouvy na 
poskytnutí individuální dotace.

RM/2016/19/355: RM schvaluje užití znaku 
města Králíky klubem VCC za účelem umístění 
znaku města Králíky na propagačních materi-
álech v souvislosti s konáním akce „XIX. sraz 
historických vozidel“.

RM/2016/19/356: RM schvaluje individuál-
ní dotaci poskytnutou jako finanční dar ve výši 
5.000 Kč na organizaci akce Fort Fest CZ 2016 
Králíky v rámci Dotačního a příspěvkového 
programu spojený se záštitou starostky města 
Králíky nad touto akcí. RM zároveň souhlasí 
se zapojením města Králíky do přípravy a re-
alizace akce. RM ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT připravit návrh smlouvy na poskytnutí 
individuální dotace a zařadit akci do plánu akcí 
města na rok 2016.

RM/2016/19/357: RM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického 
kraje ve výši 100.000 Kč na přípravu a konání 
akce CIHELNA 2016.

16. 5.
RM/2016/20/358: RM schvaluje výpůjčku 

prostor - provozovny o výměře 52,23 m2 a skla-
du 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, na dobu určitou od 24. 5. 2016 do 
doby uskutečnění prodeje, a to společnosti 
Fimar Italy s.r.o., Praha 1 – Nové Město.

RM/2016/20/359: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 38 v bytovém 
domě čp. 662/3 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 774 – zastavěné plo-
chy a nádvoří v k.ú. Králíky, s panem J. Ch., 
bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 30. 6. 2016. 
Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci s OSVZ 
nabídnout byt k pronájmu nájemcům bytového 
domu v čp. 658 v Králíkách, kteří neprojevili 
zájem o koupi bytu. 

RM/2016/20/360: RM schvaluje změnu 
pojistitele pro pojištění vozidel města Králíky 
formou flotilového pojištění s Českou pojiš-
ťovnou a.s., Praha 1 a ukládá Živnostenské 
pojišťovací, a.s., zajistit uzavření pojistné 

smlouvy. Zároveň RM pověřuje společnost 
Živnostenská pojišťovací, a.s., aby zajistila 
postupná odstupování od pojistných smluv 
na všechna vozidla města Králíky se stávající 
Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.

RM/2016/20/361: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na zhotovení „Projektové dokumentace 
pro stavební povolení na akci novostavba pro-
vozního zázemí KS – 14 U Cihelny“ mezi měs-
tem Králíky a firmou P&M, stavebně obchodní 
společnost s.r.o., Brno, v předloženém znění.

RM/2016/20/362: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na zhotovení díla „Restaurování Spille-
rova kříže v Červeném Potoce“ mezi městem 
Králíky a Hynkem Bláhou, Vysoký Újezd nad 
Dědinou, v předloženém znění.

RM/2016/20/363: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na zhotovení díla „Restaurování Kříže 
u kostela Panny Marie, Královny míru v Dolní 
Lipce“ mezi městem Králíky a BcA. Alešem 
Košvancem, Luže, v předloženém znění.

RM/2016/20/364: RM schvaluje vybudová-
ní nového WC pro vozíčkáře v budově čp. 414, 
ulice 5. května v Králíkách a pověřuje Služby 
města Králíky s.r.o. zajištěním provedení sta-
vebních úprav dle cenového návrhu.

RM/2016/20/365: RM schvaluje instalaci 
plynového topení v nebytovém prostoru v bu-
dově čp. 364, Velké náměstí, Králíky a pověřuje 
Služby města Králíky s.r.o. zajištěním prove-
dení stavebních úprav dle cenového návrhu.

RM/2016/20/366: RM neschvaluje objed-
návku knihy „Anthropoid – pravdivý příběh“ 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zaslat usne-
sení RM vydavateli knihy.

RM/2016/20/367: RM schvaluje uzavření 
smlouvy na zajištění rozhlasové reklamy pro 
akci CIHELNA 2016 s firmou Černá hora 
– Media s.r.o., Dlouhá 200, 500 03 Hradec 
Králové.

23. 5.
RM/2016/21/368: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 483 
– zahrady o výměře 145 m2, p.p.č. 484 – tr-
valého travního porostu o výměře 114 m2, 
p.p.č. 485 – zahrady o výměře 126 m2 a části 
p.p.č. 770/2 – ostatní plochy o výměře cca 260 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč 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. Zároveň 
RM doporučuje ZM schválit na předmětných 
pozemcích zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– vedení vodovodního řadu a práva vstupu za 
účelem provozování, údržby a oprav zařízení 
pro oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to na dobu 
neurčitou a bezúplatně, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/21/369: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p.p.č. 2141 – ostatní plochy o 
výměře 931 m2, p.p.č. 2155 – trvalého travního 
porostu o výměře 2 776 m2, p.p.č. 2293 – tr-
valého travního porostu o výměře 4 591 m2, 
p.p.č. 2314 – trvalého travního porostu o vý-
měře 3 091 m2 a p.p.č. 2357 – ostatní plochy 
o výměře 1 305 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za 

účelem zemědělského hospodaření, pacht se 
uzavírá na dobu neurčitou a za pachtovné ve 
výši 0,07 Kč/m2/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. od-
lišně od Pravidel pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/21/370: Město Králíky jako 
vlastník dotčených pozemků p.p.č. 1071/22 
– ostatní plochy, p.p.č. 1071/37 - orné půdy, 
p.p.č. 1071/38 – ostatní plochy a p.p.č. 2141/1 
– ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí s umís-
těním navrhované stavby – „Přístavba prodejny 
COOP Diskont Králíky na p.p.č. 1071/20 
– ostatní ploše v  k. ú. Králíky“ společnosti 
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Or-
licí, IČO 00032212, se sídlem Tvardkova 1191, 
562 13 Ústí nad Orlicí, tj. souhlasí s přesahem 
požárně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/21/371: Město Králíky jako vlast-
ník pozemků p.p.č. 1804/5 – ostatní plochy, 
p.p.č. 59 – trvalého travního porostu a p.p.č. 
2062/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 stavebního zákona se stavebním zá-
měrem „Akce Reko MS Králíky, Hradecká 229 
v k.ú. Králíky“ společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, a to při splnění podmínky: 

před zahájením stavby bude uzavřena 
smlouva o zřízení věcného břemene na uložení 
potrubí STL v pozemku p.p.č. 1804/5 v k.ú. 
Králíky.

