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Významní králičtí rodáci – rodina Rotterových
Mezi významné králické rodáky nepochybně patří i podni-

katel Ferdinand Amand Rotter (celým jménem Ferdinand 
Amand Philipp Christoph Rotter) narozený 6. února 1808 
v Králíkách v čísle popisném 282. Původně byl zemědělcem 
a obchodníkem. V roce 1855 založil v Hořením Vrchlabí spolu 
s Franzem Ritschelem továrnu na zpracování juty a přádelnu 
lnu (F.A.Rotter & Söhne). Jeho domovským městem ovšem 
byly Králíky, kde se podílel na vzniku bavlnářského průmyslu 
a tkalcovství. Během událostí roku 1848 byl velitelem Národní 
gardy v Králíkách. V letech 1844–1866 zastával funkci starosty 
Králík, tedy dlouhých 22 let. V šedesátých létech 19. století se 
zapojil i do zemské politiky. V zemských volbách v roce 1861 
byl zvolen v kurii venkovských obcí (volební obvod Žamberk 
– Králíky) do Českého zemského sněmu jako oficiální kandi-
dát německého volebního výboru. Tuto funkci vykonával až 
do své smrti.  Ferdinand Rotter starší zemřel 3. dubna 1867  
v Králíkách v čísle popisném 281 ve věku 59 let a byl pohřben 
v rodinné hrobce z roku 1857 na králickém hřbitově. (V roce 
2013 památkově hodnotný objekt hrobky získalo do svého 
majetku město Králíky.) 

Po smrti Ferdinanda Amanda Rottera se vedení podniku 
ujali jeho synové. Ferdinand Rotter mladší (celým jménem 
Ferdinand Amand Rotter) se narodil v Králíkách v domě 
s číslem popisným 281 dne 15. srpna 1831. Velmi se zasloužil 

o rozvinutí továrny. Koncem šedesátých let již zde bylo v pro-
vozu asi 20 000 vřeten a firma zaměstnávala zhruba 1 800 lidí. 
Výrobky firmy šly převážně na export a získávaly ocenění na 
mezinárodních výstavách, např. na Světové výstavě ve Vídni 
v roce 1873. Ferdinand Rotter již v roce 1885 zavedl v továrně 
elektrické osvětlení. Svého otce nahradil i v úřadě, protože se po 
něm stal králickým starostou (do roku 1870). (Stejně jako Rotter 
starší nastoupil do úřadu ve věku 36 let.) Členem městského 
zastupitelstva byl v letech 1858-1901, tedy neuvěřitelných 43 
let. Později se zapojil i do zemské politiky. V zemských volbách 
v roce 1883 byl zvolen v kurii venkovských obcí (volební obvod 
Lanškroun – Králíky – Rokytnice) do Českého zemského sně-
mu. Patřil k německým liberálům (tzv. Ústavní strana, později 
Německá pokroková strana). Mandát  obhájil i ve volbách v roce 
1889. Ferdinand Rotter byl velmi činorodý člověk. Kromě již 
zmíněného byl také prvním předsedou okresního zastupitelstva 
Soudního okresu Králíky v letech 1864 až 1876 a znovu v letech 
1879 až 1907. Byl členem obchodní a živnostenské komory 
v Liberci. Stál u zrodu králické odborné školy pro opracování 
dřeva. Byl dlouholetým předsedou místní skupiny Německého 
školního spolku. Stál v čele místní spořitelny v letech 1877 až 
1901. Uznání se dočkal v roce 1899, kdy byl za zásluhy na ve-
řejném poli dekorován rytířským křížem Řádu Františka Josefa. 
Ferdinand Rotter mladší zemřel dne 17. srpna1907 v Králíkách 
v domě čp. 273. Dva dny po svých 76. narozeninách. 

Mladším synem Ferdinanda Amanda Rottera byl Josef 
Emanuel Rotter, který se narodil v roce 1835. Jeho hlavní 
náplní bylo podnikání v textilním průmyslu, protože společně 
s bratrem Ferdinandem vedl přádelnu lnu v Hořením Vrchlabí. 
Pod jeho vedením se podnik výrazně rozšířil. Stejně jako jeho 
otec a bratr se angažoval ve veřejném životě. Od roku 1864 
zasedal v obecním zastupitelstvu ve Vrchlabí, od roku 1874 byl 
okresním starostou. Zapojil se i do zemské politiky. Ve volbách 
v roce 1878 byl zvolen do Českého zemského sněmu za kurii 
obchodních a živnostenských komor (obvod Liberec). Stejně 
jako jeho bratr Ferdinand byl členem německé Ústavní strany. 
Byl také členem liberecké obchodní komory. Získal titul císař-
ský rada, který se uděloval jako vyznamenání úředním osobám 
v Rakousko-Uherském mocnářství. Několik let před smrtí se 
stáhl z veřejného života. Zemřel 14. ledna 1914 ve Vrchlabí 
ve věku 79 let. 

Další generaci rodu Rotterových zastupuje Quido Rotter, 
syn Ferdinanda Rottera mladšího. Quido se narodil v Králí-
kách dne 26. března 1860. Studoval na Technické univerzitě 
ve Vídni. Po studiích v roce 1882 přišel do Vrchlabí, kde byl 
od roku 1903 společníkem v textilní firmě svého otce. Zde řídil 
předení a tkaní juty. Velmi rád chodil na dlouhé vycházky po 
Krkonoších. Přemýšlel nad tím, jak učinit cestování finančně 
dostupné i studující mládeži, proto v roce 1884 zřídil ve Vrch-

Syn F. A. Rottera mladšího Guido. - F. A. Rotter mladší

F. A. Rotter starší a F. A. Rotter mladší v pozdějších letech (pokračování na straně 4)
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Den sil podpory AČR - CIHELNA 2016 Králíky
19. ROČNÍK AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Pátek 19. 8. 2016
V době od 8.00 do 13.00 hodin proběhne spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky s osádkami v dobových uni-

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

– 9.45 – 10.05 Letohrad – Šedivec – 10.35 – 10.55 Jablonné nad Orlicí – Červenovodské sedlo – 11.55 – 12.15 Červená 
Voda – 12.35 – 13.00 Králíky.

14.00 – 17.30 Veřejně přístupný generální nácvik akce  
14.00 – 14.05 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
14.05 – 15.05 PREZENTACE AČR
15.05 – 15.35 PREZENTACE IZS
15.35 – 15.50 PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR
15.50 – 16.05 PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR
16.05 – 17.05 HISTORICKÁ UKÁZKA – „Tam kde neustoupili….těžký návrat do vlasti“
17.05 – 17.30 PREZENTACE TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

 
18.00 – 22.00 Kulturní večer na Velkém náměstí v Králíkách

18:00  Slavnostní zahájení 
18:10 – 19:00 Vojenská hudba Olomouc, Mohelnické mažoretky 
19:15 – 20:15 Věra Špinarová s doprovodnou skupinou
20:15 – 20:50 Technická přestávka
20:50 – 22:00 Koncert skupiny PLAZMA rock
22:00  Ukončení hlavní části kulturního programu
  (moderuje Monika Brindzáková)
22:15 – 23:00  Koncert skupiny PLAZMA rock

Veřejné toalety (Valdštejnova ulice) jsou od 16:00 hod. – 23.00 hod. otevřeny pro veřejnost zdarma.

