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Oprava zanedbaného hřbitova v Dolní Lipce
Hřbitov se nachází v Dolní Lipce, okres 

Ústí nad Orlicí. Tento hřbitov byl založen 
v roce 1894 a počítalo se zde se 165 hro-
bovými místy. Pozemek k tomuto účelu 
věnoval tehdejší starosta pan Peter Prause.

Ve stejném roce byl tento hřbitov vy-
svěcen králickým farářem panem Aloisem 
Johnem. Tento farář také na tomto místě 
v roce 1902 našel svůj věčný odpočinek.

Od roku 1947 se již zde nepohřbívalo 
a některé české hroby byly přemístěny do 
Králík. Od té doby hřbitov se postupně 
dostával do velmi špatného, řekněme ka-
tastrofálního stavu. Na zmíněném místě 
vyrostlo divoce mnoho stromů, a to jeden 
přes druhého, náhrobky byly skáceny, někte-
ré zcela zmizely, nápisy na náhrobcích byly 
sotva čitelné. Hřbitovní zeď byla z velké 
části rozpadlá, železná vstupní brána byla ve 
velmi špatném stavu, na levé straně stojící 
márnice volala po opravě.

Nejdůležitější ale bylo, že ke hřbitovu 
nevedla žádná cesta. Původní cesta byla pře-
měněna na louku a pole. Opodál stojící kos-
telíček zasvěcený Panně Marii, Utěšitelce 
nemocných, také vyžadoval nutnou opravu.

Stal se však zázrak. V roce 2012 paní Eva 
Rýcová a pan Jan Brčák se začali o objekt 
zajímat a vrhli se do nepředstavitelné práce 
a odpracovali a ještě odpracují mnoho hodin. 
Jak oni, tak i další dobrovolníci, vykonávají 
vše bezplatně. Na velkých opravách se fi-
nančně podílelo Město Králíky a část šla ze 
sbírek dobrovolníků a německých rodáků.

V první řadě se zde kácely náletové dře-
viny, odstranily se padlé stromy, vyzvedly 
se náhrobky a rámy hrobů. Ve spolupráci 
s panem Helmutem Schrammem a pracov-
níky městského muzea se zjišťovaly a do-
hledávaly nápisy na náhrobcích zemřelých 
německých starousedlíků z Dolní Lipky, 
Boříkovic a dalších okolních vesnic. Bylo 
zjištěno 31 náhrobků s řadou jmen a na 
24 hrobech byly obnoveny nápisy. Mezi 
pochovanými je řada dětských hrobů, což 
svědčí o vyšší dětské úmrtnosti. Zbylé části 
rozbitých náhrobních desek se zbytky jmen 
byly uloženy na jeden bezejmenný hrob 
v levé části hřbitova.

Pan Brčák vede evidenci o záchranných 
pracích a akcích týkajících se hřbitova i kos-
telíčku, včetně fotodokumentace. Za pomoci 

paní Žanety Filipové z městského muzea se 
dohledaly další jména a příbuzenské vazby 
zde pochovaných. Dále se renovoval mra-
morový kříž, který daroval v roce 1907 pan 
Ferdinand Hentschel z Králík. Znovu byl po 
opravách vysvěcen dne 10. 11. 2012 panem 
farářem Pavlem Plíškem.

Vlevo od centrálního kříže je hrob 24 
letého Ernsta Pabela z Dolní Lipky, který byl 
22. 5. 1945 zastřelen v Králíkách.

Na hřbitově se nachází 6 více než sto-
letých lip, které vytváří kouzlo zdejšího 
místa. V roce 2015 byla obnovena nová 
cesta ke hřbitovu, která byla vyňata v rámci 
pozemkových úprav z majetku soukromní-
ků a převedena do majetku města Králíky. 
Podél nové cesty bude vysazena lipová alej.

Na nové hřbitovní zdi je nyní instalová-
no 14 keramických kachlí představujících 
Křížovou cestu, jejímž autorem je pan Pavel 
Kučera, klient Domova Svaté rodiny z Pra-
hy. Tento soubor byl vysvěcen za přítomnosti 
více než 200 poutníků dne 5. 7. 2014 panem 
farářem Plíškem.

Na obnově hřbitovní brány v Dolní Lip-
ce a brány na hedečském hřbitově u Hory 
Matky Boží pracoval pan Bohumír Giebl 
též bezplatně.

Nad vchodem na hřbitov je nový nápis 
v latinském jazyce „Quae facta sunt, non 
possunt mutari“, což v českém překladu zna-
mená „Co se stalo nelze změnit“. Tento nápis 
včetně instalace financovala paní Rýcová.

Při pracích na opravách tohoto hřbitova 
se mimo jiných podíleli také pan Milan 
Kacálek a pan Arnošt Juránek, a to všichni 
ve svém volném čase bez finančních nároků.

Na márnici byl dán nový krov a střešní 

krytina a nové dveře.
Opravy také proběhly na kostelíčku, kde 

se opravil havarijní stav omítky, střechy 
a věžičky a mohl se po letech v listopadu 
2013 opět rozeznít zvon jménem Svatý 
Václav, který věnovali v roce 1950 katolíci 
z Dolní Lipky. Na zdi kostelíka na mramo-
rové desce jsou uvedena jména padlých 
občanů z Dolní Lipky v první světové válce, 
jejichž jména byla připomenuta při poslední 
Dušičkové mši.

Díky finanční sbírce občanů, za přispění 
Česko-německého fondu budoucnosti, 
města Králíky a dalších institucí a němec-
kých rodáků se podařilo opravit varhany 
v kostelíku.

První poutní mše v obnoveném a oprave-
ném kostelíčku proběhla v srpnu 2012 a od 
té doby se konají 4x ročně mše při různých 
příležitostech.

Němečtí rodáci pravidelně navštěvují tato 
pietní místa na konci léta každého roku.

V letošním roce byla první mše 9. 4. 2016 
Všichni děkují, že tato náročná práce paní 
Evy Rýcové a pana Jan Brčáka, jakož i všech 
ostatních dobrovolníků přispěje k zachování 
tohoto pietního místa pro budoucí generace.

Editha Krejčová

Upozornění
pro občany

Ve dnech 26. 7. 2016  – 29. 7. 
2016 bude z technických důvodů 
finanční odbor Městského úřadu 
Králíky, Velké náměstí 5 uzavřen.
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Zeď hřbitova v Dolní Lipce - keramické kachle představující Kří-
žovou cestu.    Foto: Martin Hejkrlík
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Poděkování
Jen málo komu se podařilo mít téměř po 

celou dobu svého aktivního života stejného 
zaměstnavatele. V prvním pololetí letošního 
roku odešel z pracovního poměru pan Jan 
Čuma, který na různých pozicích pracoval 
pro město Králíky od roku 1974. Nejdéle pů-
sobil ve funkci vedoucího odboru výstavby a 
technické správy. Za 41 let se podílel na or-
ganizaci množství nových staveb, zajišťoval 
běžné i havarijní opravy městského majetku 
a nikdy ho nepostihla „provozní slepota“, 
která často zapříčiňuje to, že některé věci 
nevidíme, protože jsme si na ně zvykli.

Chtěla bych touto cestou panu Čumovi 
poděkovat za dlouholetou práci pro město 
Králíky a popřát mu do dalších let hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti. 

Jana Ponocná, starostka

Zlatý kříž Českého červeného kříže

Areál DVÚ a dozvuky projednání závěrečného účtu města
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás 

informovala o aktuální situaci okolo areálu 
DVÚ a zamyslela se nad zoufalou snahou 
představitelů místní ČSSD přesvědčit Vás 
o „zločinném spolčení a úmyslech“ vedení 
města a všech, se kterými musíme při své 
práci spolupracovat.

V pátek 3. 6. 2016 jsme v Praze jednali 
s generální ředitelkou Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) 
o převodu areálu bývalého výchovného 
ústavu na město Králíky. Areál je aktuálně 
stále v majetku ministerstva školství a k jeho 
převodu na ÚZSVM by mělo dojít v nejbližší 
době.  K 23. 6. 2016 k převodu zatím nedošlo.

Byli jsme informováni, že podle novely 
zákona o nakládání se státním majetkem 
dojde ještě jednou k nabídce areálu všem 
ministerstvům a organizačním složkám státu. 
Teprve v případě nezájmu z jejich strany bude 
areál prohlášen za nepotřebný a nabízen dále. 
Na jednání jsme se seznámili s podmínkami 
pro bezúplatný převod do majetku města. 
Základem je prokázání potřebnosti majetku ve 
veřejném zájmu. Kromě toho bude smlouva 
o takovém převodu obsahovat omezující 
podmínku zákazu převodu na jiný subjekt 
po dobu 20 let, zákaz komerčního využití 
také na 20 let a nemožnost čerpání dotací 
na případnou rekonstrukci. Další možností 
je úplatný převod na město bez výběrového 
řízení, který také předpokládá prokázání ve-
řejné prospěšnosti. Cena pro takovýto převod 
se stanoví znaleckým posudkem + náklady 
související s převodem. Poslední variantou 
je účast ve výběrovém řízení.

Při jednání jsme deklarovali trvající zájem 
města o převod areálu a za tímto účelem zpra-
cujeme záměr, kterým naši žádost doplníme 
a budeme o převodu dále jednat.

Jak jsme Vás informovali v minulém 
čísle zpravodaje, schválilo zastupitelstvo 
města na květnovém zasedání závěrečný 
účet hospodaření města za rok 2015. Stejně 
jako při schvalování rozpočtu, je závěrečný 
účet města před projednáním zveřejněn na 
úřední desce a webových stránkách města 
a každý občan nebo vlastník nemovitosti ve 
městě má právo se k němu vyjádřit. V souladu 
s tím jsme obdrželi připomínky k projednání 
od pana Jana Králíka, který je sice evidován 
k trvalému pobytu v Králíkách, ale zdržuje se 
zde minimálně. Text obsahoval 9 bodů k hos-
podaření města od roku 2011 a zpochybnění 
práce auditního orgánu, kterým je v našem 
případě Finanční odbor Krajského úřadu Par-
dubického kraje. Pracovníci krajského úřadu 
provádí přezkum hospodaření města a vydá-
vají o něm zprávu, která je součástí projednání 
závěrečného účtu.  Podání pana Králíka bylo 
před jednáním zastupitelstva doručeno všem 
zastupitelům (tedy i kontrolnímu a finanční-
mu výboru) v podobě, v jaké bylo doručeno, 
a současně s tím obdrželi zastupitelé také 
vysvětlující a doplňující informace k jed-
notlivým bodům od vedoucích příslušných 

odborů, případně od vedení města. V průběhu 
projednávání dne 9. 5. 2016 měli zastupitelé, 
na přímou výzvu řídící schůze, možnost 
vyjádřit se k textu, případně navrhnout hlaso-
vání o neschválení závěrečného účtu. Žádný 
takový návrh však nebyl podán a to ani od 
zastupitele za ČSSD Ing. Romana Kosuka. Po 
neúspěchu u zastupitelstva města podal pan 
Králík k rukám hejtmana Pardubického kraje 
stížnost na práci úředníků Pardubického kraje, 
kteří mají na starosti auditní činnost. Přílohou 
stížnosti byl stejný text, který obdrželo za-
stupitelstvo k projednání závěrečného účtu, 
doplněný o právní názor, u kterého však není 
uvedeno, čí právní názor to je. Postěžoval si 
zde také, že zastupitelstvo města Králíky jím 
předložený materiál řádně neprojednalo (což 
vzhledem k výše uvedenému není pravda) 
a nepřijalo žádné usnesení. Celý text stížnosti 
a přílohy byl také umístěn do vývěsky ČSSD, 
patrně se záměrem ukázat, jakých „strašných 
nepravostí“ se městský úřad a vedení města 
dopouští. Pracovníci krajského úřadu po 
doručení stížnosti kontaktovali jednotlivé 
vedoucí odborů i vedení města a požadovali 
některé doplňující informace, které jsme po-
skytli současně s materiálem, který podával 

vysvětlení pro zastupitele na květnové jednání 
zastupitelstva.

Abychom zjistili názor Pardubického kraje 
na celou záležitost, požádali jsme podle záko-
na 106/1999 Sb. o poskytnutí informace a to 
odpovědi, která byla poslána panu Králíkovi. 
Odpověď jsme obdrželi a jsme velmi rádi, 
že pan hejtman nenašel žádné pochybení 
v práci pracovníků krajského úřadu při pro-
vádění přezkumu, z čehož vyplývá, že jsme 
ve všech případech postupovali v souladu 
se zákony. Teď jen budeme s napětím čekat, 
jestli se vyjádření pana hejtmana také objeví 
ve vývěsce ČSSD.

Nejedná se o první případ podnětu nebo 
stížnosti na postup města v různých záleži-
tostech podaných většinou panem Králíkem 
nebo Ing. Kosukem, kdy se nakonec zjistilo, 
že k žádnému pochybení nedošlo. Možná 
by stálo z jejich strany za zamyšlení, jestli 
nenastal čas získat pozornost a sympatie vo-
ličů vlastními činy místo zoufalého hledání 
chyb jiných. Vlastní činy jsou však daleko 
pracnější, než osočování druhých.

Přeji Vám slunečné léto a krásně prožitou 
dovolenou.

Jana Ponocná, starostka

V současném světě, kdy nás obklopuje do-
statek všeho, je důležité a dobré podporovat 
charitu a přispívat na bohulibé projekty. Ono, 
obětovat (sto)koruny a nekoupit si něco jen 
tak pro sebe, ale dát je potřebným, je souboj 
s vlastní sobeckostí. A mnozí z Vás tento boj 
vyhráváte, protože podle svých možností 
podporujete různé nadace a charitativní pro-
jekty, pravidelně přispíváte na dobročinná 
konta. Patří Vám za to díky. 