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/21/372: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků: p.p.č. 2001 – trvalého 
travního porostu o výměře 12 815 m2, p.p.č. 
2003 – trvalého travního porostu o výměře 2 
203 m2, p.p.č. 2004 – trvalého travního porostu 
o výměře 11 143 m2, p.p.č. 2008 – trvalého 
travního porostu o výměře 3 466 m2, p.p.č. 
2009 – ostatní plochy o výměře 958 m2, p.p.č. 
2017 – ostatní plochy o výměře 3 914 m2, p.p.č. 
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2021 – ostatní plochy o výměře 8 196 m2, p.p.č. 2027 – ostatní plochy 
o výměře 6 501 m2, p.p.č. 2028 – ostatní plochy o výměře 1 911 m2, p.p.č. 
2029 – ostatní plochy o výměře 1 918 m2, p.p.č. 2033 – ostatní plochy 
o výměře 882 m2, p.p.č. 2041 – ostatní plochy o výměře 1 801 m2, p.p.č. 
2042 – ostatní plochy o výměře 6 415 m2, p.p.č. 2046 – ostatní plochy 
o výměře 1 843 m2, p.p.č. 2055 – ostatní plochy o výměře 667 m2, p.p.č. 
2062 – ostatní plochy o výměře 3 766 m2, p.p.č. 2083 – ostatní plochy 
o výměře 5 804 m2, p.p.č. 2084 – ostatní plochy o výměře 31 114 m2, 
p.p.č. 2087 – ostatní plochy o výměře 5 283 m2, p.p.č. 2088 – ostatní 
plochy o výměře 4 061 m2, p.p.č. 2093 – ostatní plochy o výměře 1 275 
m2, p.p.č. 2095 – ostatní plochy o výměře 964 m2, p.p.č. 2101 – ostatní 
plochy o výměře 44 893 m2, p.p.č. 2106 – ostatní plochy o výměře 2 828 
m2, p.p.č. 2111 – ostatní plochy o výměře 12 590 m2, p.p.č. 2112 – ostatní 
plochy o výměře 1 803 m2, p.p.č. 2113 – ostatní plochy o výměře 2 696 
m2, p.p.č. 2128 – ostatní plochy o výměře 121 m2, p.p.č. 2140 – ostatní 
plochy o výměře 458 m2, p.p.č. 2145 – ostatní plochy o výměře 4 307 
m2, p.p.č. 2178 – ostatní plochy o výměře 5 742 m2, p.p.č. 2190 – ostatní 
plochy o výměře 929 m2, p.p.č. 2193 – ostatní plochy o výměře 12 001 
m2, p.p.č. 2197 – ostatní plochy o výměře 983 m2, p.p.č. 2230 – ostatní 
plochy o výměře 552 m2, p.p.č. 2231 – ostatní plochy o výměře 511 m2, 
p.p.č. 2247 – ostatní plochy o výměře 3 272 m2, p.p.č. 2269 – trvalého 
travního porostu o výměře 11 869 m2, p.p.č. 2298 – trvalého travního 
porostu o výměře 8 482 m2, p.p.č. 2426 – trvalého travního porostu 
o výměře 3 097 m2, p.p.č. 2463 – ostatní plochy o výměře 974 m2, p.p.č. 
2512 – ostatní plochy o výměře 2 282 m2, p.p.č. 2515 – trvalého travního 
porostu o výměře 5 390 m2, p.p.č. 2543 – ostatní plochy o výměře 4 347 
m2, p.p.č. 2549 – ostatní plochy o výměře 693 m2, p.p.č. 2551 – ostatní 
plochy o výměře 8 435 m2, p.p.č. 2576 – ostatní plochy o výměře 2 118 
m2, p.p.č. 2580 – trvalého travního porostu o výměře 1 549 m2  vše v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření, pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu určitou do doby zahájení realizace prvků ÚSES za 
pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/21/373: RM schvaluje záměr pachtu pozemku p.p.č. 2330 – 
trvalého travního porostu o výměře 17 912 m2 za účelem zemědělského 
hospodaření se specifickými podmínkami v souvislosti s konáním kaž-
doroční akce CIHELNA, pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, 
a to za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH. Zároveň RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/21/374: RM bere na vědomí vyklizení a předání bytu č. 
3 v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky paní I. 
B., Boršice a to ke dni 31. 5. 2016. Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci 
s OSVZ nabídnout byt k pronájmu některému z nájemců bytového domu 
v čp. 658 v Králíkách, kteří neprojevili zájem o koupi bytu.

RM/2016/21/375: RM bere na vědomí stavební povolení Krajského 
úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se 
sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice vydané dne 11.05.2016 
pod č.j. ODSH-33494/2016-Sa a nemá k němu žádné připomínky.

RM/2016/21/376: RM bere na vědomí stanovisko k návrhu koncepce 
„Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Severovýchod – CZ05“, které 
bylo podrobeno posouzení vlivů na ŽP podle zákona o posuzování vlivů 
na ŽP, a nemá k výše uvedenému stanovisku námitky.

RM/2016/21/377: RM schvaluje zřízení věcného břemene spočíva-
jícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení na pozemku p.p.č. 1804/5 – ostatní ploše v k.ú. Králíky pro 
oprávněnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí na Labem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za každý započatý metr délkový 
plynárenského zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

RM/2016/21/378: RM ruší usnesení č. RM/2016/19/344 ze dne 9. 
5. 2016 a doporučuje ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 37 
o velikosti 45,00 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 

v ul. V Bytovkách v Králíkách spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve 
výši 220/10000 panu J. M., Králíky za kupní cenu ve výši 686.850 Kč. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/21/379: RM ruší usnesení č. RM/2016/19/345 ze dne 9. 
5. 2016 a doporučuje ZM schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 38 o velikosti 50,90 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. 
Králíky ve výši 249/10000 za minimální nabídkovou kupní cenu ve 
výši 600.000 Kč, a to na dobu do 31. 8. 2016. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/21/380: RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 16-8 a 16-9 
přidělená městu Králíky rozhodnutími Ministerstva práce a sociálních 
věcí, rozpočtové opatření číslo 16-10 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Ministerstva zemědělství ČR, rozpočtová opatření číslo 7, číslo 13, 
číslo 15, číslo 16, číslo 27 a číslo 28 přidělená městu Králíky na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pk, rozpočtové opatření číslo 16-12 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 2.269.829,12 
Kč a dále rozpočtová opatření číslo 131400/16/PA a číslo 172166/16/PA 
na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR, kterými se snižuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 68.000,00 Kč.

RM/2016/21/381: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Pardubického kraje v rámci Programu podpory kulturních aktivit, 
vyhlašovatel Pardubický kraj a přijímá dotaci na akci ArtEx 2016 ve výši 
15.000 Kč z prostředků Pardubického kraje.

RM/2016/21/382: RM schvaluje poskytnutí individuální dotace na 
účast zástupců města Králíky v projektu Cyklo Glacensis 2016 ve výši 
10.824 Kč dle navrženého rozpisu uvedeného v žádosti o poskytnutí 
dotace a ukládá vedoucímu odboru ŠKT připravit podklady pro po-
skytnutí dotace.

RM/2016/21/383: RM schvaluje umístění propagace města Králíky 
v letní příloze Orlického deníku s názvem „Cesty městy 2016“ za cenu 5 
000 Kč bez DPH a ukládá odboru ŠKT připravit ve spolupráci s vedením 
města inzertní podklady pro vydavatele. 

RM/2016/21/384: RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ 
Pivovarská o přijímacím řízení pro školní rok 2016/2017 a souhlasí 
s umístěním dětí s trvalým pobytem mimo územní obvod města Králíky 
v MŠ Pivovarská pro školní rok 2016/2017.

RM/2016/21/385: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve 
výši 3.000 Kč na podporu sociální služby telefonická krizová pomoc 
poskytovateli KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí 
nad Orlicí, IČO 61239488. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a obecně prospěšnou společností KONTAKT Ústí 
nad Orlicí o. p. s., v předloženém znění.

RM/2016/21/386: RM schvaluje organizační změny na městském 
úřadě s účinností od 1. 6. 2016 a zároveň schvaluje Organizační řád 
Městského úřadu Králíky v předloženém znění.