Sobota 20. 8. 2016 – hlavní ukázkový den s bojovými ukázkami

ZAHÁJENÍ

09.00–09.45 ranní koncert Posádkové hudby Olomouc na ploše akce

10.00–10.30 slavnostní zahájení – vztyčení vlajky, státní hymna

PREZENTACE ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY A IZS

10.30–12.20 dynamická ukázka obrany a ochrany ODOS, ukázka psovodů, IZS

HLAVNÍ HISTORICKÁ UKÁZKA

12.20–13.30 ukázka historického boje – téma „Tam kde neustoupili….těžký návrat do vlasti“

PREZENTACE BOJOVÉ TECHNIKY VOJENSKÉHO MUZEA KRÁLÍKY

13.30–13.55 dynamická ukázka techniky ze sbírky muzea

PREZENTACE CELNÍ SPRÁVY ČR

13.55–14.20 dynamická ukázka Celní správy ČR

PREZENTACE VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR

14.20–14.45 dynamické ukázky Vězeňské služby ČR

PREZENTACE HOSTŮ, VYSTAVOVATELŮ A HISTORICKÉ TECHNIKY

14.45–15.05 ukázky prezentované techniky a exponátů

OPAKOVÁNÍ HLAVNÍ HISTORICKÉ UKÁZKY

15.05–16.05 ukázka historického boje – téma „Tam kde neustoupili… těžký návrat do vlasti“

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ AKCE

16.05–16.30 závěrečný nástup všech jednotek a klubů
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Významní králičtí rodáci – rodina Rotterových
(pokračování ze strany 1)
labí první bezplatnou ubytovnu pro žáky a studenty na světě. 
Během let vznikla v Krkonoších a ostatních částech severních 
Čech hustá síť mládežnických ubytoven. Tím se inspirovaly 
i alpské země a Německo. Pod vedením Quida Rottera bylo 
v roce 1913 spravováno téměř 700 ubytoven s více než milio-
nem možností k přenocování. Hlavním podporovatelem vzniku 
ubytoven byl „Rakouský krkonošský spolek“, jehož prvním 
předsedou byl od roku 1911 Quido Rotter. V roce 1912 byla 
díky Q. Rotterovi a jeho pomocníkům v Krkonoších vytvořena 
síť turistických cest. Tyčové značení cest zavedené Q. Rotterem 
zachránilo především v zimě mnoho lidských životů a pomohlo 
ke zpřístupnění zimních Krkonoš. Quido Rotter v roce 1892 

objednal v Norsku pět párů lyží s příslušenstvím a následující 
zimu se svými přáteli podnikl první lyžařské túry. Jako první 
rozpoznal ideální podmínky pro zimní sporty v Krkonoších. 
Na vlastní náklady vybavil školní mládež lyžemi a poskytl jí 
výuku v lyžování. V roce 1896 založil lyžařský klub ve Vrchlabí, 
později založil a vedl spolek „Německý lyžař“. Quido Rotter v 
roce 1903 založil „Svaz lyžařů v Království českém“ jako první 
lyžařský svaz na světě. Byl spoluzakladatelem „Rakouského 
a německého lyžařského spolku“ a také „Středoevropského 
lyžařského spolku“, který obsáhl Německo, Rakousko-Uhersko 
a Švýcarsko. Quido Rotter dosáhl mnohých poct a vyznamenání. 
Nejhezčím vyznamenáním pro něho byl čestný titul „Otec hor“, 
který mu udělili tehdejší němečtí obyvatelé Krkonoš. Zemřel 
krátce před svými osmdesátými narozeninami dne 14. března 
1940 ve Vrchlabí, kde je na místním hřbitově pochován.

V němčině slovo „rotter“ znamená „ničema“. V případě 
výše zmíněných mužů naštěstí neplatí „nomen omen“ (jméno 
vystihující svého nositele). Kéž by i v dnešních Králíkách bylo 
více takových činorodých a úspěšných lidí.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje za pomoc panu Mgr. Michalu Kosovi.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org, 
http://www.osobnostiregionu.cz
http://www.muvrchlabi.cz

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. 

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

možno se 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 čtenářům krásné pro-

žití prázdnin a dovolených.
Pracovnice Městské

knihovny Králíky

AKCE CIHELNA 2016
JÍZDNÍ ŘÁD

Králíky bojiště – dělostřelecká tvrz Bouda a zpět

Sobota 20. 8. 2016:
Králíky Bouda Bouda Králíky
13:45 14:25 14:30 15:10
14:15 14:55 15:10 15:50
16:20 17:00 17:10 17:50
16:45 17:25 17:45 18:25
    x     x 19:45 20:25

Neděle 21. 8. 2016:
Králíky Bouda Bouda Králíky
11:00 11:40 14:40 15:20
Autobus odjíždí od firmy VYDRUS u Vojenského 

muzea Králíky. Mimořádné zastávky Lichkov – ná-
draží, pěchotní srub K – S 32, Mladkov u kostela, 
Těchonín u kostela, Těchonín – parkoviště u Lesovny.
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Kde roste Alej roku 2016? Lidé mohou
nominovat adeptky v šestém ročníku ankety

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 21. července 2016
ČR/KRAJE – Právě v čase horkých let-

ních dní, prázdnin a dovolených je oceníme 
nejvíc – aleje v naší krajině. Ať už proto, 
že jsou krásné a dokreslují neopakovatelný 
ráz krajiny nebo proto, že poskytují stín 
a chlad při procházce. Oblíbenou alej 
mohou lidé ocenit různým způsobem, ale 
Arnika nabízí způsob zcela jednoznačný 
a to anketu Alej roku 2016. Šestý ročník 
prestižní soutěže už tradičně začíná svou 
nominační fázi v letních měsících, které 
jsou pro aleje zvláště lichotivé. Nominovat 
kandidátky bude možné až do 23. října 
na webu http://alejroku.cz. Přihlásit alej 
do ankety je snadné a stačí k tomu pořídit 
alespoň jednu fotografii aleje a případně 
připojit příběh, jenž se s alejí či nominací 
pojí. Oceněny nebudou jen vítězné aleje ale 
i autoři nominací, pro které jsou připrave-
ny hodnotné ceny. O vítězné aleji budou 
od 23. října rozhodovat lidé svými hlasy 
na webu Alej roku 2016. Vyhlášeny budou 
i krajské aleje roku a nejlepší fotografii pak 
vybere odborná porota.

Loňský ročník ankety vyhrála Budkovan-
ská pohádková alej v Jedovnicích. Do ankety 
ji nominoval pan Jiří Židů. Video ze slavnost-
ního vyhlášení vítězné ankety naleznete zde: 
https://goo.gl/21vCcp.

„Řady stromů v naší krajině přispívají ke 
zvýšení pohostinné atmosféry a pocitu domo-
va. Jsou spojnicí volné krajiny a sídel a k tomu 

plní nenahraditelné funkce. Podle aktuálního 
počasí vytvářejí zcela specifická prostředí 
– stín, bezvětří nebo naopak usměrnění větr-
ných poryvů. Aleje představují krajinný prvek, 
který je díky svému přírodnímu charakteru 
neustále stejný a zároveň jiný – každé roční 
období nabízí alej odlišný estetický zážitek. 
Nechte se vést alejemi a dejte o tom vědět 
i ostatním v anketě Alej roku 2016,“ říká 
vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. 
Marcela Klemensová z Arniky.

Do soutěžní ankety mohou lidé přihlásit 
„svou“ alej prostřednictvím webových strá-
nek www.alejroku.cz. Každý může zaslat 
1-3 fotografie (nejlépe ve formátu JPEG), ke 
kterým připojí stručný popis a důvod, proč si 
alej zaslouží pozornost.

„Stromy pro nás dělají mnohem více, než 
se na první pohled zdá. Jejich přínos si uvě-
domíme hlavně tehdy, když procházíme pod 
klenbami alejí nebo voňavým lesem. Přála 
bych si, abychom jich v krajině měli stále 
více a aby nám měly co říci. Stromy samotné 
se však bránit neumí, což mě přimělo, aby-
chom jim s firmou Audit Daně CZ pomohli 
cestou z našeho pohledu nejefektivnější, tedy 
podporou organizace, která se jim věnuje,“ 
říká ředitelka generálního partnera ankety 
Alej roku Ing. Jana Moučková ze společnosti 
Audit Daně CZ.