Je však jeden druh dobročinnosti, který 
si zaslouží zvláštní připomenutí. Tím je 
bezplatné dárcovství krve, kdy pro potřeby 
někoho jiného dáváte doslova sami sebe. 
Krev má nezastupitelnou roli, protože ji 
(navzdory rozvinuté medicíně) nelze uměle 
vyrobit. A lékaři ji nutně potřebují při těžkých 
úrazech, při operacích, pro lidi se zhoubnými 
nemocemi krve a s poruchami srážlivosti, při 
léčbě popálenin atd. Ročně se na transfuzních 
odděleních v České republice provede cca 
420 tisíc plných odběrů krve (cca 450 ml 
krve z žíly dárce). Mezi speciální typy od-
běrů patří odběr krevní plazmy (ročně kolem 
180 tisíc odběrů v nemocničních zařízeních 
a kolem 500 tisíc v plazmaferetických cen-
trech) a odběr krevních destiček (kolem 18 
tisíc odběrů ročně). Přestože uvedená čísla 
vypadají závratně, v současné době chybí 
v České republice přes 100 tisíc dárců krve. 

Dobrovolné (bezplatné) dárcovství krve je 
společensky vysoce ceněno. Jako určitý druh 
uznání náleží dárci v den odběru pracovní 
volno s náhradou mzdy (ve výši 100 % prů-
měrné mzdy). Některé zdravotní pojišťovny 
poskytují dárcům krve multivitaminové 
preparáty, dárkové poukázky nebo přispívají 

na lázeňskou léčebnou rehabilitační péči. 
Dárcovství krve se promítá i do daně z příjmu 
fyzických osob, protože za každý odběr si 
dárce může v daňovém přiznání odečíst od 
základu daně částku 2 000 Kč.

Také v Králíkách žijí lidé, kteří jsou 
pravidelnými dlouholetými dobrovolnými 
dárci krve. Mezi ně patří i někteří zaměst-
nanci Městského úřadu v Králíkách. Jedním 
z nich je Ing. Roman Švéda, kterému bylo 
u příležitosti Světového dne dárců krve 
(14. červen) Českým červeným křížem 
uděleno nejvyšší vyznamenání Zlatý kříž 
ČČK 3. třídy za 80 bezpříspěvkových 
odběrů krve. Blahopřejeme a děkujeme!
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Sdružení obcí Orlicko společně se svazkem obcí
Lanškrounsko zorganizovalo společný nákup energií na
burze pro rok 2017, úspora je téměř 10 milionů korun
Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci se 

svazkem obcí Lanškrounsko nakoupilo pro 
své členské obce, dvě vodohospodářské 
společnosti a řadu dalších obecních orga-
nizací a spolků elektřinu a zemní plyn na 
Českomoravské komoditní burze Kladno. 
Celkem se na komoditní burze obchodovalo 
pro rok 2017 přes 18 tisíc megawatthodin 
elektřiny a 24 tisíc megawatthodin zemního 
plynu. Společným nákupem na komoditní 
burze se podařilo snížit ceny obchodova-
ných komodit oproti roku 2016 v průměru 
o 30 procent, což znamená celkovou úsporu 
9 milionů a 600 tisíc korun.

„Rozhodli jsme se využít poklesu cen 
energií ze začátku roku a zajistit si dodávky 
na příští rok za pokud možno co nejnižší 
ceny. To se podařilo. U silové elektřiny nám 

cena klesla meziročně o 23 procent a dostala 
se pod 700 korun za megawatthodin. Zemní 
plyn nám zlevnil dokonce o 36 procent pod 
400 Kč/MWh,“ informoval předseda Sdru-
žení obcí Orlicko Petr Fiala.

Sdružení pro své členy nakupuje energie 
na kladenské komoditní burze od roku 
2012. Už tradičně se nákupu účastní města 
Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, 
Žamberk a Králíky, městysy Dolní Čermná 
a Kunvald a obce Albrechtice, Čenkovice, 
Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Mo-
rava, Helvíkovice, Horní Čermná, Horní 
Heřmanice, Horní Třešňovec, Kameničná, 
Krasíkov, Klášterec nad Orlicí, Líšnice, 
Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, 
Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná, Ta-
tenice, Těchonín, Výprachtice, Záchlumí 

a Žichlínek. A také celá řada příspěvkových 
organizace a spolků z měst. „Nově se k ná-
kupu připojily i Jamné nad Orlicí, Strážná 
a Trpík,“ doplnil Petr Fiala.

Společného nákupu na komoditní burze 
letos poprvé využila i společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. „Vy-
soutěžené ceny pro nás znamenají úsporu 
nákladů u elektřiny o téměř 1 a půl milionu 
korun, na zemním plynu v příštím roce 
ušetříme dalších 300 tisíc,“ uvedl ředitel 
společnosti Bohuslav Vaňous. Předseda 
Sdružení Petr Fiala k tomu dodává: „Díky 
VaKu se zvýšil celkový soutěžený objem 
a tím jsme se stali pro dodavatele zajíma-
vější. Vítám i vlastní úsporu nákladů ve 
VaK, kde většinovými vlastníky společnosti 
je samospráva“.

TECHNOhrátky v Králíkách nezastavil ani výpadek
elektrického proudu – v manuálních činnostech

byly nedostižné dívky z Moravské Třebové
(KRÁLÍKY, 25. května 2016) – Osmé 

zastavení TECHNOhrátek Pardubického 
kraje v letošním roce přivedlo 120 žáků 
z osmi základních škol do Středního 
odborného učiliště opravárenského v Krá-
líkách. Projekt na podporu technického 
a odborného vzdělávání tentokrát nabídl 
všem aktérům nejen detailní seznámení 
s univerzálním oborem opravář země-
dělských strojů, ale také další nevšední 
zážitky. Zatímco polední opékání klobás 
žáky 7. a 8. tříd nadchlo, dopolední, dvou-
hodinový výpadek elektrického proudu 
v celém areálu způsobil organizátorům 
hodně vrásek.

„Bez proudu se nedá svářet, brousit ani 
vrtat a vyhaslá zůstala také kovárna. Po 
noční bouřce, která se přehnala nad oblastí 
Králicka, museli energetici opravovat 
nedaleké vysoké napětí. Mistři odborného 
výcviku na jednotlivých pracovištích si 
však i s touto nepříjemnou událostí po-
radili. Operativně přizpůsobili manuální 
činnosti situaci nebo dokázali zajímavě 
experimentovat. Školáci vše brali s pocho-
pením a přizpůsobili se poněkud omeze-
ným podmínkám,“ komentoval nečekané 
komplikace Vladimír Zemánek, manažer 
projektu TECHNOhrátky.

Žáci absolvovali postupně návštěvy 
zámečnické a strojní dílny, svařovny, 
pneumoboxu a diagnostiky, kovárny či 
autoškoly. Na školním dvoře vystavili 
svou moderní techniku také příslušníci 
policie ČR, záchranného hasičského 
sboru i záchranné služby. Na „exkurzi“ po 
výsuvném požárním žebříku si však troufl 

jen málokdo. Na akci se prezentovali také 
zaměstnavatelé. Společnost VZP Group 
Červená Voda představila dva vysoko-
zdvižné vozíky a své zázemí ukázal také 
závod Bühler Žamberk.

„Je výborné, že zásluhou projektu 
TECHNOhrátky si žáci mohou prohléd-
nout nejen střední odborné školy, ale 
především konkrétní obory. Poznají tak, 
co která profese obnáší, co je na ní zajíma-
vého a co je z ní využitelné pro další život. 
Obor opravář zemědělských strojů, který 
se v Králíkách vyučuje, nabízí neobyčejně 
široké uplatnění, protože jeho absolvent 
je nejen automechanikem či strojním zá-
mečníkem, ale odnáší si také tři svářečské 
kurzy a tři řidičská oprávnění,“ ocenila 
Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana 
Pardubického kraje.

Klobásy jako motivace
Činnosti, které žáci plnili, byly pestré. 

Vyzkoušeli si například výrobu kovových 
štítků ke klíčům a montáž kola u osobního 
automobilu nebo rozpoznávali nástroje. 
Čekal je také dopravní test a v okamžiku, 
kdy konečně znovu naskočil elektrický 
proud, se dostali i k ukázkám oblouko-
vého svařování. Kromě základních škol 
z Orlickoústecka a Svitavska se zúčastnily 
i dvě ze spádové oblasti Olomouckého 
kraje – ZŠ Staré Město pod Sněžníkem 
a ZŠ Štíty.

„K TECHNOhrátkám v Králíkách už tra-
dičně patří také oblíbený piknik v přírodě. 
Vedení školy i tentokrát v pravé poledne 
připravilo všem žákům a pedagogům vý-
borné osmažené klobásy, limonádu a poté 

ještě kopec domácí zmrzliny. Chutnalo 
všem a na odpolední vědomostní soutěž 
tak školáci přicházeli náležitě posilněni. 
Odrazilo se to i na jejich výkonech, při 
nichž s neuvěřitelnou rychlostí rozpoznáva-
li zakódované obrázky nástrojů a techniky,“ 
zaznamenala Helena Bártlová, manažerka 
projektu TECHNOhrátky.

Vítězství v soutěži manuálních činností 
se stala Základní škola Čs. armády, Mo-
ravská Třebová, jejíž výpravu paradoxně 
tvořily z převážné části dívky. Ve vědo-
mostním kvízu si nejlépe vedli zástupci 
Základní školy Výprachtice.

Když se účastníci letošních posledních 
předprázdninových TECHNOhrátek roz-
jížděli autobusy domů, v uších jim 
doznívala slova předsedy správní rady 
sdružení Agrovenkov Václava Koblížka: 
„SOU opravárenské v Králíkách bylo 
vždy v regionu pojmem. Kvality jeho 
absolventů je totiž předurčovaly k tomu, 
aby získali možnost okamžitého nástupu 
do špičkového provozu.“

Více informací o projektu TECH-
NOhrátky na www.klickevzdelani.cz/
technohratky.

Kontakt pro bližší informace:
Vladimír Zemánek

manažer projektu TECHNOhrátky
777 771 080

zemanek@klickevzdelani.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 pošle další milióny do pevností
Usnesením RM/2016/18/325 ze dne 2. 

5. 2016 rada města schválila cenovou 
nabídku na vypracování projektové do-
kumentace pro investiční akci: „Muzeum 
KS-14 U Cihelny novostavba provozního 
zázemí“. A pověřila odbor VTS k předlo-
žení smlouvy o dílo s projekční kanceláří 
PaM, stavebně obchodní společnost s.r.o., 
Náměstí Svornosti 2573/6, Brno. 

Stalo se již dobrou tradicí, že pravicová 
radniční koalice za tiché podpory zastupite-
lů zvolených za KSČM „investuje“ do pev-
nostní turistiky milióny korun z městského 
rozpočtu. V minulém volebním období jsme 
byli svědky „Revitalizace tvrze Hůrka“, 
která si kromě rozpočtovaných prostředků 
vyžádala i další peníze, a to v podobě více-
nákladů ve výši 2 mil. Kč. Finanční výbor 
zastupitelstva města Králíky, včele se svým 
předsedou panem Strnadem, nebyl scho-
pen prosadit kontrolu projektu, označení 
konkrétní odpovědnosti osob a vyvození 
důsledků, včetně uplatnění náhrady škoda, 
která vznikla městskému rozpočtu. Pan 
předseda Strnad následně rezignoval, aby 
později mohl usednout do rady a upřímně 
se tvářit, že se vlastně nic nestalo. Pomy-
slnou štafetu předsedy finančního výboru 
tehdy převzal pan Dušan Krabec. Když se 
ujal funkce, tak prohlásil: „Nechci nikomu 

házet klacky pod nohy, radní potřebují na 
svoji práci klid a já jim v tom budu maxi-
málně nápomocen“.

Tento příběh je možno uzavřít se zá-
věrem, že na pevnosti a další koníčky 
vybraných občanů je peněz dost, ale na 
výstavbu sociálních bytů a porodné již 
peníze nezbývají.

V rámci květnového zasedání zastupitel-
stva se projednával i Závěrečný účet města 
Králíky za rok 2015. K tomuto projednáva-
nému bodu se vyjádřil, jako jediný občan 
města Králíky pan Jan Králík, který ve svém 
obsáhlém materiálu upozornil na celou 
řadu pochybení při nakládání s prostředky 
z rozpočtu města. 

„Hospodaření města Králíky za rok 2015 
vykazuje velmi vážné chyby a nedostatky 
představující závažná rizika, která by mohla 
mít negativní dopad na hospodaření územ-
ního celku v budoucnosti. Přezkoumání 
hospodaření je pouze formální. Lze kon-
statovat, že auditní orgán a výbory zastu-
pitelstva města neplní svoji funkci. Přehlíží 
jednotlivá pochybení, nedoporučují žádná 
nápravná a preventivní opatření“. Zdroj: 
Jan Králík - vyjádření k ZÚ

Zastupitelstvu města Králíky doporučil 
projednání závěrečného účtu za rok 2015 
odložit a zajistit provedení nezávislého 

auditu hospodaření města Králíky za rok 
2015 a jeho nakládání s majetkem. Prove-
dení auditu hospodaření na lesním majetku 
města jak z části ekonomické (posouzení 
smluvních vztahů, analýzu příjmů a výdajů 
a hospodářských výsledků souvisejících 
s činností na lesním majetku), tak i lesnické 
činnosti (plnění závazných ustanovení LHP, 
povinnosti vlastníka vést lesní hospodářskou 
evidenci, povinnosti ochrany lesa a původu 
sadebního materiálu, provádění těžební 
a pěstební činnosti, posouzení souladu s LHP, 
posouzení možnosti úniku dřevní hmoty 
a fyzická kontrola těžeb). Audit způsobu 
uzavření příkazních smluv s dobou plnění 
neurčitou a audit plnění dodavatelů, tak, aby 
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 
přezkoumání hospodaření města Králíky 
za uplynulý kalendářní rok byl projednán 
zastupitelstvem města Králíky.