RM/2016/21/387: RM podle § 102, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje na návrh tajemníka Ing. Jana 
Divíška od 1. 6. 2016 vedoucím odboru organizačního a správního.

RM/2016/21/388: RM souhlasí s realizací projektu „Drobné sakrální 
památky jako stopy v krajině“ v rozsahu umístění 10 směrovek na obec-
ních komunikacích v katastru města Králíky. Tento souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 

Sportovně společenské
hry partnerských měst

Tradiční sportovně společenské setkání partnerských měst se usku-
teční dne 18. 6. 2016 u pěchotního srubu K-S 14 „U Cihelny“. Součástí 
setkání jsou sportovní hry seniorských a rodiných týmů z měst Králíky 
a Międzylesie. Součástí společenského setkání bude prohlídky objektu 
K-S 14, které se zúčastní zástupci klubů seniorů partnerských měst.

Letošní akce je pokračováním projektu Festival příhraničí Králí-
ky - Międzylesie 2011 (Králíky a Międzylesie na kole), který  byl 
realizován za podpory EU prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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MC EMMA – PROGRAM ČERVEN 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

úterý 7. 6. od 10:00 Říkadla s babi Maru / VÝLET
každá středa 

od 17:00 Cvičení pro těhotné

úterý 14. 6. od 10:00 Tvoření s Peťou / VÝLET od 18:00 Předporodní kurz

úterý 21. 6. od 10:00 Výlet na koníky
každý čtvrtek 

od 17:00 Jóga pro těhotné – nutné nahlášení

úterý 28. 6. od 09:00 Focení v přírodě od 18:00 Jóga

každý

čtvrtek

od 9:15 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook

od 10:00 Cvičení s batolátky–chodící děti    

od 10:45 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců  

V úterý se otevírá od 09:00 a program začíná od 10:00. Ve čtvrtek 
je otevřeno od 09:00.

Mateřské centrum EMMA
Milí rodiče, čeká nás poslední měsíc před prázdninami. Rádi 

bychom Vás seznámili s programem na tento měsíc.
Pokud počasí bude přát, využijeme toho a v úterky se budeme 

setkávat venku  nebo vyrazíme na výlet. Aktuální informace o úter-
ních programech tedy vždy rozešleme emailem a vyvěsíme na FB.

Poslední červnové úterý tj. 28. 6. se rozloučíme FOCENÍM V 
PŘÍRODĚ, které jsme přesunuli z května. Bližší informace opět 
rozešleme emailem. Nahlášení nutné.

Během letních prázdnin nebude centrum otevřené. O případných 
výletech Vás budeme informovat.

Přejeme krásné prožití letních prázdnin a dovolených! Těšíme 
se na Vás opět v září.

Kolektiv MC Emma

Den matek v Prostřední Lipce
Dne 7. 5. 2016 proběhla v Prostřední Lipce tradiční oslava Dnu 

matek. Osadní výbor pozval všechny maminky k setkání, posezení, 
zpěvu i drobným soutěžím. Skoro dvacítka zúčastněných vyslechla 
písně Saši Stránské a Lindy Brůnové, skladby na trubku v podání 
Béďi Stránského a pestré pásmo lidových písní pánů muzikantů 
Koukola, Pauka a Seidla. Mezery mezi písněmi mnozí účastníci 
zdatně doplňovali anekdotami. Všem účinkujícím velice děkujeme 
a těšíme se na další společná setkání.

Miroslav Beran a Dana Procházková

Akce „Čtverce“
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám přispěli háčko-

vanými nebo pletenými výrobky, vlnou nebo plyšovými 
zvířátky. Díky Vaší ochotě jsme za necelý rok shromáž-
dili a poslali neuvěřitelných 1614 čtverců, 86 čepic a 85 
dalších dárků (především plyšáků, ručně vyrobených 
hraček, návleků na ruce apod.). Váš zájem nás těší, 
proto POKRAČUJEME DÁL. Hotové výrobky (vlnu 
i plyšáky) budeme vybírat tyto soboty od 9 do 11 hodin 
v MC EMMA: 16. července, 13. srpna, 10. září, 8. 
října, 12. listopadu a 10. prosince 2016.

Králické společenství křesťanů 
(krspolkr@gmail.com)

Pro provoz Kramářovy chaty
na Suchém vrchu

v nadcházejícím období sháníme:
• Kuchaře(ku) - po zapracování pracovní poměr na dobu 

neurčitou - vhodné i pro čerstvě vyučené k získání praxe. 
Mzda 19000 až 25000,-

• Pomocný kuchař(ka) - od cca 20.6.16 (nejpozději od 
1.7.16) do  31.8.16. V měsíci 15 směn.

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

Zájemci prosím hlaste se na chata@suchak.cz popřípadě 
na tel. 608 840 595.
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Významné dny v červnu
1. červen – Mezinárodní den dětí (MDD)
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikl v Turecku 

při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během turecké 
války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal 
prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto 
ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes. 
Vyhlášení dne oslavujícího děti bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na 
Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Ve stej-
ný den (1. června 1925) se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, 
na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských 
sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem 
dětí. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den 
pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí 
v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. 
Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San 
Franciscu a také první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Od roku 
1954 se z iniciativy OSN slaví Mezinárodní den dětí. Cílem tohoto svátku 
je, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele, 
aby upozornil na práva a potřeby dětí. Klade se důraz na podporu dětí, 
na poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a na přístup ke 
vzdělání. Smyslem oslav je připomenout, že rodina by měla být pohro-
madě a věnovat se sama sobě. Proto se pro děti a celé rodiny u příležitosti 
MDD konají různé zábavné akce, hry nebo sportovní turnaje.

10. červen – Vyhlazení obce Lidice
Předehrou lidické tragédie byl atentát na zastupujícího říšského 

protektora Reinharda Heydricha provedený 27. května 1942. Hey-
drich na následky zranění o týden později zemřel. Během následných 
odvetných opatření se objevilo falešné podezření, že ve vsi Lidice měli 
údajně žít příbuzní atentátníků. Proto bylo rozhodnuto, že obec bude 
zlikvidována jako výstraha pro celý český národ. Na rozkaz K. H. Franka 
byla ves v noci z 9. na 10. června obklíčena a v ranních hodinách byla 
zahájena její likvidace. Ves byla vypálena, srovnána se zemí a veškeré 
zmínky a náznaky upomínající na její existenci měly být zlikvidovány.  
173 lidických mužů bylo na zahradě Horákova statku zastřeleno. Ženy 
a děti byly převezeny do tělocvičny nynějšího kladenského gymnázia, 
kde však byly po třech dnech od sebe násilně odtrženy. Kromě dětí vy-
braných na poněmčení a dětí do jednoho roku byly všechny bez milosti 
otráveny výfukovými plyny ve speciálně upravených autech v nacistic-
kém vyhlazovacím táboře v polském Chełmnu nad Nerrem. Ženy byly 
odvezeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Podobný osud stihl 
o 14 dnů později i východočeskou obec Ležáky. Zpráva o zničení Lidic 
obletěla celý svět a stala se jedním ze symbolů barbarství nacistického 
režimu. Záměr nacistů o vymazání české vesnice z povrchu světa však 
nevyšel. Na počest Lidicím byla řada obcí v zahraničí přejmenována 
jejich jménem. Jméno Lidice dodnes nesou po celém světě v té době 
narozená děvčátka. Oběťmi nacistického vraždění se stalo celkem 
340 lidických občanů. Po ukončení války se zpět do vlasti vrátilo 143 
lidických žen a po dvouletém pátrání se vrátilo 17 lidických dětí. V létě 
1947 byl 300 metrů od původní vesnice položen základní kámen nových 
Lidic. Postupně byla vybudována celá vesnice, památník a muzeum, kde 
se v den výročí vypálení Lidic konají pietní akce.