Součástí ankety je i fotosoutěž, do kte-
ré bude zařazena první fotografie každé 

aleje nominované do 
ankety, ale fotky lze 
přihlásit i samostatně. 
Partnerem fotosoutěže 
je společnost Epson. 
Nejkrásnější fotogra-
fie pak vybere odborná porota složená z pa-
tronů ankety, zástupců partnerů a fotografů.

„Aleje jsou neodmyslitelnou součástí české 
a moravské krajiny. Jejich tradice je na našem 
území doložena už od dob Karla IV. Nejen 
že často představují historický a estetický 
prvek, ale mají řadu ekologických funkcí, 
ať už se jedná o produkci kyslíku nebo třeba 
eliminaci prachu v ovzduší. Naše společnost 
ekologii věnuje velkou pozornost, proto jsme 
s radostí přijali možnost stát se opětovně 
partnerem ankety Alej roku a věnovat jejímu 
vítězi fototiskárnu s úsporným inkoustovým 
tankovým systémem Epson L805,“ uvedla za 
společnost Epson, partnera fotosoutěže, Ing. 
Kateřina Bradáčová, Marketing Coordinator 
CZ & SK. 

Pokud Vámi nominovaná alej nebo Vaše 
fotografie zvítězí ve kterékoliv z kategorií, 
můžete se těšit na hodnotné ceny partnerů 
soutěžní ankety. Atraktivní ceny čekají nejen 
na hlavního vítěze. Tiskárnu na fotografie 
dostane od firmy EPSON autor nejlepší 
fotografie. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří 
nominují vítěznou alej v jednotlivých krajích. 
Připravujeme pro ně například knižní tituly 
o stromech od spisovatelky a fotografky Ma-
rie Holečkové a knihu Aleje: krása ohrožené-
ho světa od nakladatelství Mladá fronta, VIP 
kartu Ostravských výstav na rok 2017, volné 
vstupenky  k návštěvě  Slezskoostravského 
hradu a Miniuni, něco „na zub“ od PRO-BIO, 
a mnoho jiného. 

Arnika chrání aleje a stromy již řadu 
let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme 
stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu 
alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici 
podpořilo více než 35 tisíc lidí. Součástí naší 
kampaně jsou i akce „Natírat a chránit“. 
Členové a dobrovolníci Arniky natřeli během 
uplynulých let tisícovku stromů bílými bez-
pečnostními pruhy a zvýšili tak bezpečnost 
provozu v 7 alejích.  Arnika také vytvořila 
první celostátní statistiku a upozornila, že bě-
hem posledních několika let od silnic v České 
republice zmizelo více než 180 tisíc stromů.

Lidé, kteří ještě nemají svou oblíbenou alej, 
se mohou k výletům inspirovat v publikacích 
Arniky: ve zcela nové knize O alejích a lidech, 
v turistickém průvodci Cesty k moravským 
alejím, v mapě Významné a památné aleje 
Olomouckého kraje, nebo v knize Marie 
Hruškové Aleje: Krása ohroženého světa.

Generálním sponzorem ankety je Audit-
Daně CZ. 

Podpořeno Německou spolkovou nadací 
pro životní prostředí

Člověk nic nedostane jen tak…
Jednou z oblastí poradenství v občanské 

poradně je ochrana spotřebitelů. Obrátila 
se na nás klientka, která se zúčastnila  
předváděcí akce:

Paní O. měla telefonát. Informovali ji, 
že obdrží poukázku na vyzvednutí výhry, 
protože byla vylosovaná z odpovědí v anke-
tě. Výhru si měla vyzvednout v Kulturním 
domě v Ústí nad Orlicí poté, co si vyslechne 
přednášku o zahradní technice. Po před-
nášce však následovala prezentace a video 
o parním čističi. Paní O. byla „náhodně“ 
vylosovaná a vyhrála slevu 50.000,- Kč 
na předváděný parní čistič. Cena tohoto 
parního čističe však byla 80.000,- Kč. Aby 
mohla paní výhru uplatnit, a k tomu ještě 
dostat nádobí jako „dárek“, musela rozdíl 
doplatit. Zvažovala tedy, zda chce výhru 
vůbec převzít a zda parní čistič i darované 
nádobí upotřebí. Pořadatelé však na paní 
O. naléhali, až pod tlakem kupní smlouvu 
podepsala. Chtěli po ní 30.000,- Kč. Paní O. 
však u sebe neměla tolik peněz v hotovosti. 
Aby mohla rozdíl doplatit, pořadatelé ji 
velice ochotně zavezli do banky. A tak si 
z přednášky o zahradní technice odvážela 
parní čistič a nádobí.

Doma si paní O. vše důkladně rozmys-

lela, usoudila, že zboží nevyužije, a proto 
se rozhodla od smlouvy odstoupit. Písemné 
odstoupení od kupní smlouvy nikdo nepře-
vzal, vrátilo se zpět. A protože se jí nepo-
vedlo prodávajícího zastihnout ani písemně 
ani telefonicky, zaslala mu zboží zpět.

Občanská poradna paní O. pomohla 
obrátit se na Českou obchodní inspekci 
a požádat o řešení sporu mimosoudní ces-
tou. Česká obchodní inspekce však nebyla 
schopna prodávajícího dohledat, protože 
společnost zanikla.

Paní se proto dále obrátila na právníka, 
zda existuje šance, jak od prodejce zapla-
cených 30.000,- Kč získat nazpět. Během 
konzultace s právníkem vyšlo najevo, že 
jedinou možností je soudní řízení. Uspo-
kojivý výsledek však není zaručen, a na 
právníka a soudní výlohy paní nemá ani 
peníze.

Své půlroční úsilí nakonec vzdala. Ča-
sem se snad smíří s tím, že o peníze i zboží 
přišla. Jedním si je ale naprosto jistá: člověk 
nic nedostane jen tak…

Občanská poradna v Králíkách má ote-
vřeno každé úterý 9 – 12 hod. v budově 
Gymnázia a ZŠ, Moravská 647. Bližší info 
na www.uo.charita.cz.
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Zprávy z Pardubického kraje
Krajské investice posílí více jak 140 

milionů z přebytku hospodaření 
Krajské zastupitelstvo schválilo druhou 

část přerozdělování přebytku hospodaření 
z roku 2016 o celkové částce přesahující 
140 milionů korun a zapojení těchto 
financí primárně na investiční činnost. 
Největší část, a to 80 milionů korun, putu-
je do oblasti dopravy na krytí investičních 
akcí v oblasti silničního hospodářství 
a spolufinancování akcí financovaných 
z dotací. Krajský rozpočet byl také posí-
len zvýšenými daňovými příjmy. „V roz-
počtu i po tomto rozdělení zůstává částka 
přesahující 22 milionů korun, která je 
určena například k řešení případného 
havarijního stavu majetku kraje nebo na 
spolufinancování akcí krytých z dotací 
státního rozpočtu a rozpočtu EU,“ uvedl 
hejtman Netolický s tím, že v první etapě 
rozdělilo krajské zastupitelstvo na svém 
únorovém jednání částku přesahující 290 
milionů korun. 