Široká pravicová radniční koalice s hla-
sitou podporou zastupitele zvoleného za 
KSČM, uvedený materiál shodila s úsměvem 
pod stůl, aniž by k němu přijala nějaké usne-
sení. Předvolební sliby o otevřenosti a trans-
parentnosti jsou již dávno zapomenuty!

Závěrem přeji všem občanům dobré vůle 
příjemné prožití prázdninových dnů.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD
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Městský úřad Králíky Městský úřad Králíky
Velké nám. 5,  telefon 465 670 xxx, vestibul 778 Karla Čapka  316,   telefon 465 670 xxx

Spojovatelka 711, fax:  465 631 321 Spojovatelka 711, fax 465 670 804
ústředna, podatelna Helena Ratimcová 701  ved. od. soc. věcí Bc. Bohumír Strnad 861
starostka Jana Ponocná 702  sociální dávky Bc. Kamila Ferancová 862
místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík 703  sociálně práv. ochr. dětí Lipenská Hana, DiS 866
tajemník Ing. Martin Košťál 704  sociální dávky Andrea Jirásková, DiS 867

    
ved. odboru OS Ing. Jan Divíšek 721  sociální služby Bc. Tereza Dostálová 724894938

vnější vztahy Jitka Prausová 705     
informatik Ing. Roman Švéda 706  ved. od. vnitřních věcí Ing. Miroslav Macháček 871
mzdová účetní Bc. Irena Gáblerová 707  cestovní doklady Bc. Světlana Vogelová 872
specialista Mgr. Denisa Černohousová 723  občanské průkazy Jana Krabcová 873
matrika Jitka Maixnerová 734  evidence vozidel Bc. Martin Šmolík, DiS 874

 evidence řidičů Ing. Antonín Žižka 894
ved. finančního odboru Ing. Magdalena Berková 711  evidence řidičů Ing. Luboš Hejkrlík 875
účetní příjmy Marie Kubíčková 712  evidence vozidel Roman Feltl 876
účetní pokladna, poplatky Marcela Kubíčková 713  krizové řízení Bc. Milan Kacálek 878
účetní výdaje Jana Hájková 714  přestupky Blanka Jandová 877

 zkušebna e-testy Ing. Antonín Žižka 894
       
ved. odboru ÚPaSÚ Ing. Dana Nosková 731  ved. životního prostředí Ing. Josef Orlita 881
referent Bc. Marie Večeřová 732  odpady Pavel Brandejs 882
referent Bc. Petr Illichman 733  ochrana půdy Renata Macošková 883
územní plánování RNDr. Jaroslav Kotík 762  ochrana vod a ovzduší Slavíková Galina 884
    zemědělství a lesnictví Růžena Urnerová, DiS 885
ved. od. majetkového Ing. Věra Kubíčková 741     
referent Jaroslava Maťašovská 742  ved. od. živnostenského Bc. Martin Mlynář 891
referent Hana Krobotová 743  referent Magda Látalová 892
    referent Kateřina Hostovská, DiS 893
ved. odboru  VTSM Petr Venzara 751  
silniční hospodářství Herbert Holly 752  odbor OS
investice Bc. Veronika Sedláková 753  právník - externista Mgr. Bernard Urban 886
komunální služby Bc. Šverák Pavel 754  informatik Jaroslav Vacek 802

TELEFONNÍ SEZNAM MÚ KRÁLÍKY

Poděkování Zdeňku Němečkovi
Po režiích A. Honzáka, L. Štefky, M. Tomanové, B. Tomana, 

L. Petráňka, B. Strnada, I. Boka a J. Strnada se ujal režisérského 
postu u divadelního souboru TYL - i když on tvrdí, že nechtěně 
- Zdeněk Němeček. Jako první nastudoval komedii Sluha dvou 
pánů, která slavila velký úspěch. Díky Zd. Němečkovi se podařili 
doplnit herecký soubor a skloubit zkušenosti starších členů (Vl. 
Hejtmanský, A. Klohna, A. Pelikán) s nastupující generací. Od 
roku 2000 do roku 2016 soubor pod jeho vedením inscenoval 10 
premiér, se kterými se představil jak v mnoha městech a obcích 
našeho regionu, tak na krajských přehlídkách ochotnických 
souborů (Dolany, Jaroměř, Ústí nad Orlicí, Miletín a opakovaně 
Brněnec). Na přehlídkách získal několik ocenění za herecké 
výkony a režii. Vrcholem byla účast na národní přehlídce ve 
Vysokém nad Jizerou s komedií Prachy, prachy.

Výčet režisérské práce Zdeňka Němečka je následující: Sluha 
dvou pánů; Dva na koni, jeden na oslu; Revizor; Naši furianti; 
Hráči; Brouk v hlavě; Prachy, prachy; Hrobka s vyhlídkou; Ve 

státním zájmu; Řeči.
Práce ochotnického režiséra neznamená, jak by si mohl někdo 

myslet, jen sedět na židli a udělovat pokyny hercům, co a jak 
mají říkat nebo kam se mají postavit, kdy přijít a kdy odejít. Je 
to i návrh scény, zhotovení scény, výběr hudby, zajištění rekvizit 
a další činnosti spojené s divadelním představením. Za to vše si 
Zdeněk zaslouží obdiv nejen nás herců, ale i lidí, kteří ochotnic-
kému divadlu fandí a naše představení navštěvují.

Po závěrečném představení hry Řeči nám režisér oznámil, že 
to bylo jeho poslední představení coby režiséra a že by byl rád, 
kdyby se někdo ujal režie po něm. Sice jsme něco tušili, ale moc 
jsme tomu nevěřili a zaskočilo nás to. Přece jen jsme doufali, že 
si to rozmyslí, což se ale nestalo.

Chceme Ti, Zdeňku, poděkovat jménem souboru a příznivců 
ochotnického divadla za celé ty roky, které jsi věnoval králic-
kému divadlu.

Za DS Tyl – Martin Kos
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Významní králičtí rodáci
Tobiáš Jan Becker

Po „seriálu“ o významných dnech 
v kalendáři Vám Králický zpravodaj 
nabízí další sérii. Tentokrát o králických 
rodácích a osobnostech, které mají k na-
šemu městu vztah. Příspěvky uveřejně-
né v následujících číslech budou jednak 
ohlédnutím do minulosti, jednak budou 
i určitou předehrou k oslavám 650. 
výročí založení města, které budeme 
slavit v příštím roce.

Nejznámějším a nejvýznamnějším 
rodákem je Tobiáš Jan Becker, který 
se narodil v Králíkách dne 15. červen-
ce 1649 jako nejmladší syn do rodiny 
králického starosty Johanna Beckera. 
Tobiáš studoval bohosloví v Kladsku 
a v Praze. Během studií působil jako 
učitel a vychovatel vnuků hraběnky Pu-
tzardové na zámku ve Slatiňanech. Ve 
svých 24 letech byl vysvěcen na kněze. 
Působil krátce jako kaplan a zpovědník 
v klášteře voršilek v Praze, v roce 1679 
byl jmenován děkanem v Hostinném. 
V roce 1681 byl zvolen kanovníkem 

metropolitní ka-
pituly u svatého 
Víta v Praze. Zde 
nechal postavit 
v roce 1692 mra-
morové zábradlí 
kolem hrobu Jana 
Nepomuckého . 

Později se stal děkanem kapituly u sv. 
Apolináře v Praze. 24. listopadu 1701 
jej císař Leopold I. jmenoval pátým 
královéhradeckým biskupem, což bylo 
potvrzeno papežem Klementem XI. dne 
3. dubna 1702. Biskupské svěcení mu 
udělil litoměřický biskup Jaroslav ze 
Šternberka dne 14. května 1702 a 27. 
května byl uveden do úřadu při mši 
v katedrále Svatého Ducha.

Biskup Tobiáš Becker proslul jako 
vynikající organizátor a vyjednávač. 
Byl také úspěšný i při zajišťování 
finančních prostředků potřebných pro 
hladké fungování biskupství i pro po-
kud možno bezkonfliktní život diecéze. 
Pustil se rovněž do stavební činnosti 
- v Hradci Králové vybudoval biskup-
skou rezidenci na Velkém náměstí, bis-
kupský kněžský seminář a kanovnické 
domy v sousedství katedrály (budovy 
jsou součástí náměstí dodnes). Zahájil 
také přestavbu biskupského zámku 
v Chrasti u Chrudimi.

Ještě před svým jmenováním hradec-
kým biskupem navštívil v roce 1696 
rodné město Králíky, aby uskutečnil 
svůj dávný sen - postavit na Lysé hoře 
(přejmenované později na Horu Matky 
Boží) kapli. Později se s pomocí donáto-
rů pustil do budování monumentálního 
díla. Nechal postavit poutní kostel, 

který byl zasvěcen Nanebevzetí Panny 
Marie a který osobně roku 1700 vysvě-
til. V letech 1701 až 1704 dal u tohoto 
kostela vybudovat ambity, v aleji ve-
doucí od města osm šestibokých kaplí 
a roku 1710 byla dostavěna u chrámu 
budova kláštera servitů.

Tobiáš Jan Becker zemřel 11. září 
1710 v Hradci Králové ve věku 61 let. 
Jeho ostatky byly uloženy do krypty 
královéhradecké katedrály Svatého 
Ducha. Tobiáš Becker zemřel, jeho „ 
nejrozsáhlejší dílo“ je i po více než 
třista letech dominantou Králík a vy-
hledávaným turistickým cílem. Pro 
připomínku je na stěně farního kostela 
v Králíkách umístěna Beckerova pa-
mětní deska. 

Monika Hejkrlíková
Zdroje:

http://www.kraliky.net/clanek.php?id=6
https://cs.wikipedia.org

Vyšla nová publikace z pomezí Čech a Moravy
V červnu tohoto roku se na pultech knihkupectví představila 

nová obrazová publikace – „ Pomezí Čech a Moravy od Suché-
ho vrchu po Lázek na starých pohlednicích a fotografiích“. Na 
historických snímcích jsou v publikaci zachyceny tři turistické 
cíle a to Suchý vrch, Severomoravská chata a Lázek. Mezi těmito 

snímky jsou zachyceny obce poblíž bývalé zemské hranice. 
Prostřednictvím historických snímků na české straně navštívíme 
Červenou vodu, Šanov, Křížovou horu, Bílou Vodu, Moravský 
Karlov, Mlýnický Dvůr, Čenkovice, Valteřice, Výprachtice, 
Horní a Dolní Heřmanice, Cotkytli a Strážnou. Na moravské 
straně se zastavíme u Svaté Trojice, v Podlesí, Písařově, Buko-
vicích, Štítech, Herolticích, Březné, u hotelu Hýbl, v Crhově, 
Drozdovské Pile a naše putování ukončíme v Hoštejně. V pu-
blikaci je také zdokumentován Rudolfův radioaktivní pramen 
u Svaté Trojice a dále krásné údolí řeky Březné. V knize je celá 
řada málo známých snímků, např. stavba chaty a rozhledny na 
Suchém vrchu a prezident Dr. E. Beneš, když zde byl v roce 
1937 na návštěvě. Je zde zachycen také interiér chaty a výpra-
va Sokolů a Prahy v roce 1932. Velice zajímavé jsou snímky 
první Severomoravské chaty před požárem, včetně leteckého 
snímku. Z Bukovic jsou zde snímky dřevěné zvoničky z roku 
1942, kdy z ní byl rekvírován zvon pro válečné účely. Vesnička 
Valteřice je zde zachycena v době, kdy zde stály původní domy. 
Po II. světové válce byla většina domů zbourána. Vzácné jsou 
také snímky výstavby druhé rozhledny na Lázku. Jsou zde také 
snímky železničních nádraží v Moravské Karlově, ve Štítech 
a v Hoštejně. Publikace je doplněna historickými razítky, od-
znaky, turistickými štítky na hole a znaky obcí.

Kniha jistě potěší všechny obyvatele v uvedených obcích, 
turisty a návštěvníky tohoto krásného kraje na pomezí Čech 
a Moravy. Je v prodeji v Městském muzeu Králíky.
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30. 5.
RM/2016/22/389: RM souhlasí s umís-

těním mysliveckého zařízení - umělé 
nory pro lišky na pozemku p.p.č. 3050 
– lesním pozemku o výměře 71 010 m2 
v k.ú. Králíky Mysliveckým spolkem 
Jeřáb Králíky, Králíky. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgá-
nů státní správy.