14. červen - Světový den dárců krve
Vyhlásit 14. červen Světovým dnem dárců krve byla společná 

myšlenka několika zdravotnických organizací: Světové zdravotnické 
organizace (WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce, Mezinárodní federace dárců krve a Mezinárodní společnosti 
transfuzního lékařství. Hlavním mottem tohoto dne je „Krev je dar pro 
život. Děkujeme“. Kdokoliv z nás se může dostat do situace, že potře-
buje krev doplnit nebo vyměnit. Může se jednat o závažné onemocnění, 
operaci, autonehodu nebo jiný úraz, při kterém dojde k velké ztrátě krve. 
V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfuzi a 12x 
preparát vyrobený z krve. Aby byl dostatek krevních konzerv ve všech 
druzích, je nutné, aby transfuzní stanice měly neustále vhodné dárce krve. 

Objevitelem ABO systému krevních skupin byl vídeňský profesor 
Karl Landsteiner. První přímá transfuze krve od člověka k člověku byla 
provedena v roce 1818 v Londýně. V naší zemi se možnosti transfuze 
a darování krve dostaly do povědomí zejména díky chirurgovi Karlu 
Maydlovi a psychiatrovi Janu Jánskému, který v roce 1907 objevil 

čtvrtou krevní skupinu. Po tomto profesorovi se také dodnes jmenuje 
medaile (dříve plaketa), která se předává za bezplatné dárcovství krve.

Dárcem se může stát zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Dárcem 
krve nemůže být člověk, který v minulosti prodělal například žloutenku, 
syfilis, tuberkulózu, břišní tyfus nebo některé tropické nemoci, dále 
nesmí trpět onemocněními, jako je cukrovka, epilepsie, hemofilie nebo 
těžké formy alergií. Ženy mohou krev darovat maximálně 4x do roka, 
muži 5x, přičemž nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr 
činí asi 450 ml krve. České republice schází 100 – 150 000 dárců krve. 
Každý rok přicházejí transfuzní stanice o 10 % svých dárců. Nových 
a vhodných dárců je málo.

19. červen – Den otců
Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství, vztah otce 

k dítěti a roli otců ve společnosti. Tradici oslavy otců založila Američanka 
Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další 
čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců 
se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června 
1910, v den narozenin Sonořina otce. První oslava Dne otců tak byla 
spíše soukromá, popularita svátku ale rychle rostla. V roce 1966 se díky 
prezidentovi Lyndonu Johnsonovi stala třetí červnová neděle oficiálně 
Dnem otců. Také v České republice se slaví třetí neděli v červnu, byť je 
tento svátek slaven dosud jen ojediněle. Jednou z akcí podporující Den 
otců je Tátafest, pořádaný v mnoha městech České republiky od roku 
2007 Ligou otevřených mužů spolu s různými rodinnými a komunitními 
centry za podpory Unie center pro rodinu a komunitu. 

20. červen – Světový den uprchlíků
V roce 2000 vyhlásila Organizace spojených národů Světový den 

uprchlíků jako výraz soudržnosti s Afrikou. Zároveň má tento den 
připomínat státy, které nejsou klidným místem pro život a lidé jsou 
okolnostmi donuceni k útěku ze své země.

Nejdůležitějším pramenem mezinárodního uprchlického práva je 
Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků, tzv. Ženevská konvence 
(podepsána v roce 1951 v Ženevě, v platnost vstoupila v roce 1954). 
Uprchlíkem je (dle tohoto dokumentu) osoba, která se nachází mimo svou 
vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 
náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 
společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 
neschopna přijmout, nebo odmítá vzhledem ke shora uvedeným obavám, 
ochranu své vlasti. Ženevská konvence zaručuje uprchlíkům soubor 
základních lidských práv, která by měla být přinejmenším stejná jako 
svobody, jichž užívají cizí státní příslušníci žijící legálně v dané zemi, 
a mnohdy by měla být rovna svobodám občanů dané země. Jsou v ní 
vyjmenována práva uprchlíků, mj. svoboda vyznání a pohybu, právo na 
práci, vzdělání a přístup k cestovním dokladům, ale také se zdůrazňují 
závazky uprchlíka vůči hostitelské zemi. Jedno z klíčových ustanovení 
uvádí, že uprchlíci nesmějí být navraceni do zemí, kde se mohou obávat 
pronásledování. 

O mezinárodní ochranu žádalo v ČR v roce 2015 celkem 1 525 osob, 
z toho např. 694 občanů Ukrajiny (46%), občanů Sýrie bylo 134 (9%).

27. červen – Den památky obětí komunistického režimu (Den poli-
tických vězňů)

Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den 
památky obětí komunistického režimu. Upomíná na 27. června 1950, 
kdy byla na pražském Pankráci popravena česká politička JUDr. 
Milada Horáková. Ta se stala obětí justiční vraždy ve vykonstruova-
ném procesu, kterým si komunistická strana v 50. letech upevňovala 
vedoucí pozici ve státě. Cílem procesu byla diskreditace příznivců 
demokratických politických stran československého poúnorového 
exilu a západoevropských demokratických států. Milada Horáková 
byla zároveň jedinou ženou, popravenou v rámci těchto soudních řízení. 
Zároveň bychom si měli nejen v tento den připomínat statečnost lidí, 
kteří pro svobodu a pravdu dokázali obětovat vlastní život. V letech 1948 
až 1989 bylo 248 politických vězňů odsouzeno k trestu smrti, vězněno 
z politických důvodů bylo 205 486 osob, které si společně odseděly 
jeden milion let. Na hranicích bylo zastřeleno 145 osob pokoušejících 
se o emigraci. Celkem na hranicích zemřelo nejméně 282 lidí. Po celé 
republice se v tento den konají různé pietní i vzdělávací akce, pokládají 
se věnce na čestných pohřebištích. Jednou z nejvýznamnějších akcí je 
minuta ticha, držená již tradičně v pravé poledne u památníku obětem 
komunismu na pražském Újezdě.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajiš-

ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde 
vyfocení psi, které 
je možno si přisvojit. 
S nalezenými psy je 
možno se seznámit a 
prohlédnout si je ka-
ždý pracovní den od 
8:00 do 13:00 hod.