Moderní software zlepší spolupráci 
hasičských jednotek v terénu

Gina. Tak se jmenuje slavná píseň 
Josefa Zímy, která zazněla mimo jiné 
ve slavném filmovém muzikálu Rebe-
lové. Jedná se ale také o software pro 
komunikaci a koordinaci v terénu, na 
jehož pořízení přispěl Pardubický kraj 
Hasičskému záchrannému sboru Pardu-
bického kraje částkou přesahující 435 
tisíc korun. „Tato technologie umožní 
rozšíření stávajícího navigačního a in-
formačního systému na všechny jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obcí typu JPO 

II a JPO III. Tím pomůžeme zefektivnit 
každodenní spolupráci jednotek profe-
sionálních a dobrovolných hasičů a také 
zlepšit koordinaci při řešení následků 
mimořádných událostí,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. Dané jednotce sboru 
dobrovolných hasičů umožní systém 
zobrazovat příkaz k výjezdu s podrobným 
popisem události, navigovat jednotky 
přímo na místo události, přijímat on-line 
aktualizované informace s přepočtem tra-
sy jízdy, zobrazovat společnou operační 
situaci a zobrazovat přehledovou mapu 
místa události.

Přetíženým kamionů začíná zvonit 
hrana

Silnice nejen v Pardubickém kraji 
trpí vysokou frekvencí a přetížeností 
projíždějících kamionů. O možnostech 
takzvaného vysokorychlostního vážení 
dopravců jednali hejtman Martin Neto-
lický a náměstek pro dopravu Jaromír 
Dušek s poslancem Martinem Kolo-
vratníkem, který přišel s iniciativou na 
aktivní zapojení kraje do projektu, který 
v současné době připravuje Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD). „Rádi se k tomuto 
projektu připojíme skrze Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje, jelikož v sou-
časné době máme vytipovaných 11 míst, 
která jsou pro toto měření vhodná. Dvě 
z nich již mají dokonce stavební povolení. 
Chceme jít každé obdobné snaze naproti, 
a proto tato místa nabídneme ŘSD,“ uve-
dl hejtman Martin Netolický. „Bohužel si 
musíme uvědomit, že v České republice 
jsou vyšší limity pro nákladní dopravu 

než v zahraničí, a tak si svým způsobem 
za těžké kamiony a poničené silnice mů-
žeme sami,“ sdělil hejtman Netolický. 
Zmíněná stanoviště jsou v Přelouči, 
Heřmanově Městci, Ronově nad Doubra-
vou, Pardubicích, Býšti, Litomyšli, Ústí 
nad Orlicí, Žamberku, u tunelu Hřebeč 
poblíž Moravské Třebové, u Sebranic na 
Svitavsku a na silnici mezi Chornicemi 
a Městečkem Trnávka tamtéž.

Pardubický kraj poskytl na cestovní 
ruch a sport o 22 milionů korun více 
než loni

Stejně jako v minulých letech Pardu-
bický kraj meziročně navýšil finanční 
příspěvky na podporu rozvoje sportov-
ních aktivit a cestovního ruchu. Celkově 
plynulo do těchto dvou odvětví přes 
67,3 milionů korun, což je o 22 milionů 
korun více než v roce 2015. „Navýšení 
finančních prostředků dokazuje, že jsou 
pro nás obě oblasti velice důležité. Mohli 
jsme tak podpořit velký počet klubů, zá-
jmových kroužků, měst i obcí. Například 
v oblasti sportu jsme kladně vyřídili téměř 
sedm stovek žádostí o dotace. Díky deseti 
grantovým programům plyne značná 
část prostředků na podporu činnost dětí 
a mládeže, ale také pro hendikepované 
sportovce,“ uvedl radní zodpovědný za 
sport a cestovní ruch René Živný. Par-
dubický kraj navyšuje finanční podporu 
sportu a cestovního ruchu ze svého roz-
počtu každý rokem. V roce 2013 putovalo 
na projekty 22,1 mil. korun, v roce 2014 
to bylo 26,6 mil. korun a loni už 45,2 
mil. korun.

Z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko
V úterý 28. 6. 2016 se v Čenkovicích ko-

nala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko.
Starostky a starostové členských obcí 

Orlicka projednali řadu bodů, když k nejzá-
sadnějším patřilo zřízení Centra společných 
služeb Orlicka, projekty cyklostezek nebo 
projekt monitorování kvality podzemních 
vod v Kyšperské synklinále.

Projekt Centrum společných služeb 
Orlicka je projektem Svazu města a obcí 
ČR, kde je Orlicko partnerem. Obsahem 
činnosti centra je jednak  poskytování 
odborných poradenských  služeb v samo-
statné i  přenesené působnosti členským ob-
cím Orlicka s cílem ulehčit práci místních 
samospráv, jednak to je příprava a realizace 
projektů meziobecní spolupráce. Pora-
denská činnosti Centra společných služeb 
Orlicka bude také směrována k občanům 
regionu Orlicka, kteří budou mít možnost 
se v daných oblastech na centrum obracet.  
Možnost poradenských služeb centra pro 
veřejnost bude zveřejněna v průběhu dru-
hého pololetí tohoto roku.

K projektům meziobecní spolupráce již 
řadu let patří příprava a následná realizace 
cyklostezek. V současné době  jsou dokon-
čovány podklady včetně projektové doku-
mentace  pro územní řízení na cyklostezky 
Letohrad – Pastviny a Žamberk – Pastviny 
a na cykloturistické propojení ze Žamberka 
do Rokytnice v Orlických horách. Do konce 
září proběhne výběrové řízení na zhotovitele 
dokumentace pro územní řízení cyklostezky 
Letohrad – Verměřovice – Jablonné nad 
Orlicí s odbočkou k podniku Formplast s.r.o. 
v Bystřeci. V jednání je rovněž převzetí 
investorství od Regionu Orlicko-Třebovsko 
na propojení z Písečné na stávající cyklo-
stezku  Letohrad – Ústí nad Orlicí.

Zásadním tématem pro celé Orlicko 
je kvalita pitné vody, která je získávána 
z hydrogeologické struktury Kyšperská 
synklinála. S pomocí Pardubického kraje a 
provozovatelů vodovodů  Orlicko přispívá 
k řešení jak stavu monitorovacích vrtů, tak 
i k vlastnímu monitorování jakosti pod-
zemních vod.

Jako již tradičně díky příspěvku od Par-
dubického kraje z Programu obnovy ven-
kova (300 tis. Kč) schválilo Sdružení obcí 
Orlicko  dotační podporu dalším 6 malým 
památkám v obcích na území Orlicka, které 
budou do konce roku celkovým nákladem 
téměř 1,1 mil. Kč rekonstruovány, obce ze 
svých rozpočtů na malé památky tedy při-
spějí částkou 800 tis. Kč! Za dobu existence 
programu Malé památky Orlicka se počet 
rekonstruovaných památek v území blíží již 
ke stovce. Valná hromada rovněž schválila 
finanční podporu výročí v členských obcích 
Orlicka, kdy Sdružení obcí Orlicko v tomto 
roce finančně podpořilo konání šesti  akcí ve 
svých členských obcích celkovou částkou 
50 tis. Kč.

Starostové členských obcí si v rámci 
valné hromady také vyslechli prezentace 
MAS Orlicko a dále firem zabývajících 
se přípravou projektů k zateplení budov, 
likvidaci bioodpadů či optimalizací nákladů 
jističů přípojných míst elektrické energie.

Petr Fiala, Předseda Sdružení obcí Orlicko 
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že město Králíky hodlá:

P R O D A T
Označení bytové jednotky: 658/38. Údaje o bytové 
jednotce: o velikosti 2+1 ve 4 NP, výměra podlahové 
plochy pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 50,9 m2. Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky, čp. 658.
Výše spoluvlastnického podílu: 249/10000.
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem.
Nejnižší nabídková kupní cena: 600.000 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fon-
du - společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 
462, Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Žádost o nájem volného městského bytu se nepodává na 
předepsaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor 
Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Konečný termín přijímání žádostí: 30. 9. 2016.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že město Králíky hodlá:

P R O D A T
Označení bytové jednotky: 658/37. Údaje o bytové 
jednotce: o velikosti 2+1 ve 4 NP, výměra podlahové 
plochy pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 45,0 m2. Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky, čp. 658.
Výše spoluvlastnického podílu: 220/10000.
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem.
Nejnižší nabídková kupní cena: 600.000 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fon-
du - společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 
462, Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Žádost o nájem volného městského bytu se nepodává na 
předepsaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor 
Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Konečný termín přijímání žádostí: 30. 9. 2016.
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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
Označení bytové jednotky: 658/15. Údaje o bytové 
jednotce: o velikosti 3+1 ve 2 NP, výměra podlahové 
plochy pro účely stanovení spoluvlastnického podílu na 
společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 64,2 m2. Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky, čp. 658.
Výše spoluvlastnického podílu: 314/10000.
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem.
Nejnižší nabídková kupní cena: 663.260 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fon-
du - společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 
462, Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Žádost o nájem volného městského bytu se nepodává na 
předepsaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor 
Městského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Konečný termín přijímání žádostí: 30. 9. 2016.