RM/2016/22/390: Město Králíky jako 
vlastník sousedních pozemků st.p.č. 
17 – zastavěné plochy a nádvoří, p.p.č. 
126/2 – ostatní plochy a p.p.č. 1175/2 – 
ostatní plochy v k.ú. Heřmanice u Králík, 
souhlasí se stavebním záměrem „stavba 
ČOV k novostavbě RD, místo stavby 
p.p.č. 997 – trvalý travní porost v k.ú. 
Heřmanice u Králík“ pana M. Š., Králíky. 
Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2016/22/391: Město Králíky jako 
vlastník pozemku p.p.č. 1193 – ostatní 
plochy v k.ú. Dolní Lipka, souhlasí se 
vstupem na pozemek v souvislosti se 
stavebním záměrem „likvidace vrtu VP 
0113 Dolní Lipka“ Českého hydrometeo-
rologického ústavu, Praha 4 – Komořany. 
Současně RM ukládá MO sdělit žadateli, 
že předmětný pozemek je společností 
ZEOS s.r.o., se sídlem Prostřední Lipka 
126, 561 69 Králíky užíván k země-
dělskému hospodaření, a že je nutné si 
vyžádat souhlas společnosti se vstupem 
na pozemek.

RM/2016/22/392: RM schvaluje záměr 
výpůjčky pozemků p.p.č. 453/1 – zahrady 
o výměře 2 330 m2 a p.p.č. 3302 – ostatní 
plochy o výměře 192 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem výuky v rámci povinné školní 
docházky a k mimoškolním aktivitám 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2016/22/393: RM schvaluje pacht 
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 panu J. M., Králíky, a to 
na dobu neurčitou a za pachtovné ve výši 
215 Kč/rok.

RM/2016/22/394: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1822/23 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 95 m2 a části p.p.č. 1841/1 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 200 m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/22/395: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 3725 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 18 000 m2 v k.ú. Králíky 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/22/396: RM doporučuje ZM 
schválit prodej volné bytové jednotky č. 
658/15 o velikosti 64,20 m2 ve II. nad-

zemním podlaží bytového 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 314/10000 paní L. A., Malá Morava a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/22 /397 :  RM schva lu -
je rozpočtové opatření číslo MPSV-
2016/90826-224 přidělené městu Krá-
líky rozhodnutím Ministerstva práce 
a sociálních věcí a interní rozpočtové 
opatření číslo 201604, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 149.500,00 Kč.

RM/2016/22/398: RM bere na vědomí 
úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky 
v souvislosti s konáním sportovní akce 
„Moped Cup 2016“ a to dne 18. 6. 2016 
v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin.

RM/2016/22/399:  RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci Programu 
podpory kultury a památkové péče, 
Program 2 – Podpora preventivní péče 
o sbírky muzeí 2016, Podprogram A1, 
vyhlašovatel Pardubický kraj a přijímá 
dotaci na akci „Elektronické zabezpečení 
expozic a exponátů Vojenského muzea 
Králíky“ ve výši 30 000 Kč z prostředků 
Pardubického kraje.

RM/2016/22/400: RM bere na vědomí 
informaci o zahájení inspekční činnosti 
v Základní škole Králíky.

6. 6.
RM/2016/23/401: RM uděluje fyzické 

osobě podnikající paní J. E. B., Między-
lesie, Polsko souhlas s umístěním sídla 
v budově čp. 9, která je součástí pozemku 
st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka. 

RM/2016/23/402:  RM schvaluje 
smlouvu o výpůjčce č.j. 5472/2015 na 
výpůjčku 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 
za účelem údržby pozemků, jež jsou 
součástí městské památkové zóny, a to 
s Pražskou provincií kongregace Nejsvě-
tějšího Vykupitele (Redemptoristé), se 
sídlem Svatá Hora 591, 261 01 Příbram 
II v předloženém znění. 

RM/2016/23/403: RM ruší usnesení 
č. RM/2016/21/378 ze dne 23. 5. 2016 
a nedoporučuje 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 Králí-
kách spolu se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu a pozem-
ku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
220/10000 panu J. M., Králíky za kupní 
cenu ve výši 341.000 Kč. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/23/404: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje 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 společ-
ných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 220/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu 
600.000 Kč a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/23/405: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene ve smyslu služebnosti 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání plynárenského zařízení a dále v prá-
vu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 
3038, p.p.č. 3039, p.p.č. 3045 a p.p.č. 
3822 – vše ostatní plochy v k.ú. Králíky 
v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami a provozováním dis-
tribuční soustavy včetně jejích součástí, 
příslušenství, trasového uzávěru s oplo-
cenkou a opěrných a vytyčovacích bodů 
pro oprávněnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem. Věcné břemeno se zři-
zuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 282 Kč + DPH za každý 
započatý metr délkový daných pozemků 
zatížených plynárenským zařízením. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením nové 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

RM/2016/23/406: RM schvaluje podání 
žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM 
SSM, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 
6 o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu usta-
novení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle seznamu vypra-
covaným Vojenským muzeem Králíky, na 
město Králíky.

RM/2016/23/407: RM ruší usnesení č. 
RM/2016/22/396 30. 5. 2016 a doporuču-
je ZM schválit nový záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 658/15 o velikosti 
64,20 m2 ve II. 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 314/10000 za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
663.260 Kč a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/23/408: RM v návaznosti na 
usnesení č. RM/2016/17/313 ze dne 25. 
4. 2016 schvaluje záměr prodeje osobního 
automobilu zn. ŠKODA FABIA COMBI 
1.2 RZ 1E8 7222, rok výroby 2004 za 
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
56.500 Kč a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit na dobu 30 dnů.

RM/2016/23/409: RM schvaluje úpl-
nou uzavírku ulice Dlouhá dne 28. 6. 2016 



Králický zpravodaj 7/2016 - 11

Výpis z jednání Rady města Králíky
od 14:30 do 18:30 hodin v souvislosti 
s pořádáním akce Základní umělecké ško-
ly Králíky s názvem „PROMENÁDA“.

RM/2016/23/410: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na zhotovení díla „Restaurování 
Kříže u hřbitova v Heřmanicích“ mezi 
městem Králíky a BcA. Danielem Bar-
tošem, sídlem Svitavská 634/26, Svitavy 
568 02, v předloženém znění.

RM/2016/23/411: RM souhlasí s pro-
dloužením doby pro pořádání hudební 
produkce na 02:00 hodin v noci ze dne 
17. 6. na 18. 6. 2016 a 18. 6. na 19. 6. 
2016, a to v souvislosti s pořádáním „14. 
sportovních her celníků“, které se konají 
v areálu objektu Krajského úřadu pro 
Pardubický kraj, Horní Lipka 16, Králíky, 
za splnění následujících podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí o konání kul-
turní/sportovní akce spojené s hudební 
produkcí;

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

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

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

RM/2016/23/412: RM schvaluje zvý-
šení provozního příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola Moravská, 
Králíky o Kč 40 tis. na organizaci účasti 
skupiny žáků a pedagogického dozoru na 
akci „Ostrov zajímavých lidí“ v ruském 
Soči a ukládá vedoucím odborům OS a FO 
projednat potřebné finanční krytí schvá-
leného příspěvku s příslušnými správci 
jednotlivých kapitol.

RM/2016/23/413: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardu-
bického kraje v rámci Programu podpory 
v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav 
sportovních zařízení, pořízení investiční-
ho movitého majetku sportovních zařízení 
a organizací v roce 2016 (oblast C1), 
vyhlašovatel Pardubický kraj a přijímá 
dotaci na akci „Rekonstrukce osvětlení 
tělocvičny v č.p. 488“ ve výši 100 tis. Kč 
z prostředků Pardubického kraje.

RM/2016/23/414: RM bere na vědomí 
rozhodnutí Odboru školství a kultury 
Pardubického kraje o zvýšení kapacity 
školského zařízení – školního klubu při 
Základní škole Králíky.

13. 6.
RM/2016/24/415:  RM schvaluje 

smlouvu o výpůjčce č.j. 129/2014 mezi 
městem Králíky a panem P. B., Králíky, 
jejímž předmětem je výpůjčka pozemků 
p.p.č. 2324 – t.t. porost o výměře 39 044 
m2, p.p.č. 2345 – t.t. porost o výměře 
24 997 m2 a p.p.č. 2349 – ostatní plocha 
o výměře 777 m2 v k.ú. Prostřední Lipka 
pro akci CIHELNA, v předloženém znění.

RM/2016/24/416: RM bere na vědomí 
zahájení řešení situace opravy podlahy 
v bytě č. 3 v bytovém domě čp. 363 na 
Velkém náměstí v Králíkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 222 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky.

RM/2016/24/417: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v umístění, zřízení a provozování vodo-
vodní přípojky a dále v právu vstupovat a 
vjíždět na pozemek p.p.č. 2268 – ostatní 
plochu v k.ú. Prostřední Lipka, v souvis-
losti se zřizováním, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním vodovodní pří-
pojky pro oprávněnou M. I., Hanušovice. 
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na 
dobu neurčitou a za náhradu stanovenou 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené se zřízením služebnosti. Záro-
veň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě.

RM/2016/24/418: Město Králíky jako 
vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2268 
– ostatní plochy v k.ú. Prostřední Lipka 
souhlasí s umístěním stavby - uložení 
vodovodní přípojky v souvislosti s přípra-
vou akce „Novostavba rodinného domu na 
p.p.č. 2297 v k.ú. Prostřední Lipka“ paní 
M. I., Hanušovice, tj. souhlasí s přesahem 
požárně nebezpečného prostoru. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí přísluš-
ných orgánů státní správy.

RM/2016/24/419: RM schvaluje pacht 
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 – trvalého travního porostu 
o výměře 4 591 m2, p.p.č. 2314 – trvalé-
ho travního porostu o výměře 3 091 m2 
a p.p.č. 2357 – ostatní plochy o výměře 
1 305 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za 
účelem zemědělského hospodaření panu 
V. L., Králíky, a to za pachtovné ve výši 
889 Kč/rok, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou.

RM/2016/24/420: RM schvaluje pacht 
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 - trvalé-
ho 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. 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 
1801 m2, p.p.č. 2042 - ostatní plochy o vý-
měře 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 - část o vý-
měře cca 14 900 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 1275 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 výmě-
ře 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 vý-
měře 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 
2282 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 
8435 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 o celkové výmě-
ře 243 608 m2 za účelem zemědělského 
hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., 
se sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 
Králíky za pachtovné ve výši 17.053 Kč/
rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na 
dobu určitou do doby zahájení realizace 
prvků ÚSES.

RM/2016/24/421: RM schvaluje pacht 
části pozemku p.p.č. 2084 - ostatní plochy 
o výměře cca 16 214 m2 v k.ú. Prostřední 
Lipka za účelem zemědělského hospo-
daření panu M. Š., Králíky za pachtovné 
ve výši 1.135 Kč/rok, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu určitou do doby zahájení 
realizace prvků ÚSES.

RM/2016/24/422: RM schvaluje ze-
mědělský pacht pozemků: p.p.č. 3516 
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- 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 1075 
m2, p.p.č. 3520 - orné půdy o výměře 1124 
m2, p.p.č. 3521 - orné půdy o výměře 1269 
m2, p.p.č. 3523 - orné půdy o výměře 1169 
m2, p.p.č. 3524 - orné půdy o výměře 1740 
m2, p.p.č. 3525 - orné půdy o výměře 1830 
m2, p.p.č. 3526 - orné půdy o výměře 265 
m2, p.p.č. 3527 - orné půdy o výměře 
1090 m2, p.p.č. 3528 - orné půdy o vý-
měře 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 
výměře 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 panu Č. 
Ř., Králíky za pachtovné ve výši 2.065 
Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s možností okamžitého 
ukončení pachtovního vztahu k jednotli-
vým pozemkům, tj. bez výpovědní doby.

RM/2016/24/423: RM schvaluje do-
datek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené 
dne 18. 7. 2014 mezi městem Králíky 
a Společností přátel československého 
opevnění, o.p.s., se sídlem Luční 199, 666 
03 Hradčany na odborné řízení a provoz 
Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze 
Hůrka v předloženém znění. Dodatek 
se týká změny soupisu nemovitých věcí 
a hodnoty předaného majetku k užívání 
a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy.

RM/2016/24/424: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 2415 – 
ostatní plochy o výměře cca 362 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem údržby po-
zemku a sekání trávy za nájemné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok s tím, že nájemní vztah 
se uzavírá na dobu určitou, a to do doby 
realizace ÚSES. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM/2016/24/425: Město Králíky jako 
vlastník sousedních pozemků p.p.č. 3492 
– trvalého travního porostu, p.p.č. 3493, 
p.p.č. 3494 a p.p.č. 3495 – orné půdy a p.
p.č. 3510 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 
nesouhlasí dle § 96 stavebního zákona 
se stavebním záměrem výstavby nového 
nadzemního komunikačního napojení 
výrobního závodu společnosti SEVEN-K 
s.r.o., se sídlem Pivovarská 171, 561 69 

Králíky, neboť je v rozporu s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.

RM/2016/24/426: Město Králíky jako 
vlastník sousedního pozemku p.p.č. 
2074/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 stavebního zákona se 
stavebním záměrem „stavební úpravy 
čp. 326 - výměna střešní krytiny, výmě-
na oken, oprava fasády v k. ú. Králíky“ 
manželů P. a V. O., Králíky. V případě 
provádění stavebních prací z komunika-
ce a umístění stavebního lešení požádá 
stavebník příslušný silniční správní úřad 
o povolení zvláštního užívání komunikace 
dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy.

RM/2016/24/427: RM neschvaluje 
záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 
705/3 – ostatní plochy o výměře cca 128 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zřízení 
parkoviště pro hosty restaurace Kačenka. 
Současně RM ukládá MO sdělit manže-
lům P. a H. S., Králíky, že město Králíky 
trvá na zachování statusu veřejného 
parkoviště.

RM/2016/24/428:  RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na akci „Muzeum K-S 
14 U cihelny - Novostavba provozního 
zázemí“ mezi městem Králíky a posky-
tovatelem investiční dotace Pardubickým 
krajem, sídlem Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice v předloženém znění.