Tři dobré zprávy z městské knihovny
V prvním pololetí letošního roku se nám podařilo pár věcí, 

o které se chceme s vámi podělit.
První dobrá zpráva – Noc s Andersenem 2016 se opravdu 

vyvedla!
1. dubna přenocovalo v naší knihovně 44 dětí (původně se 

do soutěžícího finále dostalo dokonce 55 malých čtenářů). Sešli 
jsme se jako vždy v páteční podvečer a od té chvíle jsme se ani 
chvilku nenudili. Letošním tématem byla pohádka H. CH. Ande-
rsena Malá mořská víla. Děti čekala tradiční soutěž s tajemnými 
odměnami. Po jejím skončení jsme z výtvarných materiálů stvořili 
ve družstvech malé mořské víly a jejich přehlídka byla skutečně 
rozmanitá. Potom jsme kreslili leporela na motivy pohádky. To, na 
co se děti těší každý rok úplně nejvíc, je přespávání v tajemných 
zákoutích knihovny mezi regály plnými knih. V kolik hodin jsme 
vlastně usnuli, si ponecháme jako naše malé knihovní tajemství, 
ale věřte, že než se to podařilo, knihy si vyslechly mnoho štěbe-
tání, dupání a smíchu a viděly mnoho tancování, poskakování, 
žďuchání a pobíhání. 

Naši štědří sponzoři: pan Michael Hudetz, MUDr. Olga Mě-
churová a Mgr. Jana Obrová.

Pomáhali nám: MŠ Pivovarská, Školní jídelna Králíky, ZUŠ 
Králíky – Marie Karenová.

Dobrovolníci: Tereza Coufalová, Martina Hásová, Mikuláš 
Venzara, Blanka Jandová, Adriana Široká, Tereza Brandejsová 
a Anička Kunteová.

Nemůžeme zapomenout také na Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků (SKIP)ČR, Ministerstvo kultury, nakladatelství 
Albatros a další organizátory, bez kterých by se akce neuskutečnila 
v mezinárodním měřítku.

Druhá dobrá zpráva  - od 8. března půjčujeme v naší knihovně 
deskové hry na dětském oddělení.  Během prvního měsíce jsme 
získali jenom samé pozitivní zkušenosti a ohlasy. Dobble, Ubongo, 
Dixit, Věž Jenga - to jsou názvy her, které malé čtenáře zaujaly 
nejvíce. Knihovna ožila bavícími se dětmi, hry jdou doslova „na 
dračku“, na nejoblíbenější hry vznikají celé řady rezervací. Děti 
mají možnost vyzkoušet si celou škálu dostupných aktivit – hry 
pro pobavení, zamyšlení, ponaučení a rozvoj rozmanitých kom-
petencí.  Malí hráči chodí do knihovny ráno i odpoledne a my 
máme velkou radost z toho, že spolu komunikují, chytře se baví 
a vypadají opravdu spokojeně.

Třetí dobrá zpráva – Získali jsme dva granty od Ministerstva 
kultury ČR v celkové výši 33 000,- Kč. Občané, kteří využívají 
služby veřejného internetu v městské knihovně, vědí z vlastní zku-

šenosti, že stav počítačů pro veřejnost byl již velmi nevyhovující 
a zastaralý. Abychom vyhověli požadavku uživatelské přívětivosti, 
zažádali jsme o grant Veřejných informačních služeb knihoven 
(VISK3)na podporu při inovaci veřejných informačních služeb 
knihoven na bázi informačních technologií (ICT).

Druhý grant bude sloužit k převedení našeho knihovního 
systému Clavius na MARC21 se současným zlepšením kvality 
záznamů, díky kterému budeme mít možnost přispívat do Sou-
borného katalogu ČR. 

Doufáme, že naše dobré zprávy dělají radost i vám a těšíme 
se na setkávání s vámi.

Pracovnice Městské knihovny Králíky

Prázdninová výpůjční doba
v Městské knihovně Králíky

25. 7. – 5. 8. 2016 městská knihovna zavřená - dovolená
Oddělení pro dospělé (stejná jako během roku)
Pondělí:  13:30 – 17:30
Čtvrtek:  9:00 – 12:00 a 13:30 – 17:30
Oddělení pro mládež:
Úterý:  9:00 – 12:00
V době letních prázdnin vás nebudeme upomínat, knihy a časo-

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

a dovolených.
Pracovnice Městské knihovny Králíky
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
04. 06. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
05. 06. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
11. 06. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
12. 06. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
18. 06. So MUDr. Johnová Lanškroun Šedivská 498 465 622 216
19. 06. Ne MUDr. Johnová Lanškroun Šedivská 498 465 622 216
25. 06. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 465 322 897
26. 06. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 465 322 897
02. 07. So MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
03. 07. Ne MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
05. 07. Út MDDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
06. 07. St MUDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
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 29. 6. 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 přízemí v kanceláři číslo 107 (ZMĚNA).

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.“

Marek Jurka - Jindřiška Dolinová
Aleš Halbrštát - Pavlína Matyášová
Milan Brožek - Žaneta Rumanová

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 7. 6. 2010 uplyne 36 let od chvíle 
co nás opustila naše maminka Fran-
tiška Filipová z Králík.

Vzpomínají dcery
Jaroslava a Marta s rodinami

Spolek seniorů na měsíc červen připravuje
7. 6. 2016 v 17.00 hod. Výbor spolku. Vyhodnocení měsíce května, 

zabezpečení akcí měsíce června.

13. 6. 2016 v 15.00 hod. Slavnosti v Międzilesiu. Účast je podmíněna 
zájmem členů spolku, možná účast i nečlenů.

21. 6. 2016 v 13.00 hod. Termální koupaliště ve Velkých Losinách. 
Přihlášky u pí. Mgr. Evy Bednářové.

Mimořádná spolková činnost:
13. 6. 2016 ve 14.00 hod. – Schůze Svazu Němců
16. 6. 2016 v 15.00 hod. – Schůze zdravotně postižených - zodpovídá 

pí. Marie Kučerová
Za Výbor: J. Dobrohruška

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s paní Jiřinou 
Sokolovou.

Také děkujeme za projevy sou-
strasti a podporu v těžké chvíli.

Děkujeme paní Řezníčkové z po-
hřební služby Králíky za její vstřícný 
přístup při posledním rozloučení.

Manžel, dcera a syn s rodinami, 
ostatní příbuzní

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit dne 18. 5. 2016 
s panem Josefem Benešem.

Dále děkujeme za květinové dary 
a projevy soustrasti.

Poděkování patří také páteru 
Plíškovi, pracovníkům pohřební 
služby v Červené Vodě p. Chvoja-
novi a p. Kopsovi za profesionální 
přístup a paní Vítkové za zhotovení 
květinové výzdoby.

Manželka a děti s rodinami
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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.

Sháním chalupu s větším pozemkem na polo-
samotě v Orlických horách. Tel.: 734 622 739.

Koupím stavební pozemek. Tel.: 603 202 143.
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ČERVEN 2016
čtvrtek 2.   TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP   (dokumentární 

ČR) 20:00 hod
…aneb Manuál na záchranu 

světa. Film vypráví o tajemství 
Divadla Sklep, o jeho historii 
i současnosti a sleduje principy 
jeho obdivuhodně dlouholeté 
existence a soudržnosti. Sa-
mozřejmě také portrétuje jeho 
výrazné osobnosti, za všechny 
jmenujme otce zakladatele Da-
vida Vávru a Milana Šteindlera, 
dále pak Tomáše Hanáka, Václa-
va Marhoula, Aleše Najbrta, Evu 
Holubovou či Jiřího Macháčka. 
Mnoho osobností z řad herců, muzikantů a režisérů, které zde od 
roku 1971 začínaly svoji uměleckou dráhu, funguje v dnešním 
kulturním a mediálním světě jako úspěšní a oblíbení solitéři. Dou-
fáme, že ti, co tuto skutečnost netuší, se díky našemu filmu dozvědí 
nové souvislosti a současně proniknou do tvorby a poetiky jedné 
ze stálic divadelního světa, která letos oslaví 45 let své existence. 