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 oznamuje,

že Město Králíky hodlá:

P R O D A T
Movitou věc:

osobní automobil ŠKODA FABIA COMBI 1.2
v.č. vozidla, rok: TMBJY46YO44150402/2004

SPZ: 1E8 7222
Bližší určení: šedá pastelová metalíza, stav 
ujetých kilometrů: 187 934.
Vybavení: výbava vozidla odpovídá základní 
výbavě dodávané výrobcem pro daný typ.
Technický stav: na vozidle nebyla provedena 
výměna žádné hlavní skupiny.
Minimální kupní cena: 46.500 Kč včetně DPH.
Konečný termín přijímání žádostí: 23. 8. 2016.

Žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ.

Pardubický kraj spustil slevový systém pro seniory
Pardubice (15. 7. 2016) - Pardubický kraj spustil letos v červ-

nu projekt Senior Pas. Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku 
možnost čerpat slevy pět až padesát procent u vybraných posky-
tovatelů v celé České republice a v Dolním Rakousku. 

Podstatou projektu je vytvoření a realizace systému poskytování 
slev a dalších výhod seniorům. „Projekt je zaměřen na snížení 
finančních výdajů seniorů při běžných nákupech a při provozování 
volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, 
přírodních a jiných památek a také podporuje drobné živnostníky. 
Vstup do projektu a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny 
zájemce zdarma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový 
sektor Pavel Šotola.

Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také 
v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce 
poskytovatelů slev. Seznam všech poskytovatelů slev je přehledně 
uveden na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz. 

V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát poskytovatelů, 
mezi které patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, 
Wellness centrum Ječmínek nebo Knihkupectví Kosmas. Velmi 
zajímavá je sleva, kterou poskytují České dráhy. Dávají až 36% 
slevu na In Kartu. 

V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude vydán 
tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všechny poskytovatele, 
kteří jsou v kraji do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude 
adresně distribuován držitelům karet přímo do poštovních schránek. 
Do konce roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev 
v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje minimální 
slevu 5 %, je označena samolepkou projektu Senior Pas.

Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji 
a minimální věk 55 let. Registrace je možná pomocí registračního 
formuláře a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další 
možností je registrace online přímo na stránkách projektu www.
seniorpasy.cz, nebo emailovou formou na adrese pardubice@seni-

orpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která bude 
uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou vyzvednout na 
výdejním místě v Pardubickém kraji.

Počet seniorů užívajících Senior Pas v Pardubickém kraji: 3517
Počet poskytovatelů slev  v Pardubickém kraji: 80
Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé České republice: 224 100
Počet poskytovatelů slev v celé České republice: 2 288

bezplatná linka: 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz, www.seniorpasy.cz 
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ETIK pomůže místním akčním skupinám
zlepšovat život v malých regionech

Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími 
Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či 
kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné 
připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila 
se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní 
technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, 
že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších 
obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 
28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. 
v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Pro-
gram chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko 
– technický inovační klastr. 

Za dva roky své existence se vypracoval do role silného partnera. 
Pardubický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspory budov 
jím zřizovaných organizací. „Byli jsme prvním krajem v České republice, 
který se rozhodl v energetice využít projekty EPC (Energy Performance 
Contracting), jejichž smyslem je dosáhnout co nejvyšších úspor s nejlep-
ším poměrem investice/úspora. V letech 2007 až 2012 jsme do moderni-
zace energetiky investovali téměř 250 milionů korun. Nedávno jsme se 
společností Siemens podepsali smlouvu na zajištění energetických úspor 
v dalších 17 objektech kraje. Energetické služby pro budovy a objekty 
v majetku Pardubického kraje jsou přitom poskytovány se zaručeným 
výsledkem. Dalším z úspěšných projektů byl elektronický sběr dat ve 
vybraných lokalitách kraje, který byl realizován se společností ATOS 
Česká republika pod vedením obchodního ředitele této společnosti Jiřího 
Sticha,“ vysvětluje krajská radní Ludmila Navrátilová, zodpovědná za 
investice a majetek. Program je podle ní uskutečnitelný také v malých 
regionech našeho kraje. „Místní akční skupiny jsou ideálním partnerem, 
který spolupracuje se všemi subjekty v regionu a občany, tedy i s obcemi 
a podnikateli, a může tak přesně definovat potřeby daného místa, vytvářet 
zásobníky projektů vhodných k realizaci a následně myšlenky s využitím 
dotačních titulů a poradenství ze strany klastru realizovat. S nadsázkou 
lze říci, že program může řešit energetickou bezpečnost firem, ale i to, 
o kolik méně bude babička platit za plyn. Úsilí je třeba věnovat také 

dopravním systémům včetně do-
pravní obslužnosti, odpadového 
hospodářství i přenášení výsledků 
vědy a výzkumu do praxe,“ dodá-
vá. Nezapomíná přitom zdůraznit 
nezbytnost centrálního uložení dat 
a jejich ochrany před zneužitím, tzv. kybernetickou bezpečnost. 

S inovačními technologiemi seznámili přítomné zástupci několika 
společností či vzdělávacích institucí, které jsou členy klastru nebo s ním 
úzce spolupracují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic Shréder, O2 IT 
Services, Naviga 4, Univerzity Pardubice a Vyšší odborné školy stavební 
a střední školy stavební Vysoké Mýto. Strategie klastru se zamlouvá také 
výkonné ředitelce Asociace energetických manažerů Zuzaně Šolcové. 
„Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve vzniku otevřené platformy pro 
inovativních řešení již na úrovni malých regionů. Může jít o inteligentní 
řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospo-
dářství, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či 
kybernetickou bezpečnost,“ říká nově zvolený výkonný ředitel ETIK 
Petr Lukáš. „Zvýšit kvalitu života nemusí jen úspory energií, ale třeba 
také inteligentní systém parkování, který ušetří čas a peníze, multi-
funkční modulární sloupy, které občanům zajistí pocit většího bezpečí 
nebo elektronizace odpadového hospodářství měst vedoucí k úsporám, 
vyšším příjmům z prodeje druhotných surovin a zlepšování životního 
prostředí,“ dodává.

Podle předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Par-
dubického kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv. „masky“ pouze tím, kdo 
přerozděluje dotační prostředky, ale především regionálním partnerem 
a sjednotitelem projektových záměrů jednotlivých členů. V jednotě vidí 
sílu, ve sdílení informací vyšší efektivitu a smysl projektů. „Členstvím 
v ETIK, ve kterém vidíme silného partnera i dobrého rádce, se můžeme 
z vlastní iniciativy stát součástí klastru a můžeme pomoci řešit některé 
problémy v regionech místních akčních skupin“, uzavřela význam 
setkání zástupkyně místních akčních skupin. 