RM/2016/24/429: RM souhlasí se zpra-
cováním 2 ks vyvrácených olší na p.p.č. 
3746 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpraco-
vání dřevní hmoty z těchto stromů mezi 
městem Králíky a paní L. S. s podmínkou, 
že veškeré práce budou provedeny na ná-
klad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/24/430: RM bere na vědomí 
změnu názvu budoucího zapsaného spol-
ku a souhlasí s umístěním sídla „Sdružení 
pro Králický karneval, z.s.“ v č.p. 488, 
ulice Nádražní, 561 69 Králíky.

RM/2016/24/431: RM schvaluje indi-
viduální paušální dotaci Vojensko-histo-
rickému klubu Erika Brno, z.s. ve výši 
30 tis. Kč na projekt: „Provozní dotace 
pro zázemí muzea K-S 14 „U Cihelny“ 
s knihovnou generála Mašína v budově 
Velké nám. 367.

RM/2016/24/432: RM schvaluje slo-
žení hodnotící komise pro programové 
dotace v rámci vyhlášeného Programu 
podpory kultury, společenských aktivit, 
práce s mládeží a činnost nestátních 
neziskových organizací na rok 2016 ve 

složení: Mgr. Martin Hejkrlík, předseda 
komise; Mgr. Jiří Švanda, člen komise; 
Ing. Jan Divíšek, člen komise (náhradník 
Mgr. Denisa Černohousová).

RM/2016/24/433: RM schvaluje slo-
žení hodnotící komise pro programové 
dotace v rámci vyhlášeného Programu 
podpory sportu na rok 2016 ve složení: 
Mgr. Miroslav Beran, předseda komise; 
Ing. Václav Kubín, člen komise; Mgr. 
Karel Hlava, člen komise; Ing. Jan Diví-
šek, člen komise (náhradník Mgr. Denisa 
Černohousová).

20. 6.
RM/2016/25/434: RM schvaluje pacht 

pozemku p.p.č. 2330 – trvalého travního 
porostu o výměře 17 912 m2 v k.ú. Pro-
střední Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., 
IČO 48150754, se sídlem Prostřední 
Lipka 126, 561 69 Králíky za pachtovné 
ve výši 1.254 Kč/rok + DPH, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou se spe-
cifickými podmínkami z důvodu konání 
akcí CIHELNA a FORT FEST CZ.

RM/2016/25/435: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1841/1 – trvalého travního poros-
tu, která je nově označena jako p.p.č. 
1841/18 – trvalý travní porost o výměře 
3 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/25/436: RM schvaluje doda-
tek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18. 7. 2014 mezi městem Králíky a Vo-
jensko-historickým klubem ERIKA Brno, 
z.s., IČO 64329607, se sídlem Viniční 
2845/136, 615 00 Brno – Židenice na od-
borné řízení a provoz Muzea čs. opevnění 
z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U 
Cihelny“ v předloženém znění. Dodatek 
se týká změny soupisu nemovitých věcí 
a hodnoty předaného majetku k užívání 
a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy.

RM/2016/25/437: RM schvaluje ná-
jemní smlouvu č.j. 2737/2016 mezi měs-
tem Králíky a panem J. B., Králíky, jejímž 
předmětem je dočasné užívání pozemků 
p.p.č. 2448 – t.t. porostu o výměře 45 243 
m2 a p.p.č. 2450 – t. t. porostu o výměře 
37 865 m2 v k.ú. Prostřední Lipka pro akci 
CIHELNA, v předloženém znění.

RM/2016/25/438: RM schvaluje do-
datek č. 3 příkazní smlouvy uzavřené 
dne 18. 7. 2014 mezi městem Králíky 
a společností ARMY FORT, s.r.o., se 
sídlem Gajdošova 24, 615 00 Brno, na od-
borné řízení a provoz Vojenského muzea 
Králíky v předloženém znění. Dodatek 
se týká změny soupisu nemovitých věcí 
a hodnoty předaného majetku k užívání 
a ke správě ve smyslu příkazní smlouvy.
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RM/2016/25/439: RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského 

úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a země-
dělství, o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání 
odpadů a s jeho provozním řádem společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČO 26007959, se sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky pro provozovnu: Terénní úpravy – Dolní Boříkovice, 
umístěnou na pozemcích p.p.č. 328/2, p.p.č. 328/3, p.p.č. 328/4, 
p.p.č. 375/1, p.p.č. 375/13, p.p.č. 375/14, p.p.č. 375/15, p.p.č. 
375/17, p.p.č. 470/4 a p.p.č. 1503/3 v k.ú. Dolní Boříkovice na 
dobu určitou do 30.09.2020, a nemá k němu připomínky.

RM/2016/25/440: RM bere na vědomí oznámení Krajského 
úřadu Pardubického kraje o zveřejnění záměru zařazeného do 
kategorie II - „Odchovna jalovic – farma Dolní Lipka“ o zahájení 
zjišťovacího řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí s tím, že záměr bude podroben zjišťovacímu řízení, 
a nemá k němu připomínky.

RM/2016/25/441: RM schvaluje výpůjčku pozemků p.p.č. 
453/1 – zahrady o výměře 2 330 m2 a p.p.č. 3302 – ostatní plochy 
o výměře 192 m2 v k.ú. Králíky za účelem výuky v rámci povinné 
školní docházky a k mimoškolním aktivitám ZŠ praktické a ZŠ 
speciální Králíky, IČO 61235105, se sídlem Nábřežní 130, 561 
69 Králíky, výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2016/25/442: RM bere na vědomí výpověď nájemního 
vztahu k prostorům v přízemí stavby občanské vybavenosti 
čp. 274, která je součástí pozemku st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky, 
podanou panem P. Z., Králíky. Nájemní vztah skončí uplynutím 
3 měsíční výpovědní doby dnem 31. 8. 2016.

RM/2016/25/443: RM schvaluje záměr pronájmu prostorů 
sloužících podnikání v přízemí stavby občanské vybavenosti 
čp. 274, která je součástí pozemku st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky, 
předmět podnikání a účel pronájmu – prodejna ovoce a zele-
niny, za nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM/2016/25/444: RM schvaluje záměr pronájmu prostoru 
v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 203 v obci a k.ú. Králíky, za účelem 
zřízení zázemí pro realizaci sociální služby sociálně terapeutické 
dílny za nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou. 
Jedná se o prostory v přízemí bytového domu o celkové výměře 
122 m2. Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na 
dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pronajímání prostorů 
sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/25/445: RM doporučuje ZM schválit záměr směny 
pozemku p.p.č. 1018/4 – trvalého travního porostu o výměře 
303 m2 ve vlastnictví pana J. B., Králíky za pozemky p.p.č. 
3196 – ostatní plochu o výměře 118 m2 a p.p.č. 3199 – trvalý 
travní porost o výměře 186 m2 ve vlastnictví města Králíky 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice s cenovým vyrovnáním ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/25/446: RM schvaluje krátkodobou výpůjčku pro-
stor – místnosti č. 123 v přízemí objektu čp. 316 v k.ú. Králíky, 
stavba je součástí pozemku st.p.č. 920, za účelem zřízení vý-
dejního místa materiální pomoci a vytvoření zázemí – kancelář 
se základním vybavením pro jednání s klienty + sklad balíčků 
s připravenou pomocí v období od 21. 6. 2016 do 19. 7. 2016 
Charitě Zábřeh, IČO 42766796, se sídlem Žižkova 7/15, 789 
01 Zábřeh, a to vždy každé úterý v týdnu.

RM/2016/25/447: RM schvaluje záměr výpůjčky prostor 
– místnosti č. 123 v přízemí objektu čp. 316 v k.ú. Králíky, 
stavba je součástí pozemku st.p.č. 920, za účelem zřízení vý-
dejního místa materiální pomoci a vytvoření zázemí – kancelář 
se základním vybavením pro jednání s klienty + sklad balíčků 
s připravenou pomocí, a to vždy každé úterý v týdnu a na dobu 
určitou od 20. 7. 2016 do 28. 2. 2017, a ukládá MO záměr 

výpůjčky zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro pronajímání prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2016/25/448: RM pověřuje Živnostenskou pojišťovací, 
a.s., IČO 63217546, se sídlem Vinohradská 28/2516, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady přípravou dodatku č. 2 stávající pojistné 
smlouvy č. 8057532416 ze dne 27. 6. 2014 uzavřené mezi měs-
tem Králíky a ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen holdingu ČSOB, 
IČO 45534306, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 
Pardubice na navýšení limitu odpovědnosti města Králíky z 5 
mil Kč na 20 mil Kč a přiřazování zřízených příspěvkových 
organizací a založené společnosti do společné pojistné smlouvy 
dle časového harmonogramu ukončování stávajícího pojištění 
těchto organizací.  

RM/2016/25/449: RM ukládá ředitelům příspěvkových 
organizací města ukončit stávající pojistné smlouvy, a to 
v součinnosti s makléřskou pojišťovací společností Živnosten-
ská pojišťovací, a.s., IČO 63217546, se sídlem Vinohradská 
28/2516, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, popř. ukončit spolupráci 
s jinými makléři.

RM/2016/25/450: RM posoudila předloženou zadávací 
dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Rekonstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUŠ 
v Králíkách“ a rozhodla veřejnou zakázku zrušit. Současně 
ukládá odboru VTS vypsat na tuto akci zakázku novou.

RM/2016/25/451: RM schvaluje výzvu k podání nabídky 
včetně všech příloh na zakázku malého rozsahu na akci „Re-
konstrukce bytových prostor za účelem rozšíření ZUŠ v Králí-
kách v budově č. p. 483, ulice Nádražní v Králíkách“. Zároveň 
schvaluje oslovit k předložení cenové nabídky dodavatele dle 
předloženého návrhu.

RM/2016/25/452: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
16-14 přidělené městu Králíky rozhodnutími Ministerstva 
kultury ČR, rozpočtové opatření číslo 16-17 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201605, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 60.450 Kč.

RM/2016/25/453: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 30 
odstavec (4) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, uděluje souhlas příspěv-
kové organizaci Základní umělecká škola Králíky, aby část 
svého rezervního fondu ve výši 60.000 Kč použila k posílení 
svého fondu investic.

RM/2016/25/454: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b) zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a § 31 
odstavec (2) písmeno c) zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ukládá pří-
spěvkové organizaci Základní umělecká škola Králíky odvod z 
fondu investic do rozpočtu města Králíky ve výši 200.000 Kč.

RM/2016/25/455: RM schvaluje smlouvu o dílo na zho-
tovení cínových píšťal pro varhany v kostele Nejsvětější 
Trojice v Heřmanicích, zhotovitel firma Ján Bies, Rovná 
17, 059 16 Hranovnica, Slovensko, IČO 32848358, IČ DPH 
SK1020729138 v ceně 2.070 € + DPH 414 € (platba z účtu 
veřejná sbírka).

RM/2016/25/456: RM projednala žádost Mgr. Michala Kose 
a Mgr. Miroslava Berana a souhlasí s umístěním pianina v pod-
loubí před obchodem s obuví čp. 276 od července do září 2016.

RM/2016/25/457: RM projednala žádost J. K. o poskytnutí 
informací podle zákona 106/1999 Sb. a ukládá starostce ode-
slat odpověď.

RM/2016/25/458: RM schvaluje umístění finanční hotovosti 
ve výši 888 Kč do schrány věže kostela Nejsvětější Trojice, 
Heřmanice.
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Závěr školního roku v MŠ Králíček - Moravská
Tak jako každý rok i letošní závěr školního roku byl v naší škol-

ce opravdu rušný. Už na konci května jsme pro rodiče a všechny 
občany našeho města uspořádali již tradiční zpívání na Střelnici, 
letos nazvané prostě „Jarní zpívání“. 

Následovala oslava Dne dětí, který jsme opět prožily společně 
s dětmi z polské mateřské školy v Miedzylesie. Letos jsme polské 
kamarády a paní učitelky pozvali na zábavné dopoledne nazvané 
„Cesta do Afriky“. V rámci tohoto dopoledne plného her a zábavy 
za námi do školky zavítali manželé Podolští se svými krásnými 
papoušky. S trpělivostí a zasvěcením dětem přiblížili život těchto 
nádherných ptáků. Byl to zážitek jak pro naše děti, tak pro děti 
z polské školky, pro které to všechno bylo velkým překvapením. 
Z naší školky si pak mohly odvézt papírové papoušky, které pro 
ně naše děti samy vyrobily, ale i další dárečky. 

Po návštěvě z Polska jsme se s dětmi pustily do pravého spor-
tovního trénování, protože nás čekala, letos již potřetí, účast na 
krajském finále Sportovních her mateřských škol v Pardubicích. 
A tak jsme s dětmi poctivě pilovali hod míčkem do dálky, štafetový 
běh, skok z místa, překážkovou chůzi a skákání v pytli. Děti s nad-
šením trénovaly a tak bylo těžké vybrat nakonec 12 dětí, které do 
Pardubic pojedou, aby tam reprezentovaly naší školku. Nakonec 
se krajského finále zúčastnilo družstvo ve složení: Martin Stolarik, 
Michael Milták, Alex Brůna, Adam Podolský, Matěj Procházka, 
Emma Stará, Vendula Ferancová, Aneta Vicencová, Karla Šaríková, 
Natálie Schöndorfová, Dominika Kholová, Kristýna Dekařová. 
Děti bojovaly o každý metr, o každou vteřinku a nakonec v těžké 
konkurenci velkých školek obsadily 12 místo. Všichni jim moc 
děkujeme za reprezentaci naší mateřské školy v tak veliké soutěži.