Vstupné 80,-; přístupný; české znění; 100 min.

pátek 3.  SPRÁVNÍ CHLAPI  (mysteriózní krimi USA)   20:00 hod
Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný 

ranař Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí 
se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího 
úmrtí jedné pornohvězdy.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 115 min.

úterý 7.   ŽELVY NINJA 2   (akční dobrodružná komedie 
USA)   17:00 hod

Město New York už zase 
potřebuje zachránit, a tak se ze 
stok vynoří čtyři zmutovaní želví 
kamarádi, aby znovu zastavili 
Trhače a jeho kumpány. Jejich 
hrdinské kousky prokládané za-
slouženou pizzou dokumentuje 
sexy reportérka April. Miche-
langelo, Donatello, Leonardo 
a Raphael jsou tady opět s námi 
a jejich příběhy pokračují!

Vstupné 120,-; přístupný; 
české znění; 115 min.

úterý 7.   VZKAZ V LÁHVI   
(thriller Dánsko)   20:00 hod

Po osmi letech strávených v 
Severním moři doputuje tajemný 
vzkaz v láhvi až na stůl krimi-
nálního Oddělení Q, které se 
specializuje na staré nevyřešené 
případy. Detektiv Carl Mørck 
a jeho asistent Assad jsou vtaženi 
do temného případu vraždící-
ho psychopata, sektářské víry 
a unesených dvojic sourozenců, 
jejichž zmizení nikdo nehlásil. 
Jen co detektivové začnou zá-
hadu rozplétat, věci se dají do 
pohybu v ďábelském tempu. 
Třetí díl krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje 
na to nejlepší z tradice severských detektivek.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

středa 8.   DĚDA   (rodinná komedie ČR)   20:00 hod
K rázovitému valašskému Dě-

dovi (František Segrado) přijíždějí 
na prázdniny vnoučci (Anička 
Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) 
z Prahy. Zaneprázdnění rodiče 
(David Suchařípa a Petra Hře-
bíčková) vysílají děti v dobrém 
úmyslu změnit jejich virtuální 
svět internetu, mobilů a tabletů. Na 
valašské vesnici totiž vše funguje 
trošku jinak. Ne, že by tu nebyl 
signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí 
po svém. Navíc pokud na půdě 
dědovy chaloupky naleznete zapo-
menutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jíz-
denku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy.

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

čtvrtek 9.   DCERA ČARODĚJKY   (akční fantasy Dánsko)   
20:00 hod

Dcera čarodějky Dina po 
matce zdědila nadpřirozené 
schopnosti: umí se podívat člo-
věku přímo do duše a vyvolat 
v něm pocity studu za jeho činy. 
Když je její matka neprávem ob-
viněna z hrůzných vražd, Dina se 
rozhodne odhalit pravdu, kvůli 
čemuž se ocitá uprostřed nebez-
pečného boje o moc a v ohrožení 
vlastního života.

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

pátek 10.   BOJ   (válečný 
Dánsko)   20:00 hod

Vojenský důstojník Claus je 
se svou jednotkou na zahraniční 
misi, zatímco jeho žena Maria 
se doma snaží vypořádat s kaž-
dodenními starostmi a péčí o tři 
děti. Během rutinní obhlídky se 
jednotka dostane pod těžkou kří-
žovou palbu a Claus je v krizové 
situaci donucen učinit rozhodnu-
tí, které vyústí v odvolání z mise 
a obvinění z válečného zločinu. 
Nekompromisní soudní dohra 
však zdaleka není tak tíživá jako 
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morální dilema, které Clause nutí volit mezi osobní ctí a zájmy 
vlastní rodiny. Mistr tichého napětí Tobias Lindholm představuje po 
filmech Hon nebo Únos další působivé drama, které si hned po pre-
miérovém uvedení na festivalu v Benátkách vysloužilo mimořádné 
ovace, korunované nominací na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

úterý 14.   WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 3D   (akční fantasy 
USA)   17:00 hod

WarCraft studia Legendary představí epické dobrodružství, které nás 
zavede do světa Azeroth. Nikdy nekončící spory mezi uskupením ras 
Aliance a Hordy budeme sledovat prostřednictvím lidského generála 
Anduina Lothara a orkského náčelníka Durotana. Navštívíme tak nej-
známější baštu lidského pokolení - Stormwind, magický Dalaran nebo 
pod horou ukrytý Ironforge. Snímek byl natočen na motivy jednoho 
z nejznámějších herních univerz společnosti Blizzard Entertainment.

Vstupné 150,-; přístupný; české znění; 120 min.

úterý 14.   MUSÍME SE SEJÍT   (komedie ČR)   20:00 hod
V hospodě u piva se setkají čtyři 

dobří přátelé z mládí - Karel, Filip, 
Pupík a Caprio. Během tohoto 
setkání se jim neustále vracejí vzpo-
mínky na legendární kemp Bambus, 
do kterého za mlada pravidelně jez-
dívali a ve kterém prožili ta nejlepší 
léta. Z čiré nostalgie se rozhodnou, 
že kemp navštíví znovu - tentokrát 
ale na kolech! Jelikož Karel právě 
odešel z armády, Filip ukončil pra-
covní poměr na ženské klinice coby 
doktor a Caprio je herec na volné 
noze, tak mají času dostatek. Pupík 

si vezme v práci volno a může se vyrazit! Na poslední chvíli však Karel 
dostane na starost svého dospívajícího syna Juru, který stejně jako jeho 
otec není ani trochu rád, že by spolu měli strávit několik dní. Všechno 
je však již naplánováno, a tak v duchu Karlova hesla „Jen my, instinkt 
a příroda“ vyráží pětice směr kemp Bambus.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 80 min. 

FOTBAL V KINĚ!
úterý 21.   ČESKÁ REPUBLIKA – TURECKO   přímý přenos 

fotbalového utkání   21:00 hod

středa 22.   HLEDÁ SE DORY   (animovaná komedie USA)   
17:00 hod

Na stříbrná plátna kin se vrací oblí-
bená modrá rybka Dory, která si spoko-
jeně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho 
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila 
své rodiče. Společně s Marlinem a Ne-
mem se vydá na strhující dobrodružství 
napříč oceánem až do prestižního 
Mořského akvária v Kalifornii, kde se 
léčí nemocní mořští živočichové. Při 
hledání maminky a tatínka potkává 
Dory tři svérázné obyvatele Mořského 
akvária. První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zří-
zencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že 
mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. 
Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády 
k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostatkům a že 
to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.