Ivan Hudeček

Lesní studánky dávají lidem sílu
Zkusili, jste se jen tak někdy projít lesem? Vymanit se z každo-

denního shonu, nikam nespěchat, nedívat se na hodinky a nechat čas 
plynout, tak jak se to líbí jen Vám. Kolem zpívají ptáci, vítr si hraje 
s korunami stromů, mezi listy a jehličím prosvítají paprsky ranního 
slunce. A všude kolem Vás voní les. Prostě, daleko od chladného 
betonu se s chutí napít pramenité vody a užívat si krásy naší přírody. 

Nalézt, ale ve správnou chvíli v přírodě pramínek čisté vody je 
mnohdy malý zázrak. Ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, 
který se kdy znaven a žíznivý trmácel krajinou. To platilo od pradáv-
na. Zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme 
v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je 
ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají 
ještě po mnoho let.

Kolik studánek se časem ztratilo v bahně, už nikdo nespočítá. 
Přitom pramínek čisté vody, sloužící, jako osvěžení člověku 
i zvířatům, do krajiny patří a měl by v ní i zůstat. Proto jsou cenné 
veškeré snahy o znovuobnovení alespoň těch studánek, které ještě 
nebyly zničeny úplně.

Velice mě těší projekt Mladých ochránců přírody „Národní registr 
pramenů a studánek“ (www.estudanky.cz). Na této stránce jich už 

bylo nadšenými dobrovolníky 
zaregistrováno přes 9100 a jsou 
dokumentovány souřadnicemi 
GPS, fotograficky a více nebo 
méně podrobným popisem. 
Databáze je propojena s elek-
tronickou mapou, a tak můžeme 
snadno vyhledat, k jaké studánce 

v okolí by se dalo jít na výlet. 
Mezi námi je mnoho lidí, sousedů, kteří nemyslí jen na svůj 

spokojený život, ale mají chuť, sílu a odhodlání něco dělat i mimo 
svůj soukromý horizont. Proč se tedy třeba nestarat o studánku? 
Pojďte s Mladými ochránci přírody hledat a do budoucna podchytit 
všechny veřejně přístupné přírodní zdroje vody (tedy praménky, 
studánky) v našem okolí, aby i ostatní věděli, kde třeba v nouzi 
nejvyšší nalézt chladivé osvěžení.

Zdroje vody do přírody vždy patřily. Před „člověkem“ to však 
byla spíše přirozená napajedla zvěře a teprve s příchodem člověka 
nastal rozvoj „studánek“. Nejprve lovecké praménky, posléze pře-
devším „agrotechnické studánky“ (polní a lesní práce bez studánek 
by byly v letních parnech velmi trudné), později se připojily i funkce 
„poutní“ a turistické.

Pokud by neexistovala žádná „studánková péče“, studánky by 
se po čase patrně vrátily ke svému přirozenému stavu. Primárním 
problémem tedy je, zda má vůbec smysl se studánkami nějak zabý-
vat, zda by nebylo lepší nechat přírodu jejímu vývoji. Potřebujeme 
vlastně studánky? Je to podobné jako s památkami (také je člověk 
bezprostředně k životu nepotřebuje, takže je klidně můžeme nechat 
zchátrat), s uměním (nač vlastně obrazy, sochy, hudbu?), pořádkem 
(i na smetišti se dá žít), gramotnost… Co, vlastně člověk k životu 
potřebuje? A co vlastně člověka dělá člověkem?

Proč se tedy o studánky starat? Protože udržují „historickou paměť“ 
krajiny, protože jsou dobré k osvěžení (pro poutníky, ale třeba i pro 
zvířata), protože je to perfektní program pro kolektivy, rodiny i jed-
notlivce se vztahem k přírodě. Více informací na www.estudanky.cz.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD
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Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná – starostka; Mgr. Martin 
Hejkrlík – místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran – člen RM; Mgr. Karel Hlava; David 
Hrda; Mgr. Dušan Krabec; Ing. Karel Má-
lek; Ing. Václav Kubín; Ing. Pavel Strnad 
– člen RM; Mgr. Jiří Švanda; Ing. Ladislav 
Tóth – člen RM.

Z jednání omluveni: Antonín Vyšohlíd; 
Pavel Šiko; Ing. Roman Kosuk; Ing. Ladi-
slav Dostálek.

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

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Informace o stavu prodeje

bytových jednotek v domě
čp. 658, V Bytovkách

4.3. Dotační program města
Králíky pro rok 2016 – 
příspěvky schvalované ZM

4.4. Žádost o příspěvek
Duchovní správy poutního
kostela v Králíkách II

4.5. Schválení zástupce města
na valnou hromadu – 
EKOLA České Libchavy s.r.o.

4.6. Schválení zástupce města
na valnou hromadu – 
VaK Jablonné nad Orlicí a.s.

4.7. Prezentace MŠ Pivovarská 
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 9. 5. 2016 Mgr. Karel 
Hlava a Ing. Karel Málek nevznesli při-
pomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Mgr. Miroslav Beran 
a Ing. Václav Kubín.

ZM/2016/05/084: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Miroslava Berana a Ing. Václava Kubína. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Paní starostka navrhla opravit v programu 

chybu v názvu bodu 4.3. Dotační program 
města Králíky pro rok 2015, kde je chybně 

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 5 konaného 18. července 2016

uveden rok, správně má být 2016. Po té 
navrhla hlasovat o pozměněném návrhu 
programu.

ZM/2016/05/085: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 05 s navrženou 
změnou. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

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

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

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

tek č. 658/2, č. 658/4 a č. 658/13 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
a spoluvlastnických podílů na společných 
částech domu a pozemku do vlastnictví dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2016/05/086: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej bytových 
jednotek v bytovém domě čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách, který je sou-
částí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. 
Králíky, a to: - č. 658/2 a spoluvlastnické-
ho podílu ve výši 258/10000 na společných 
částech domu a pozemku panu D. D., 
Králíky za kupní cenu ve výši 377.830 
Kč - č. 658/4 a spoluvlastnického podílu 
ve výši 260/10000 na společných částech 
domu a pozemku manželům D., Králíky 
za kupní cenu ve výši 285.312 Kč - č. 
658/13 a spoluvlastnického podílu ve výši 
300/10000 na společných částech domu 
a pozemku manželům M., Králíky za 
kupní cenu ve výši 320.895 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
2537 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2016/05/087: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2537 – trvalého travního porostu o vý-
měře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka panu P. 
S., Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 
25.590 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 
2436 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2016/05/088: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2436 – trvalého travního porostu o vý-
měře 280 m2 v k.ú. Horní Lipka paní L. 
S., Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 
31.500 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

3504 v k.ú. Králíky
ZM/2016/05/089: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3504 – orné půdy o výměře 1 227 m2 
v k.ú. Králíky manželům B., Králíky za 
kupní cenu ve výši 429.450 Kč s bonifi-
kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož sou-
částí je stavba občanské vybavenosti čp. 109

ZM/2016/05/090: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.
p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
jehož součástí je stavba občanské vyba-
venosti čp. 109, společnosti Fimar Italy 
s.r.o., IČO 03063771, sídlem Čelakovské-
ho sady 1580/4, 110 00 Praha 1 za kupní 
cenu ve výši 460.000 Kč za podmínky 
provozování minimarketu p dobu 2 let. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení prodeje pozemků p.p.č. 
282 v k.ú. Dolní Lipka a p.p.č. 3336 v k.ú. 
Králíky

ZM/2016/05/091: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
282 – ostatní plochy o výměře 68 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka a p.p.č. 3336 – trvalého 
travního porostu o výměře 337 m2 v k.ú. 
Králíky paní E. G., Králíky za kupní cenu 
ve výši 29.490 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.7. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
1726 v k.ú. Králíky