A už tu byla druhá polovina června, kdy jsme se s dětmi vydali 
na celodenní výlet do Pradědova dětského muzea v Bludově. Počasí 
nás sice strašilo častými přeháňkami a chladným větrem, ale nád-
herné atmosféře našeho výletu to vůbec neuškodilo. V bludovském 
dětském muzeu nás čekalo teploučko, útulno a plno zajímavostí. 
Nakonec děti vyzkoušely i spoustu všemožných atrakcí na zdejší 
zahradě a domů jsme odjížděli s dětmi, které se pěkně vydováděly 
a ještě se dozvěděly nějaké ty zajímavosti o Jeseníkách, Pradědovi 
a dalších jesenických skřítcích.

Velmi očekávanou akcí na konci školního roku v naší školce je 
také už tradičně „Přenocování ve školce“. A protože letošní rok 
je olympijský, tak jsme i naše „přenocování “pojali jako takovou 
malou školkovou večerní olympiádu. Jako zázemí jsme si vybrali 
zahradu zdejšího bývalého Dětského domova. Tady jsme si s dětmi 
pořádně zasoutěžili pod olympijskými kruhy. Nechybělo ani zapále-
ní olympijského ohně. Nakonec jsme si s chutí snědli opečené párky 
a téměř za tmy jsme se vrátili do školky. Čekala nás ještě noční 
výprava s baterkami po školce a pak už hajdy do spacáků, plyšáčci 

na spaní a pohádka na dobrou noc. Všechny děti 
zvládly statečně noc bez maminek a tatínků, za 
což byly odměněny malým dárečkem.

S koncem června nastalo loučení s našimi 
malými školáky. 23. června jsme se společně 
sešli ve slavnostních prostorách obřadní síně 
Radnice v Králíkách. Letos jsme na školáky 
pasovali 19 dětí. Všichni byli opásáni slavnostní 
šerpou, dostali kytičku a dárečky, které by jim 
měly připomínat dětství prožité v naší školce.

Školní rok 2015/2016 je za námi. V těchto dnech si už školáci 
užívají zasloužené prázdniny. Malí školáčci z naší školky se už těší 

na to, až 1. 9. 2016 usednou poprvé do školních lavic. Po celou 
dobu jejich docházky do naší mateřské školy a po celý uplynulý 
školní rok jsme dělaly všechno pro to, aby do školy byly děti co 
nejlépe připraveny. Přejeme jim tedy úspěšné vykročení do nové 
etapy jejich dětství, aby se jim ve škole dařilo co nejlépe a aby 
nikdy nezapomněly, co pro ně školka znamenala a co všechno ve 
školce zažily. Protože jak napsal známý americký spisovatel Robert 
Fulghum, který nedávno navštívil i naše město: „Všechno, co jsem 
v životě potřeboval, jsem se naučil v mateřské školce“.

Milé děti, milí rodiče a přátelé naší školky, přejeme vám, abyste si 
všichni užili krásné prázdniny plné sluníčka, pohody, dobré nálady 
a plno krásných letních zážitků. Těšíme se na vás opět 1. září 2016 
v Mateřské škole Králíček - Moravská.

Zaměstnanci MŠ Králíček - Moravská

Ohlédnutí za „CYKLISŤÁKEM 2016“
„Cyklisťák? To budeme jako jezdit celý týden na kole? A pane 

učiteli, to kolo si musím nějak opravit? A pane učiteli, kolo jaký 
horský? A kdo všechno pojede?“ Dotazy, které pan učitel Marek 
slýchával skoro každou hodinu chemie.

Na kola jsme vyrazili v termínu od 23. - 27. 5. 2016. Naším 
každodenním útočištěm se stala Severomoravská chata, kde jsme 
si užili mnoho zábavy. Od turnajů ve stolním tenise, po pěvecké 
večery na chodbě. Každý den jsme se vydávali na celodenní výlet, 
a tak jsme si krásně Hanušovicko projížděli křížem krážem. Top 
vyjížďkou byl výlet na Dolní Moravu, kde nejen nás, ale i naše 
dopravní prostředky vyvezli lanovkou a my jsme se jako první 
skupina v dějinách „cyklisťáků“ ocitli v nadmořské výšce 1 116m 
n. m. I odtud jsme se vraceli na naši základnu plni zážitků a dojmů. 
Nebudeme zapírat, nohy nás samozřejmě bolely, ale i tak jsme si 
cyklistický kurz všichni užili naplno. Uteklo to jako voda! Ta-
chometry ukazovaly kolem 180km ujetých za 5 dnů a my jsme se 
domů vraceli nejen unavení, ale s velmi dobrým pocitem,“že jsme 
to dali“! A hlavně, všechny nás to neskutečně bavilo!

Tímto bychom chtěli poděkovat našemu skvělému doprovodu, a to 
panu učiteli Petru Markovi, paní učitelce Ivetě Kubíčkové a našemu 
servismanovi panu Jirkovi Hlavovi, bez kterých by to opravdu ne-
šlo. Myslíme, že díky všem skutečným i neskutečným zážitkům se 
„cyklisťák“ usadí v popředí při vzpomínkách na naši základní školu...

Za všechny zúčastněné děkují – Holky z pokoje č. 7 :-))
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Nahlédnutí do okénka
akcí MŠ Prostřední Lipka

Druhá polovina školního roku byla v mateřské škole velmi pestrá. 
Připraven byl pro děti maškarní bál, besedy, kurzy, výlety, sportovní 
hry, oslava narozenin a svátků dětí, výtvarné soutěže a mnoho dalších 
činností. Při uskutečňování těchto činností nám vždy pomáhali rodiče, 
zejména maminky. Prostřednictvím Králicka chceme poděkovat ro-
dičům za jejich ochotu a vstřícný přístup, ZEOSU s.r.o. za vybavení 
šatny a panu Pěnkavovi za dárky pro předškoláky.

Zároveň přejeme Všem dětem slunné prázdniny a mnoho zážitků!
Za mateřskou školu děti a paní učitelky.

Foto některých akcí naší MŠ:

Olympiáda v anglickém
jazyce „nanečisto“

Již několik let pořádáme v naší škole školní kolo 
olympiády v anglickém jazyce, ze kterého se vítěz 
z každé kategorie (6. +7. třída, 8. +9. třída) jede utkat 
s konkurencí do okresního kola do Ústí nad Orlicí. Le-
tos si 1. místo přivezla Eliška Myšková z 8. A. Ovšem 
doposud se olympiády účastnili pouze žáci a žákyně 
tříd z 2. stupně. 

Letos poprvé se šestice statečných páťáků odhodlala 
zkusit si anglickou olympiádu „nanečisto“, aby věděli, 
že to není nic, co by nemohli zvládnout.  Ve čtvrtek 9. 
června po vyučování se pět žákyň a jeden žák sešli ke 
společnému poslechovému cvičení, které prověřilo je-
jich porozumění, postřeh, slovní zásobu.  Pro tento účel 
jsme využili ukázku poslechového testu City & Guilds 
Preliminary A1  z anglického časopisu Gate (October 
2014). Poté vcházeli účastníci jednotlivě do jazykové 
učebny, aby se anglicky představili a krátce pohovořili 
o své rodině a zálibách. Následovalo vylosování si kon-
verzačního tématu: My family, My home, My friends, 
My day, My free time, My school. Děti mluvily spatra, 
bez předchozí písemné přípravy, „zkoušející“ paní 
učitelky se ptaly na doplňující otázky. Na závěr malí 
angličtináři pojmenovávali obrázky, které vycházely 
z témat: House, Clothes, Pets, Sports, School.

Velké uznání a pochvala patří všem, kteří se zúčastnili. 
Věcné ceny do jazykové soutěže věnovala zástupkyně 
Oxford University Press pro pardubický kraj paní Mi-
chaela Klemensová. Děti byly potěšeny, protože tyto 
odměny si běžně v obchodě koupit nemohou. Velkou 
radostí pro nás bylo zjištění, že po třech letech studia 
angličtiny na 1. stupni ZŠ jsou žáci schopni konverzovat 
v přítomném čase na solidní úrovni. 

Takže, milá Luci, Báro, Áďo, Kristýnko, Jani a milý 
Adame, klobouk dolů před vámi! Kdybychom byli v naší 
jazykové učebně, mluvili bychom anglicky: „Hats off 
to you! And good luck!“

Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Jana Severýnová,
Bc. Tereza Kyllarová
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. 

zajišťují odchyt toulavých psů 
na území města. V současné době 
jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde 
vyfocení psi, které je možno si 

přisvojit. S na-
lezenými psy 
je možno se se-
známit a pro-
hlédnout si je 
každý pracovní 
den od 8:00 do 
13:00 hod.

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 časopisy můžete vrátit až začátkem září.
Přejeme velkým i malým čte-

nářům krásné prožití prázdnin 
a dovolených.

Pracovnice Městské
knihovny Králíky

TAK TROCHU JINÁ PROCHÁZKA
KAŽDOU STŘEDU SRAZ 
V 9:30 U KAŠNY NA NÁ-
MĚSTÍ V KRÁLÍKÁCH

(probíhá i během letních prázdnin)

• STROLLERING® je outdoorové cvičení pro 
maminky, tatínky a prarodiče s kočárky uplatňující 
zásady Pilatesovy metody.

• STROLLERING® je kondice, zpevněné 
tělo a pravidelný pohyb bez nutnosti hlídání.

• STROLLERING® je sportování s kočárkem na 
čerstvém vzduchu.

• STROLLERING® je kardio cvičení, při kte-
rém se hubne a zpevňují se problematické partie 
lidského těla.

• STROLLERING® je zábava pro Vás i pro děti, 
které se na vás budou dívat z kočárku nebo budou 
cvičit s vámi. Na jednotlivé lekce a na své nové 
kamarády se budou těšit.

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí příznivci, rádi bychom Vás informovali o provozu 

centra během letních prázdnin. Jak jsme již avizovali, tak 
centrum zůstane uzavřené. Jedinou aktivitou, během prázd-
nin, zůstává STROLLERING, tak trochu jiná procházka 
s kočárky. Každou středu v 09:30 se na Vás, u kašny na 
náměstí, bude těšit Verča Jasanská.

Rádi bychom Vám popřáli krásné letní prázdniny plné 
sluníčka a pohody.

INTERAKTIVNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
Máme obrovskou radost z hojné účasti a velkého zájmu 

o certifikovaný kurz první pomoci, který v centru proběhl 
na konci května. Tímto bychom chtěli ještě jednou podě-
kovat městu Králíky za podporu.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
02. 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
09. 07. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
10. 07. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
16. 07. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
17. 07. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
23. 07. So MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
24. 07. Ne MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
30. 07. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
31. 07. Ne MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných 
oblastech kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete 
v době od 8:00 do 11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost 
ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním 
z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste 
u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a funguje 
pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet 
zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami 
dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám 
cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá 
služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat 
do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý 
pacient požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných 
ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

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

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-

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

Milan Valenta – Veronika Revúsová
Martin Konečný – Radka Říhová
Martin Tutko – Petra Bartošová

Tomáš Bumbál – Kristina Richterová
Lukáš Tomášek – Markéta Hejkrlíková

Spolek seniorů na měsíc červenec připravuje
2. 7. 2016 v 06.00 hodin TAJNÝ VÝLET. Výletu se mohou zůčastnit 

i nečleni spolku. Přihlášení účasti na zájezdu v klubu spolku dne: 20. 6. 
od 14.00 hodin do 17.00 hodin u pí.Šturcové.

12. 7. 2016 v 17.00 hodin Výbor spolku seniorů - vyhodnocení 
měsíce června včetně Tajného zájezdu.

Pondělky a středy patří mladým a členům spolku šachistů. Zodpovídají 
p. Evžen Malý a Ing. Antonín Brychta.

Po dobu měsíce července spolek neplánuje akce - spolkové volno.
Za výbor J. Dobrohruška

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za účast, květinové dary 

i za slova upřímné soustrasti na pohřbu našeho drahého zesnulého, pana
Helmuta Schrammeho

který se konal 10. 5. 2016 v rozlučkové síni v Králíkách. Současně bychom 
rádi poděkovali pracovníkům pohřební služby z Červené Vody za důstojné 
provedení celého obřadu, zvláště pak panu Adamovi Kopsovi za pěkný 
smuteční proslov.

Za zarmoucenou rodinu děkuje manželka Sieglinda a dcera Eva

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

Veřejná sbírka
VÍM JÁ KOSTELÍČEK
Stav konta ke dni 29. 5. 2016

281.447,- Kč
(251.947,- k 1. 5. 2016)

Přispět lze na číslo účtu města Králíky: 
131-1324193309/0800 - v.s. 333
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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.

Informace pro občany
Plánované opravy hlavních

komunikací doplnění
Jak již bylo v minulém čísle Králického zpravodaje uve-

deno, společnost ŘSD ČR ve spolupráci s městem Králíky 
začne realizovat stavbu: „I/43 Králíky, úprava křižovatky 
pod náměstím, OŽK“. V rámci stavby dojde k úpravě 
stávající křižovatky pod náměstím, která je velmi rozlehlá 
a nepřehledná. Předmětem stavby je i výměna živičných 
povrchů na silnici č. I/43 v úseku od okružní křižovatky 
po železniční most včetně výměny silničních obrub, úprava 
stávajících nevyhovujících přechodů pro chodce v souladu 
s platnými normami a úprava navazujících částí komunikací 
ul. Pivovarská a ul. Nádražní. Po dobu výstavby, která by 
dle schváleného harmonogramu měla probíhat v termínu od 
11. 7. 2016 do 30. 9. 2016, dojde k významnému omezení 
provozu na upravovaných úsecích pozemních komunikací.