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

středa 22.   IKARIE XB 1   (sci-fi drama ČR)   20:00 hod
Dobrodružná cesta vesmírem ve 

slavném českém sci-fi filmu. Kosmická 
loď Ikarie XB 1 se v roce 2163 vydala 
se čtyřicetičlennou posádkou do ves-
míru k Alfa Centauri. Čtyři měsíce, 
během nichž loď urazila polovinu vzdá-
lenosti, proběhly v klidu. Navazovala 
se přátelství, vznikaly lásky, řešily se 
běžné pracovní úkoly. Časem se však 
začala projevovat únava a omrzelost, 
vznikaly spory a hádky. V dráze Ikarie 
se objevila cizí kosmická loď. Při jejím 
průzkumu se ukázalo, že jde o vrak 
pozemské válečné lodi. Krátce nato se 
u posádky začne projevovat zvláštní únava a ospalost vyvolaná zářením 
Temné hvězdy, způsobující útlum biochemických pochodů v živých 
organismech. To by mohlo znamenat zkázu celé výpravy, ale mezi Ikarií 
a Temnou hvězdou se objevilo záhadné ochranné silové pole. Odkud, to 
nikdo neví… - Snímek byl natočen v roce 1963 a patří mezi nejznámější 
česká sci-fi díla. Už v době svého vzniku se setkával s příznivými ohlasy 
kritiků, kteří upozorňovali především na první polovinu, kde nad dra-
matickým příběhem a technikou budoucnosti převládá popis všedních 
dní mnohačlenné posádky. Přestože některé technické postupy a nápady 
byly později okopírovány a v monstróznější podobě rozvinuty, je Ikarie 
připomínána především pro způsob zachycující lidi budoucnosti.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 80 min.

pátek 24.   HLEDÁ SE DORY 3D   (animovaná komedie USA)   
17:00 hod

Na stříbrná plátna kin se vrací 
oblíbená modrá rybka Dory, která si 
spokojeně žije na korálovém útesu 
s Nemem a Marlinem. Pak si ale 
Dory z ničeho nic vzpomene, že kdysi 
a kdesi ztratila své rodiče. Společně 
s Marlinem a Nemem se vydá na str-
hující dobrodružství napříč oceánem 
až do prestižního Mořského akvária 
v Kalifornii, kde se léčí nemocní moř-
ští živočichové. Při hledání maminky 
a tatínka potkává Dory tři svérázné 
obyvatele Mořského akvária. První 
je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; 
druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu 
nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. 
Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády 
k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich nedostatkům 
a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina.

Vstupné 140,-; přístupný; české znění; 100 min.
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pátek 24.   CENTRÁLNÍ INTELIGENCE   (komedie USA)   
20:00 hod

Kdysi šikanovaný podivín 
vyrostl v drsného agenta CIA a 
nyní se vrací zpět na svou bý-
valou střední školu. S tvrzením, 
že pracuje na přísně tajném 
případu, požádá o pomoc svého 
bývalého trýznitele a někdejší-
ho velkého bosse střední školy, 
který pracuje jako účetní a mar-
ně vzpomíná na své slavné dny. 
Ale dříve, než si usedlý účtař 
uvědomí, do čeho se vlastně 
dostal a že již není cesty zpět, 
následuje svého nového ne-
předvídatelného přítele, který 
ho táhne vstříc svému světu plnému přestřelek, špionáží a dalších 
životu nebezpečných akcí, které by oběma mohly přinést smrt 
na více způsobů, než by vůbec dokázal spočítat.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 100 min.

úterý 28.   RATCHET A CLANK: STRÁŽCI GALAXIE   
(animovaný USA)   17:00 hod

Animovaný snímek Ratchet 
& Clank vypráví příběh dvou 
nepravděpodobných hrdinů 
snažících se zastavit nebez-
pečné vetřelce, kteří chtějí 
zničit planetu Solana. Když 
tito dva kamarádi, něco jako 
fenek Ratchet a robot Clank, 
narazí na nebezpečné zbraně 
schopné zničit celou jejich 
planetu, musí spojit své síly 
s týmem profesionálních hr-
dinů, kteří si říkají Galaktičtí 
Strážci, aby zachránili celou 
galaxii. Cestou za záchranou 
se všichni hrdinové budou učit 
o všech stránkách přátelství a 
významu objevování vlastní identity.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 90 min.

úterý 28.   OSLNĚNI SLUNCEM   (krimi drama Itálie)   20:00 hod
Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinton) tráví poklidnou 

dovolenou na slunečném ostrově v Itálii se svým partnerem Paulem 
(Matthias Schoenaerts). Idyla je narušena nečekaným příjezdem jejího 
starého přítele Harryho (Ralph Fiennes) a jeho okouzlující dcery Pene-
lope (Dakota Johnson). Radost z příjemného setkání se pomalu mění 
v atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti...

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

ČERVENEC: pátek 1.  DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ÚTOK  3D   (akční USA)  20:00 hod

Věděli jsme, že se vrátí. Dva-
cet let jsme se připravovali. Oni 
také… Jak je vůbec možné čelit 
vesmírné lodi, která k zaparko-
vání potřebuje celý Atlantský 
oceán? Poté, co Den nezávislosti 
redefinoval velkofilmy, přinese 
další kapitola globální katastrofu 
nepředstavitelných rozměrů. Za 
využití posbírané mimozem-
ské technologie spolupracují 
pozemské národy na ohromují-
cím obranném programu, jehož 
úkolem je ochrana planety. Na 
bezprecedentní vyspělou sílu 
mimozemšťanů se připravit 
nelze. Jedině vynalézavost ně-
kolika statečných mužů a žen 
může pozemšťany zachránit před 
vyhynutím.

Vstupné 150,-; přístupný; české znění; 120 min.

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVEN 2016

pátek 10. 6.   ROBERT FULGHUM V KRÁLÍKÁCH!   
zač. v 18:00 hod

Robert Fulghum (*1937, 
Waco, Texas, USA) se znovu 
přidává k projektu LiStOVá-
Ní, aby s ním objel české luhy 
a háje a pokřtil svou novou 
knihu. Proslulý americký 
autor, který nemá televizi, 
mobilní telefon ani e–mail, 
si přece jen založil webovou stránku (www.robertfulghum.
com), na níž pravidelně zveřejňuje ve svém deníku krátká 
zamyšlení nad věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách 
potkávají. Známý americký spisovatel je hostem divadelního 
představení podle své knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka. 
Jedná se o další scénické ztvárnění knižní předlohy z cyklu 
LiStOVáNí, na jevišti uvidíme Lukáše Hejlíka, Věru Hollou 
a Jiřího Resslera. V závěru se přidá sám spisovatel, následuje 
beseda, autogramiáda a prodej nové autorovy knihy Poprask 
v sýrové uličce. Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit, 
že opravdu všechno, co Robert Fulghum potřebuje znát, 
se naučil v mateřské školce. Vstupné 100,- Kč, vstupenky 
jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský textil 
ve Valdštejnově ulici.

sobota 11. 6.   JITRO - AVE MARIA   zač. v 18:30 hod
Koncert pěveckého sboru z Hradce Králové pod vedením 

sbormistra Jiřího Skopala. Dále účinkují: Michal Chrobák (kla-
vír) a František Vaníček (varhany). Koncert je součástí Meziná-
rodního hudebního festivalu Letohrad 2016. – Královéhradecký 
dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 
stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal. 
Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech 
(Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, 
Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je 
účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou 
řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství 
v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu 
(Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), 
v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010) a tři zlaté medaile 
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v Xiamen (Čína, 2006). Od roku 1990 sbor uskutečnil dvanáct 
turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, 
Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Naschville, 
Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee, letos Montana 
a New York), pět po Japonsku (1993, 2001, 2004, 2007, 2010) 
a v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu. Jitro pravidelně 
spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává hudební nosiče. 
Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spi-
rituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na 
premiérových koncertech Asociace českých skladatelů a kon-
certních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za 
interpretační výkony. Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí 
mezi 5 až 19 lety, které navštěvují několik oddělení. Přípravná 
oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek 
B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního 
sboru se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky 
s hlavním pěveckým sborem. Kromě zpěvu a hlasové výchovy 
se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci 
a hře na zobcovou flétnu. – Bezplatná doprava na koncert je 
zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z autobusového 
nádraží ve 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné bude věnováno 
na potřeby poutního kostela.

středa 15.   TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:00 hod 
čtvrtek 16.  TANČÍME PRO RADOST   zač. v 18:00 hod
pátek 17.     TANČÍME PRO RADOST    zač. v 18:00 hod
Dvacátý pátý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci 

všech ročníků tanečního oboru ZUŠ. Vstupné 60,- Kč, vstu-
penky v předprodeji v kanceláři Střelnice od 30.5., rezervace 
na tel. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-mailové adrese 
strelnice@strelnice.cz.