ZM/2016/05/092: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
st.p.č. 1726 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 829 m2 v k.ú. Králíky Povodí 
Labe, s.p., IČO 70890005, sídlem Víta 
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 
za kupní cenu ve výši 114.150 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.8. Schválení záměru prodeje volné 
bytové jednotky č. 658/15 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králí-
kách a spoluvlastnického podílu ve výši 
314/10000 na společných částech domu 
a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2016/05/093: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje volné 
bytové jednotky č. 658/15 o velikosti 64,20 
m2 ve II. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v k.ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společ-
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ných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 314/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve 
výši 663.260 Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit na dobu do 31. 8. 2016. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.9. Schválení nového záměru prodeje 
volných bytových jednotek č. 658/37 a č. 
658/38 v bytovém domě čp. 658 v ul. V By-
tovkách v Králíkách a spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu a po-
zemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník

ZM/2016/05/094: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje prodej bytové jed-
notky č. 658/37 o velikosti 45,00 m2 ve IV. 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 
658 v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky 
ve výši 220/10000 panu J. M., Králíky za 
kupní cenu ve výši 341.000 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2016/05/095: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje nový záměr prodeje: 
- bytové jednotky č. 658/37 o velikosti 
45,00 m2 ve IV. nadzemním podlaží byto-
vého domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky 
spolu se spoluvlastnickým podílem na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 
220/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 600.000 Kč - bytové 
jednotky č. 658/38 o velikosti 50,90 m2 
ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v obci a k.ú. Králíky spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společ-
ných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 600.000 Kč, tj. odlišně od Čl. 5, 
bodu 3 Pravidel pro nakládání s nemovi-
tými věcmi ve vlastnictví města Králíky, 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na 
dobu do 30. 9. 2016.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.1.10. Schválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky

ZM/2016/05/096: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1841/1 – trvalého travní-
ho porostu v k.ú. Králíky, která je nově 
označena jako p.p.č. 1841/18 o výměře 
3 m2, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.11. Schválení záměru směny pozem-
ků p.p.č. 3196 a p.p.č. 3199 ve vlastnictví 
města Králíky za část pozemku p.p.č. 
1018/1 ve vlastnictví pana Jaroslava Bárty 
vše v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2016/05/097: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny pozemků 

p.p.č. 3196 – ostatní plochy, ostatní ko-
munikace o výměře 118 m2 a p.p.č. 3199 
– trvalého travního porostu o výměře 186 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, které jsou ve 
vlastnictví města Králíky, IČO 0279072, 
sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, 
za část pozemku p.p.č. 1018/1 – trvalé 
travního porostu v k.ú. Dolní Boříkovice, 
která je nově označena jako p.p.č. 1018/4 
o výměře 303 m2 a která je ve vlastnictví 
pana J. B., Králíky, a to s cenovým vy-
rovnáním ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
směny zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru prodeje pozem-
ků p.p.č. 483, p.p.č. 484, p.p.č. 485 a části 
p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

ZM/2016/05/098: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 483 – zahrady o výměře 145 m2, 
p.p.č. 484 – trvalého travního porostu 
o výměře 114 m2, p.p.č. 485 – zahrady 
o výměře 126 m2 a části pozemku p.p.č. 
770/2 – ostatní plochy o výměře cca 260 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.13. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 3725 v k.ú. Králíky

ZM/2016/05/099: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 3725 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 18 000 m2 v k.ú. 
Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.14. Neschválení záměru prodeje částí 
pozemků p.p.č. 1822/23 a p.p.č. 1841/1 
v k.ú. Králíky

ZM/2016/05/100: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje částí 
pozemků p.p.č. 1822/23 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 95 m2 a p.p.č. 
1841/1 – trvalého travního porostu o vý-
měře cca 200 m2 v k.ú. Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.15. Neschválení záměru směny 
pozemků p.p.č. 2633 a p.p.č. 2634 v k.ú. 
Horní Lipka ve vlastnictví pana T. B. za 
jeden z pozemků v k.ú. Prostřední Lipka ve 
vlastnictví města Králíky, a to p.p.č. 2155, 
nebo p.p.č. 2269, nebo p.p.č. 2293

ZM/2016/05/101: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr směny pozem-
ků p.p.č. 2633 – ostatní plochy o výměře 
794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plochy 
o výměře 1 005 m2 v k.ú. Horní Lipka ve 
vlastnictví pana T. B., Králíky za jeden 
z níže uvedených pozemků v k.ú. Pro-
střední Lipka: - p.p.č. 2155 – trvalý travní 
porost o výměře 2 776 m2, nebo - p.p.č. 

2269 – trvalý travní porost o výměře 11 
869 m2, nebo -p.p.č. 2293 – trvalý travní 
porost o výměře 4 591 m2, všechny ve 
vlastnictví města Králíky, a to z důvodu, 
že tyto pozemky jsou pro město Králíky 
strategicky významné. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.16. Schválení prominutí dluhu u po-
vinného Ladislava Šimánka

ZM/2016/05/102: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prominutí dluhu 
u povinného L. Š., Králíky, t. č. ve vý-
konu trestu, ve výši 66.493 Kč, který 
povinnému vznikl za neuhrazený daňový 
nedoplatek. 

Hlasování: 8:1:2 (schváleno)

4.2. Informace o stavu prodeje by-
tových jednotek v domě čp. 658, V By-
tovkách

Ing. Věra Kubíčková, vedoucí majetko-
vého odboru, seznámila podrobně se stavem 
prodeje bytových jednotek v domě čp. 658, 
V Bytovkách, Králíky. Po proběhlé diskusi 
nebylo přijato žádné usnesení.

4.3. Dotační program města Králíky 
pro rok 2016 – příspěvky schvalované 
ZM

Vedoucí odboru organizačního a správní-
ho Ing. Jan Divíšek informoval o rozdělení 
finančních prostředků z Dotačního progra-
mu města Králíky pro rok 2016. 

ZM/2016/05/103: ZM schvaluje dotaci 
pro TJ Jiskra Králíky, z.s. ve výši 176.800 
Kč prostřednictvím jednotlivých dotač-
ních titulů města Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2016/05/104: ZM schvaluje dotaci 
pro Sokol Boříkovice, z.s. ve výši 56.300 
Kč prostřednictvím jednotlivých dotač-
ních titulů města Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2016/05/105: ZM schvaluje dotaci 
pro FC Jiskra 2008, z.s. ve výši 183.200 
Kč prostřednictvím jednotlivých dotač-
ních titulů města Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.4. Žádost o příspěvek Duchovní 
správy poutního kostela v Králíkách II

Vedoucí odboru organizačního a správ-
ního Ing. Jan Divíšek společně s vedou-
cím odboru výstavby a technické správy 
p. Petrem Venzarou seznámili přítomné se 
žádostmi Duchovní správy poutního kostela 
v Králíkách II o příspěvek.

ZM/2016/05/106: ZM schvaluje roz-
dělení příspěvku z Programu regene-
race městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 
2016 a finanční podíly z rozpočtu města 
na opravy kulturních památek podle 
přiloženého rozpisu. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
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ZM/2016/05/107: ZM schvaluje přizná-
ní finančního spolupodílu města ve výši 
48.051 Kč na obnovu kulturní památky 
Klášter servitů s poutním chrámem 
Nanebevzetí Panny Marie rejstříkové č. 
ÚSKP ČR 32737/6-3942 v rámci Progra-
mu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
na rok 2016 - MPZ Králíky. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2016/05/108: ZM schvaluje indivi-
duální dotaci Duchovní správě poutního 
kostela v Králíkách II, IČ 73631035, 
ve výši 100.000 Kč na nátěry střech 
a opravy klempířských prvků v areálu 
kláštera za podmínky, že žadatel zároveň 
obdrží na tuto akci dotaci z Pardubického 
kraje ve výši 300.000 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení zástupce města na val-
nou hromadu – EKOLA České Libchavy 
s.r.o.