Současně s touto akcí probíhá další akce - oprava silnice č. 
I/43 v úseku Králíky (od areálu firmy INCOT s.r.o.) – Dolní 
Lipka (odbočka k hraničnímu přechodu do Polska). V rámci 
této akce se upravují silniční propustky, čistí silniční příkopy 
a dojde k výměně živičných povrchů. Investorem této akce 
je také společnost ŘSD ČR. Termín dokončení stavby je 
30. 8. 2016. 

Za odbor VTS Pavel Šverák
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ČERVENEC 2016
pátek 1.   DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK   3D   

(akční sci-fi thriller USA)   20:00 hod
Věděli jsme, že se vrátí. Dvacet 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 mimozemské 
technologie spolupracují pozemské národy na ohromujícím 
obranném programu, jehož úkolem je ochrana planety. Na bezpre-
cedentní vyspělou sílu mimozemšťanů se připravit nelze. Jedině 
vynalézavost několika statečných mužů a žen může pozemšťany 
zachránit před vyhynutím.

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

čtvrtek 7.   PAŘBA V PATTAYI   (komedie Francie)   20:00 hod
Francky a Krimo sní o odchodu z fádního života na sídlišti. 

Místo, kam touží jet, je notoricky známé plážové letovisko 
v thajské Pattayi. Chtějí-li se tam ale dostat levně, potřebují 
super nápad, jak vydělat peníze. Rozhodnou se přihlásit v Pa-
ttayi svého kamaráda liliputa na mistrovství světa v thaiboxu 
liliputů. Vysněná dovolená se najednou stává nejbláznivějším 
a nejnebezpečnějším dobrodružstvím jejich života. Thajsko, 
box, prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix, zaručující 
v kině neopakovatelný zážitek! Všechny cesty vedou do Říma? 
Ta pravá vede jen do Pattayi!

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; české znění; 95 min.

pátek 8.   HRA PENĚZ
(drama USA)   20:00 hod
V napínavém thrilleru reži-

sérky Jodie Foster, jehož děj se 
odvíjí v reálném čase, se herecké 
hvězdy George Clooney a Julia 
Roberts v rolích moderátorů 
finančního televizního pořadu 
ocitají ve velice výbušné situaci 
poté, co kontrolu nad vysílacím 
studiem násilím převezme roz-
zlobený finančník, jenž přišel 
o veškerý svůj majetek. V prů-
běhu napínavého střetu jsou 
moderátoři nuceni pustit se do 
boje nejen s útočníkem samot-
ným, ale také s časem, aby rozpletli záhadu konspirace, ukrývající 
se na pozadí současných frenetických a vysoce technizovaných 
globálních obchodních trhů.

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

sobota 9.   LÉTO ALL EXCLUSIVE
(komedie Francie)   20:00 hod
Všechno začalo jako skvělá do-

volená s kamarády a snoubenkou 
v brazilském ráji. Sluníčko, pláž, 
samba, rumba i rum, dovádění 
ve vodě, holky v bikinách. Právě 
tady chce Franck požádat svou 
snoubenku o ruku. Jeden den se 
skupina na prázdninách vypraví 
na výlet, otec snoubenky jim vnutí 
i stoletou babičku na elektrickém 
vozíku... střih! Najednou probíhá 
horečnaté pátrání. Z výletu do 
džungle se nevrátili, několik dní 
o nich nikdo neví, v oblasti jsou 
domorodé kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie tyči, 
kterou si jeden z nich vždycky všechno natáčel. A ukáže se, že to nebyl 
výlet, ale opravdový brazilský karneval katastrof. Drzou starou babičku 
by ještě přežili. Dvě sexy dívky, které se k nim přidají, taky nejsou to 
nejhorší. Lenochod je dokonce roztomilý. Ovšem jejich vlastní talent 
na vytváření šílených situací a průšvihů? Ten promění exotický ráj 
v kůlničku na dříví dřív, než bys řekl Pelé. Tukan by mohl vyprávět!

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

úterý 12.   OČISTA: VOLEBNÍ ROK   (akční thriller USA)   
20:00 hod

Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím v roce všech úchylů a lidí, 
kteří mají s někým nevyřízené účty. Během dvanácti očistných 
hodin můžete kohokoliv beztrestně zabít, okrást, znásilnit, nebo se 
naopak stát obětí trestného činu a nikdo vám nepomůže. A kdo je při 
takovém každoročním běsnění první na ráně? Například senátorka 
kandidující na prezidentku, která sbírá politické body příslibem, 
že očistu zruší. Veleúspěšný hororový thriller Jamese De Monaco 
začíná psát další krvavou kapitolu.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 100 min.
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středa 13.   NEŽ JSEM TĚ POZNALA
(drama USA)   20:00 hod
Louise ví leccos. Ví, že se jí 

líbí práce v bistru, a ví, že mož-
ná nemiluje svého přítele Pat-
ricka. Zato neví nic o klasické 
hudbě, neví, že přijde o místo, 
a kdyby tušila, co ji čeká, asi 
by tomu stejně nevěřila. Will 
zase po dopravní nehodě ztratil 
chuť do života. Ví, čím byl 
kdysi a všechno se mu nyní zdá 
nepodstatné, a také přesně ví, 
jak s tím skoncovat. Zato neví, 
že Lou mu vtrhne do života jako 
náhlá bouře. A ani jeden z nich 
neví, že jeden druhého navzájem navždy změní ...

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

čtvrtek 14.   LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY   (dokumen-
tární ČR)   20:00 hod

30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé 
představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, 
čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentár-
ních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější hity? Co se 
dělo v zákulisí? Objevný příběh třiceti let kapely Lucie vypráví dosud 
nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, 
o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi 
členů kapely nakreslí portrét čtyř výrazných osobností, které spolu 
leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jed-
nom jevišti. Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 85 min.

pátek 15.   MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU   (komedie 
USA)   20:00 hod

Katastrofická komedie vypráví příběh bratrů Mikea a Davea, kteří 
byli vždy skálopevně přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na 
rodinných setkáních tu pořádnou zábavu. Ať už se jedná o svatby, 
narozeninové oslavy nebo pohřby. Příspěvek obou bratrů ke společ-

né zábavě ovšem vždycky končil 
nějakou naprostou katastrofou: 
rozsáhlým požárem, těžkými 
zraněními, infarkty, demolicí 
slavnostní tabule apod. A tak 
když jejich sestra začne plánovat 
svatbu na Havaji, bratři dostanou 
od rodičů podmínku – na svatbu 
si musí sehnat partnerky, které 
je udrží na uzdě. Make i Dave 
proto začnou přes internet shánět 
holky, které by je doprovodily na 
havajskou svatbu jejich sestry. 
Takové nabídce odolá málo-
které dívčí srdce a tak se jejich 

nabídka rychle rozšíří. Mladí flamendři tajně doufají, že si vyberou 
dvě slušné dívky a sami si pak užijí divoké dovolené. Ovšem to se 
tvrdě přepočítali…

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 90 min.

úterý 19.   DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ   (animo-
vaná komedie USA)   17:00 hod

Jestli lze nějaké období po-
zemských dějin označit za 
hodně zajímavé časy nabité 
všemožnými katastrofickými 
událostmi, za časy, které každé-
mu pořádně prověří schopnosti 
přežít, pracovat pro tým a také 
sílu jeho charakteru, pak je to 
určitě doba ledová. Jedno jaká, 
jestli první, druhá nebo pátá. 
A právě v pátém dílu jedné 
z nejpopulárnějších animo-
vaných filmových sérií opět 
potkáváme všechny staré zná-
mé hrdiny a pár úplně nových. 
Přichází ledová událost roku! Honba za nepolapitelným žaludem 
katapultuje veverčáka Scrata do vesmíru, kde náhodně spustí sérii 
kosmických událostí, které transformují a ohrozí ledový svět. Aby 
se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek skupiny opustit 
svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů 
a dobrodružství.

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

úterý 19.   PAN DOKONA-
LÝ   (romantická komedie USA)   
20:00 hod

Martha (Anna Kendrick) se 
po bolestivém rozchodu setká-
vá s mužem, který by mohl být 
tím pravým. Tedy jenom do 
momentu, než zjistí, že „Pan 
Dokonalý“ (Sam Rockwell) 
má jednu zásadní chybu - je 
to nájemný zabiják na útěku 
před kartelovým gangem, který 
ho zaměstnává. Než to však 
Martha zjistí, jsou už do sebe bezhlavě zamilovaní. Rozhodne 
se, že jediným řešením bude „Pana Dokonalého“ napravit... Je 
natolik odhodlaná, že pro vysněný vztah hodlá čelit i následkům 
v podobě útěku před zabijáckým gangem. Martha postupem času 
v sobě objeví skrytý talent, jak být užitečným parťákem svému 
vyvolenému zabijákovi. Ostatně – pro lásku se někdy i vraždí...

Vstupné 100,-; přístupný; titulky; 95 min.

středa 20.   BLÁZNIVÁ PĚTKA   (komedie Francie)   20:00 hod
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže 

díky velkorysosti jednoho z nich - Samuela. Jeho otec mu však 
nečekaně zastaví přísun peněz 
a Samuel, ve snaze neprozradit 
nepříjemnou situaci kamará-
dům, se pouští do riskantních 
projektů. Štěstí mu však nepře-
je – zaplete se s místní mafií, 
poštve si proti sobě dealery 
drog, neuspěje ve světě diskoték 
a nakonec ho ještě začne hledat 
policie. Nezbývá mu nic jiného, 
než přiznat pravdu svým spolu-
bydlícím kamarádům a požádat 
je o pomoc...

Vstupné 100,-; přístupný od 
12 let; české znění; 100 min.
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čtvrtek 21.   LÍNÁ ZÁTOKA
(komedie Francie)   20:00 hod
Francouzský režisér Bruno 

Dumont před dvěma lety ro-
zesmál karlovarské publikum 
svou minisérií Malej Quinquin. 
Nyní po uvedení v soutěži na 
festivalu v Cannes vstupuje do 
kin se svou zdivočelou komedií 
a retro detektivkou v jednom. 
Líná zátoka představí slavné 
herce (Juliette Binoche, Valeria 
Bruni Tedeschi ad.) ve velmi 
neotřelých hereckých polo-
hách. Zábavná francouzská 

komedie odehrávající se v nádherně nasnímaných exteriérech 
severní Francie ukazuje, že i Francouzi si umí dělat legraci 
sami ze sebe.

Vstupné 80,-; přístupný; titulky; 120 min.

pátek 22.   DOBA LEDOVÁ: 
MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D   
(animovaný USA)   17:00 hod

Jestli lze nějaké období po-
zemských dějin označit za hodně 
zajímavé časy nabité všemožný-
mi katastrofickými událostmi, 
za časy, které každému pořádně 
prověří schopnosti přežít, pra-
covat pro tým a také sílu jeho 
charakteru, pak je to určitě doba 
ledová. Jedno jaká, jestli první, 
druhá nebo pátá. A právě v pátém 
dílu jedné z nejpopulárnějších 
animovaných filmových sérií 
opět potkáváme všechny staré 
známé hrdiny a pár úplně no-
vých. Přichází ledová událost 
roku! Honba za nepolapitelným 
žaludem katapultuje veverčáka 

Scrata do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, 
které transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, 
Manny, Diego a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na 
výpravu plnou komických momentů a dobrodružství.

Vstupné 130 ,-; přístupný; české znění; 80 min.

pátek 22.   UČITELKA   (drama ČR, SR)   20:00 hod
Nový film režiséra Jana Hřebejka. Zdánlivě empatická a laskavě 

vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich 
rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních 
výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy 
o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce 
základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky 
a jiné pozornosti. Najdou se však rodiny, které se rozhodnou uči-

telce vzepřít a stávající situaci 
se společně s ředitelkou školy 
pokusí zvrátit na konspirativní 
třídní schůzce. Děj strhujícího 
a velmi aktuálního snímku o síle 
lidského charakteru inspirova-
ného skutečnou událostí se sice 
odehrává na začátku 80. let, ale 
jde o příběh univerzální, který 
by se mohl odehrát kdekoliv 
a v jakékoli době, neboť zko-
rumpovanost, stejně jako malost 
a vypočítavost vládnou světem 
bez ustání.

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

Klub Na Střelnici Králíky
ČERVENEC 2016

sobota 2.7.   PASAT.KRALIKY.COM   zač. v 16:00 hod
Čtrnáctý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté 

ploše u kulturního domu Střelnice. Účinkují WiFiTch, iSING, Zup-
per, De La Blanche, P.O.P.M. a další. Vstupné dobrovolné.

neděle 3.7.   PAVEL ŠPORCL   zač. v 19:00 hod
Koncert s podtitulem PO-

CTA PAGANINIMU je 
sólovým projektem jednoho 
z nejlepších českých hous-
listů Pavla Šporcla. Koncert 
se koná v rámci 10. ročníku 
Klášterních hudebních slav-
ností 2016. 