úterý 21.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU   zač. v 19:00 hod 
Tradiční koncert při příležitosti prvního letního dne se koná 

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

čtvrtek 23.  ZPÍVÁNKY - MŠ PIVOVARSKÁ  zač. v 16:00 
hod

Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 
rokem, vstupné dobrovolné.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Madam Butterfly
Dne 19. 5. 2016 jsem se zúčastnila promítání v místním kině 

opery Madam Butterfly. Tato úchvatná podívaná měla kromě 
vynikajícího zpěvu i překrásný děj. Určitě celé představení 
stálo za výdej vyšší částky, kterou promítání stálo.

Návštěvnost však měla mizivé procento a já jsem předpo-
kládala, že alespoň někteří lidé, kteří mají rádi vážnou hudbu, 
se zúčastní.

Věřím, že králičtí občané příště budou mít zájem i o tato 
vrcholná hudební díla a tím se nepřipraví o krásný umělecký 
zážitek.

Marta Vacková, Králíky

Piano v podloubí
Vážení podporovatelé nevšedních událostí, rádi bychom 

Vás informovali o tom, že opět uvažujeme o umístění piana do 
podloubí před obchod obuví pana Pěnkavy. Nejdříve necháme 
piano prohlédnout odborníkem a pokud se nástroj bude cítit 
na to, aby zvládl další sezónu, opět rozezní Vaše melodie na 
našem náměstí. Pokud se tedy zadaří, uspořádáme počátkem 
července úvodní koncert. O termínu budete informováni 
plakáty.

Miroslav Beran a Michal Kos

Koncert 4 ZUŠ
Chtěla jsem se s vámi podělit o zážitek z koncertu 4 ZUŠ 

konaného 10. 5. 2016 v Jablonném nad Orlicí. Myšlenku tohoto 
setkání proměnila v realitu vloni naše paní ředitelka Mgr. Zdeňka 
Křížková, uskutečněním prvního koncertu u nás v Králíkách. Letos 
padla volba na Jablonné nad Orlicí. Každá ZUŠ měla vystoupit 
zhruba ve 20 minutovém bloku, zaměřeném na komorní soubory. 
Z mého pohledu některá vystoupení nesplňovala jak kvalitově tak 
námětově smysl koncertu. Nad tím by se měli ředitelé ostatních ZUŠ 
zamyslet. Naši vystoupili po dvou a čtvrt hodinovém čekání. Děti 
předvedly vystoupení, které mělo šmrnc a šťávu. Nejen kytarový 
soubor, ale i klarinety, poté flétny a na závěr žesťový soubor, který 
celý skoro tříhodinový koncert uzavřel. Chtěla bych tímto sklonit 
poklonu našim učinkujícím a hlavně poděkovat pánům učitelům 
naší ZUŠ za skvěle odvedenou práci. Můžeme být pyšní na to, že 
je u nás máme, že učí naše děti.

Dostálová M.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí červen 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - červen

VÝSTAVA 777 KOUZELNÝCH MED-
VĚDŮ - Pro letošní léto jsme opět připravili 
výstavu zaměřenou převážně na rodiny s dětmi.

Ve výstavních prostorách bude připra-
veno pro návštěvníky 777 medvědů všeho 
druhu. Najdeme zde převážně medvědy 
plyšové ale i keramické, porcelánové, pa-
pírové aj., dobové i současné. Pro návštěv-
níky bude také nachystána interaktivní část 
s medvědí tématikou: rukodělné dílničky, 
hry a soutěže (medvědí obří puzzle, sklá-
dačky, prohazovačky, apod.), pracovní listy 
pro malé i velké, které „motivují“ každého 
návštěvníka pečlivě projít celou výstavu. 

Využijeme i sklepní prostory IC, kde 
bude nachystána pro všechny, kdo se ne-
bojí, tajemná medvědí sluj. Celou výstavu 
zahájíme ve středu 1. června, krátkým 
živým programem v prostoru před IC od 
17,00 hodin. Všechny medvědy následně 
budete moci navštívit až do 2. září 2016.  

Dětský den - sobota 4. 6. 2016 od 13 

hodin. Na fotbalovém stadionu připravil 
oddíl kopané pro děti bohatý program 
s občerstvením.

Fascinace varhan - úterý 7. 6. ve 20 
hodin, kostel sv. Bartoloměje. Varhanní 
koncert je součástí MHF Letohrad 2016. 
Vystoupí Torben Krebs – Dánsko.

Jablonský Medvídek - 10. - 11. 6. areál 
u koupaliště. Již XXII. Ročník festivalu 
s bohatým programem pro celou rodinu. 
Pořádají Kamarádi. Podrobné informace na  
www.jablonskymedvidek.cz

Tanec v rytmu filmu 2016 - 13. – 14. 6. 
v 18 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí. 
Ve vystoupení se představí žáci hudebního 
obru ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Rybářský den - sobota 25. 6. od 11 
hodin, areál Rybárny. Přijďte posedět a 

ochutnat pochoutky nejen z rybího masa.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY - Odbor kultury a cestovního 
ruchu MěÚ Jablonné nad Orlicí pořádá od  
září 2016 kurz tance a společenské výchovy. 
Tento se skládá z 10 lekcí, 1 prodloužené 
a věnečku. Přihlásit se můžete v Informač-
ním centru čp.30 v Jablonném nad Orlicí, tel 
465 641 371. Při přihlášení se platí polovina 
kurzovného, tj.500,- Kč. Kurz se uskuteční 
při dostatečném počtu účastníků.

Předplatné  - podzim 2016 - V květnu 
skončilo divadelním představením Domácí 
štěstí jarní předplatné 2016. Odbor kultury  
pro vás připravuje pořady pro podzimní 
předplatné. Jakmile bude celý program 
hotový, začne prodej předplatného. Máte-
-li o předplatné zájem, sledujte prosím 
plakátovací plochy a webové stránky Města 
Jablonné nad Orlicí.
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Králičtí na Cyklo Glacensis 2016

Paní Nováková s přítelkyněmi
Na posledním výletě

Vzpomínka na paní Liselotte Novákovou
článek uvnitř zpravodaje
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Úspěšné navázání spolupráce
zahrádkářských organizací

partnerských měst
Králíky a Międzylesie
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