– Bezplatná doprava na koncert je zajištěna autobusem pana 
Pinkase, odjezd z autobusového nádraží ve 18:30 hodin. Vstupné 
150,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři Střelnice, tel.: 
603 849 460, e-mail: strelnice@strelnice.cz.

sobota 16.7.   ARTEX 2016   zač. v 16:00 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí.
16:00 – CITIZEN37 – rocková parta z České Třebové;
17:15 – SEBASTIAN – 8M views on YouTube;

18:30 – ZDENĚK BÍNA TRIO – brilantní kytarista a jeho 
energická show;

20:00 – ŽLUTÝ PES – česká legenda jižanského rocku; 

22:00 – CIRKUS PONORKA – roztančené náměstí;
24:00 – VÁCLAV KOUBEK – nestárnoucí písničkář s dopro-

vodnou kapelou.

Doprovodný program: malování obrazů na náměstí, nedělní 
dražba; program pro děti – Mója.cz; Mažoretky z Titaniku; 
fireshow. Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma. Změna programu 
vyhrazena.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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X. ročník PASTVINSKÉ NOTY poněkud jinak
Pastvinská nota je festival tzv.okrajových žánrů.

Prezentuje hudební světová a naše díla country, 
bluegrassu, folku a pod.

Letošní desátý ročník bude netradiční a proto 
dvoudenní za doprovodu skvělého moderátora Jana 
Čenského. V pátek 12. 8.od 18:00 hod. bude pódi-
um patřit rockovým kapelám a v sobotu tradičnímu 
i modernímu bluegrassu, country a folku.

V pátek zahájí festival kapela MARNÁ SNAHA 
s převzatou tvorbou nejslavnějších světových i na-
šich bigbeatových a rockových kapel. Následovat ji 
bude rocková kapela HAPPY TO MEET s převažu-
jící vlastní tvorbou podbarvenou keltskou hudbou. 
Po nich muzika přitvrdí do hard rockového žánru 
v podání kapely DVACET FACEK. Na své si při-
jdou i posluchači „Kaťáků“. Kapela KATAPULT 
COVER BAND dá všechny jejich fláky v půldruhé 
hodiny trvající šňůře, aniž by se chtěla stylovat do 
„Kaťáků“. Snad nám asfaltový taneční parket vy-

drží zátěž tancechtivých 
účastníků.

Pokračovat budeme 
v sobotu 13. 8. ve 14:00 
hod. mixem bluegrasu a 
country v podání Chotě-
bořské kapely DETTO. 
Po nich vystoupí Budějovická hvězda port 80. 
let kapela SEM-TAM. Následovat bude moderní 
bluegras v podání kapely FOR ROAD z Prahy. 
Před přestávkou odlehčí country-bluegrassový žánr 
Olomoucký A.M.ÚLET.

Po přestávce v cca 18:00 hod. zahájí druhý blok 
Šumperská kapela MY country-bluegrassovou klasi-
kou. Po nich bude pódium patřit Děčínské, pohledné 
dámské kapele BÁRY.

Večerním koncertem oslaví 25. výročí vzniku 
Pražský MONOGRAM, kapela s titulem „evrop-
ská bluegrassová kapela roku 2015“, kterého se jí 
dostalo na EWOB v Holandsku.

No a na přání loňských účastníků festivalu ode-
hraje country bál opět country-rocková kapela 
HOLÁTKA.

Počasí se nelekejme na množství deště nehleď-
me, neboť hlediště bude kryto party stany pro 
cca 250 sedících posluchačů.

SKI KLUB PASTVINY

Bambiny
Na podzim v roce 2014 vznikla myšlenka pokusit se 

o fotbalovou práci s nejmladšími dětmi v Králíkách 
tzv. předškoláky.

V místních mateřských školách jsme proto vyvě-
sili výzvu, na kterou zareagovali rodiče dvou dívek 
a patnácti chlapců. Jednalo se o nejmladši kategorii, 
se kterou se v našem městě v oblasti fotbalu začalo 
pracovat. 

Trénovali jsme jednou týdně. Vzájemně jsme 
k sobě hledali cestu. Děti jsme si vyzvedávali v míst-
ních školkách a vodili je do tělocvičny. Tam si pro ně 
rodiče chodili. Počáteční náplní tréninku byly ze 
dvou třetin hry se zaměřením na orientaci, pohyb 
a jeho koordinaci. Postupně jsme zařadili i nácvik 
kopání do míče různými způsoby. O prázdninách 
proběhlo dvoudenní soustředění se stravováním 
a přespáním bez kontaktu s rodiči - bez problémů. 

Časem došlo k zaregistrování dětí do FAČRU a FC 
Jiskra 2008.

V současné době pracujeme se 14ti dětmi: Kateřina 
Pulkrtová, Romana Habasová, Tereza Martincová, 
Jan Bartík, Lukáš Bitnar, David Josef Krejčí, Jakub 
Lučan, Daniel Novák, Daniel Schoř, Tomáš Skoták, 
Marek Valach, Adam Tykva, Michal Urban, Tomáš 
Marek.

V jarní části jsme se zúčastnili 5ti turnajů s celkem 
přijatelnými výsledky.

V podzimní části fotbalových soutěží postoupíme 
věkem do mladší přípravky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat FC Jiskra 2008 
za finanční i morální podporu a hlavně Vám milí 
rodiče, za důvěru s jakou nám děti svěřujete.

Trenéři Jiří Hlava a Jiří Souček
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí červenec 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - červenec

Výstava 777 kouzelných medvědů
Pro letošní léto jsme opět připravili výsta-

vu zaměřenou převážně na rodiny s dětmi.  
Ve výstavních prostorách bude připraveno 
pro návštěvníky 777 medvědů všeho druhu. 
Najdeme zde převážně medvědy plyšové ale 
i keramické, porcelánové, papírové aj., dobové 
i současné. Pro návštěvníky bude také nachys-
tána interaktivní část s medvědí tématikou: 
rukodělné dílničky, pracovní listy pro malé 
i velké, které „motivují“ každého návštěvní-
ka pečlivě projít celou výstavu. Využijeme 
i sklepní prostory IC, kde bude nachystána pro 
všechny, kdo se nebojí, tajemná medvědí sluj.. 
Všechny medvědy následně budete moci 
navštívit až do 31. srpna 2016. Neváhejte 
a přijďte navštívit výstavu, která rozdává 
radost jak malým, tak velkým.

Vstupné: dospělí 60,- Kč, děti (3 - 15 let) 
40,- Kč, rodinné (2 + 2) 150,- Kč, skupiny (nad 
15 osob) 30,- Kč.

Smím prosit?
Pátek 23. 9. 2016 19 hodin, sál kina Jab-

lonné nad Orlicí
Činoherní studio Bouře uvádí komedii au-

torů Gérarda Bittona a Michela Munze Smím 
prosit? Henri de Sacy je vášnivý milovník 
všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po 
své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že 
se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně 
k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou pod-
mínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ješ-
tě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí 
vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti.

Hrají: Henri:JanRévai, Edmond: Ivan Vy-
skočil/Martin Polách, Norbert: Filip Čapka, 
Elsa: Kateřina Janečková, Dodo: Petr Pěknic/
Karel Zima. Přízemí: 420 ,- Kč, balkon: 
370,- Kč.

Romantický víkend
Pondělí 17. 10. 2016 v 19 hodin, sál kina 

Jablonné nad Orlicí
Tato hra britského dramatika Johna Godbera 

byla v roce 1994 nominována na nejlepší ko-
medii roku. Komedie vypráví příběh Alana a 
Bet, yorkshirského páru, jehož ustaraný vztah 
se láme pod tíhou všedních rodinných starostí. 
Jediným ze světlých bodů jejich soužití je 
neustálá snaha Bet vyhrát nějakou cenu v ča-
sopisech pro ženy. Až konečně vyhraje dovole-

nou v romantickém městě starého kontinentu, 
v Paříži. Jejich postřehy a komentáře humorně 
a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, 
kteří jsou vytrženi ze svého obvyklého stereo-
typu. Může to být návod na lepší manželství?

Hrají: Bet - Petra Špalková, Alan - Jan 
Novotný. Přízemí: 340,- Kč, balkon: 290,- Kč.

Už nikdy sám!
Čtvrtek 10. 11. 2016 v 19 hodin sál kina 

Jablonné nad Orlicí
Ve své hře Už nikdy sám! se německý 

režisér a dramatik Marc Becker zabývá feno-
ménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve 
velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní 
situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout 
pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým 
budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem 
jim to nejde, musí toho docílit promyšleným 
plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane 
se ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě 
se najednou začnou ztrácet desítky a desítky 
občanů…

Hrají: paní Müllerová - Zuzana Bydžovská, 
pan Meier - Pavel Liška, pan Schulz - Josef 
Polášek. Přízemí: 420,- Kč, balkon: 370,- Kč.
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V OBSAZENÍ NOTÁŘSKÉHO ÚŘADU V JABLONNÉM NAD ORLICÍ
S účinností od 1. 8. 2016 byla notářkou v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se sídlem v Jablonném nad Orlicí 
jmenována Mgr. Martina Suchodolová, tel. 465 323 560.
Úřední hodiny: 
Po, Út, St (lichá) 8-15 hod. - Jablonné nad Orlicí, Jateční 541 (budova spol. Formplast)
St (sudá), Čt 8-16 hod. - Žamberk, Masarykovo nám. 146
Pá 8-14 hod. - Žamberk, Masarykovo nám. 146
Každá lichá středa v měsíci 8-12 hod. (prvně 17. 8. 2016) - Králíky, Velké nám. 273 (budova knihovny)

Informace
pro občany
Město Králíky obdrželo informaci o finál-

ní verzi návrhu železničního jízdního řádu 
na období 2016/2017, která je umístěna na 
webových stránkách Pardubického kraje. 
Informaci rozesílal dne 24. 6. 2016 odbor 
dopravy a silničního hospodářství Pardu-
bického kraje. Obce mají zasílat připomínky 
k návrhu jízdního řádu do 15. 7. 2016. Z to-
hoto důvodu žádáme občany regionu o za-
slání připomínek k návrhu žel. jízdního řádu 
pro naši oblast (trať 024, trať č. 025, trať č. 
021) v návaznosti na trať č. 010. Připomínky 
zasílejte do 8. 7. 2016 na účelově vytvořenou 
adresu jizdnirady@kraliky.eu.

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

Webový odkaz na stránky Pardubického 
kraje, na kterém je umístěn návrh železnič-
ního jízdního řádu na období 2016/2017, 
včetně jeho upřesnění:

https://goo.gl/tFWjFW.

Jaroslav Šabata na webu knihovny
První měsíce tohoto roku proběhly 

besedy s mateřskými a základními 
školami ve znamení Sněžnických 
pohádek pana Jaroslava Šabaty. 
Dostali jsme k dispozici originální 
doprovodný výtvarný materiál – 
grafiky, loutky i obrazy a četli jsme 
si půvabné příběhy ukryté v čerstvě 
vydané knize.

Rozmanitost tvorby pana Šabaty 
by neměla zapadnout, proto jsme se 
rozhodli pomoci jeho literárním dí-
lům na webových stránkách městské 
knihovny.  Od července letošního 
roku máte možnost online číst nebo 
si i stáhnout knihy ve formátu pdf. 
Najdete zde kompletní bohatě ilu-
strované dílo pana Šabaty, kromě 
knih, které již byly vydány nebo 
těch, u kterých autor předpokládá, 
že by mohly vyjít v budoucnosti 
knižně.

Celá tvorba je věnována místním 
zvyklostem a způsobu života v ho-

rách s nezaměnitelným vypravěč-
ským stylem. Půvabné používání 
„podorlického a horalského“ nářečí 
je obohacující zvláště pro ty, kteří 
vnímají jeho vytrácení v globalizo-
vaném světě. 

Doufáme, že tímto počinem udělá-
me radost zájemcům o lidovou tvor-
bu, králický region a samozřejmě 
všem příznivcům díla pana Šabaty.

Městská knihovna Králíky

Králické koupaliště 2016
Starý areál koupaliště obsahoval pouze dřevěnou chatku 

pro zázemí, travnatou louku a pár ploch na slunění (odhaduje 
se rok 1949). Není proto divu, že roku 1977 se začalo stavět 
moderní koupaliště, které by vyhovovalo novodobým poměrům. 
Ještě tentýž rok se vybetonovaly stěny budoucích Městských 
lázní. Během léta 1978 brigádníci dokončili kabinky a sociální 
zařízení,upravili ochoz bazénu a dodělali dokončovací práce. 
Nové Městské lázně byly otevřeny roku 1979. 

Koupaliště města Králíky se nachází v jižní části města v ulici 
Karla Čapka hned vedle fotbalového hřiště.

V areálu se nachází plavecký bazén, dětské brouzdaliště, 
občerstvení a WC. Pro zpestření pobytu mimo vodu můžete 
bezplatně využít hřiště na beach volejbal nebo si zaházet 
s frisbee na louce či se jen tak slunit a chytat bronz.Každý rok 
k nám pravidelně chodí žáci z místní základní školy a gymnázia 
v rámci hodin tělesné výchovy. 

Do areálu koupaliště je zakázán vstup se psy. Do prostoru 
bazéna můžete vstoupit jen s řádným plaveckým úborem, bez 
znečištěné obuvi a platí zde zákaz kouření a vnášení jídla do 
bazénu. Při neuposlechnutí pokynů plavčíka nebo hrubého 
porušení Řádu koupaliště může být dotyčná osoba vyvedena 
z areálu bez nároku na vrácení vstupného. 

Provozní doba v sezoně za příznivého počasí
Pondělí - Pátek 10.00-19.00
Víkendy a svátky 9.00-19.00

Letošní sezona je od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
Ceník

Dospělí 40 Kč
Dospělí od 16 hodiny 20 Kč
Důchodci 20 Kč
Děti do 15 let 15 Kč
Děti do 3 let a ZTP zdarma 
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