Starostka upřesnila důvody, proč je 
opakovaně nutné delegovat zástupce města 
Králíky ve valných hromadách společ-
nosti Ekola České Libchavy s.r.o. z dů-
vodu nejednoznačné formulace usnesení 
ZM/2015/01/015 ze dne 9. 2. 2015.

ZM/2016/05/109: ZM v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, deleguje Mgr. Martina Hejkrlí-
ka jako zástupce města Králíky, které je 

společníkem společnosti EKOLA České 
Libchavy s.r.o., sídlem České Libchavy 
172, PSČ 561 14, IČ 49813862 po dobu 
jeho funkčního období na všech valných 
hromadách, konaných od 18. 7. 2016. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.6. Schválení zástupce města na 
valnou hromadu – VaK Jablonné nad 
Orlicí a.s.

Starostka upřesnila důvody, proč je 
opakovaně nutné delegovat zástupce města 
Králíky ve valných hromadách společ-
nosti Vak Jablonné nad Orlicí a.s. z dů-
vodu nejednoznačné formulace usnesení 
ZM/2015/01/017 ze dne 9. 2. 2015.

ZM/2016/05/110: ZM v souladu s usta-
novením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, deleguje Mgr. Martina Hejkr-
líka jako zástupce města Králíky, které 
je akcionářem společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
sídlem Jablonné nad Orlicí, Slezská 350, 
PSČ 561 64, IČ 48173398, po dobu jeho 
funkčního období na všech valných hro-
madách, konaných od 18. 7. 2016. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.7. Prezentace MŠ Pivovarská
Ředitelka příspěvkové organizace Mateř-

ská škola Pivovarská Bc. Jarmila Kainková 
přednesla přítomným informace o historii 
a současnosti školy, podrobně hovořila 
o činnosti školy. Po proběhlé diskusi nebylo 

přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Starostka požádala zastupitele o zvážení 

možnosti jejich členství v dozorčí radě SMK 
Králíky, případně o předložení návrhů osob, 
které by o tuto práci měli zájem. Stávající 
členové oznámili, že chtějí ukončit své 
působení v tomto orgánu. Dále informo-
vala o přípravě žádosti o dotaci na úpravu 
sběrného dvora SMK Králíky v Hradecké 
ulici. Podle aktuálních podmínek pro získání 
dotace je nutné navýšení množství zlikvi-
dovaného odpadu a vyřešení majetkového 
vztahu společnosti k areálu. Jednatel společ-
nosti SMK Králíky p. Jílek uvedl doplňující 
informace a po proběhlé diskusi navrhla 
starostka hlasovat o připraveném usnesení.

ZM/2016/05/111: ZM bere na vědomí 
návrh RM na vklad areálu sběrného 
dvora v ul. Hradecká, Králíky do základ-
ního kapitálu společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČ 26007959 a ukládá RM 
připravit na příští jednání ZM podklady 
pro příslušné rozhodnutí o majetku.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:15 
hodin.

Výpis z jednání Rady města Králíky
27. 6.
RM/2016/26/461: RM schvaluje podání 

výpovědi z nájemního vztahu k pozemku 
p.p.č. 255 - trvalému travnímu porostu 
v k.ú. Dolní Hedeč nájemci panu P. S., 
Králíky. Současně RM neschvaluje podání 
přihlášky k insolvenčnímu soudu, a to 
vzhledem ke vzniku nákladů spojených 
s podáním přihlášky a k předpokladu, že 
uplatněná pohledávka nebude v insolvenč-
ním řízení uspokojena. 

RM/2016/26/462: RM bere na vědomí 
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 
kraje, odboru životního prostředí a ze-
mědělství o vydání povolení k nakládání 
s vodami k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových z areálu společnosti VY-
DRUS spol. s r.o., sídlem Pivovarská 382, 
561 69 Králíky do zatrubněné bezejmenné 
vodoteče v ř. km 0,200 a stanovení pod-
mínek, za kterých se nakládání s vodami 
povoluje podle ustanovení § 9 odst. 1 
vodního zákona, a to na dobu určitou do 
31.05.2020 a nemá k němu připomínky.  

RM/2016/26/463: RM bere na vědomí 
výzvu oprávněnému městu Králíky ve 
věci exekučního řízení o vymožení dluhu 
za neuhrazené nájemné za užívání bytu 
č. 3 v čp. 843 v ul. Nádražní v Králíkách 
u povinné V. H., adresa pro doručování 

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky zaslanou 
soudním exekutorem JUDr. Lukášem 
Jíchou, Exekutorský úřad Přerov, sídlem 
Komenského 38, 750 02 Přerov a souhlasí 
se zastavením exekuce bez nároku na 
náhradu nákladů řízení. 

RM/2016/26/464: RM schvaluje promi-
nutí dluhu povinné J. N., Králíky ve výši 
12.553 Kč, který jí vznikl v souvislosti 
s nehrazením nájemného za užívání bytu 
č. 5 v čp. 188 v Dolních Boříkovicích. 

RM/2016/26/465: RM souhlasí s novým 
podáním návrhu na nařízení exekuce 
u povinné P. P., Králíky, prostřednictvím 
právního zástupce města Mgr. Bernarda 
Urbana, sídlem Pivovarské náměstí 557, 
563 01 Lanškroun k Exekutorskému úřa-
du Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš 
Jícha, sídlem Komenského 38, 750 02 
Přerov. 

RM/2016/26/466: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr směny pozemků p.p.č. 
2633 – ostatní plochy o výměře 794 m2 
a p.p.č. 2634 – ostatní plochy o výměře 
1005 m2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví 
pana T. B., Králíky za jakýkoliv níže 
uvedený pozemek v k.ú. Prostřední Lipka 
ve vlastnictví města Králíky: p.p.č. 2155 
– trvalý travní porost o výměře 2 776 m2, 
p.p.č. 2293 – trvalý travní porost o výměře 

4 591 m2, p.p.č. 2269 – trvalý travní porost 
o výměře 11 869 m2, a to z důvodu, že tyto 
pozemky jsou pro město Králíky strategic-
ky významné. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  

RM/2016/26/467: Město Králíky jako 
vlastník sousedního pozemku p.p.č. 
2158/2 – ostatní plochy v k.ú. Králíky 
souhlasí dle § 96 stavebního zákona se 
stavebním záměrem „Stavba plotu u RD 
čp. 641, místem stavby je pozemek p.p.č. 
1295/27 – orná půda v k.ú. Králíky“ pana 
J. S., Králíky. Uvedený souhlas nenahra-
zuje rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. 

RM/2016/26/468: RM schvaluje záměr 
pronájmu částí pozemků p.p.č. 2076/1 
– ostatní plochy, p.p.č. 2231/4 – ostatní 
plochy, p.p.č. 2075 – ostatní plochy, p.p.č. 
2233 – ostatní plochy a st.p.č. 235/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří vše o celkové 
výměře cca 84 m2 v k.ú. Králíky za úče-
lem umístění stavby lešení pro zhotovení 
fasády hotelu Beseda, nájemní vztah se 
uzavírá na dobu určitou od 19. 7. 2016 do 
30. 11. 2016, za nájemné ve výši 100 Kč/
m2/rok + DPH a ukládá MO záměr proná-
jmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od Pravidel pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 
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RM/2016/26/469: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 4 přidělené městu 
Králíky na základě usnesení Zastupitelstva 
Pardubického kraje Z/404/16, rozpočtové 
opatření číslo 16-26 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201606, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 686.000 Kč. 

RM/2016/26/470: RM souhlasí s pro-
dloužením doby pro pořádání hudební 
produkce na 1:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Festivalu neprofesionálních 
hudebních skupin“ dne 2. 7. 2016 na 
travnaté ploše veřejného prostranství 
u Střelnice v Králíkách, a to za splnění 
následujících podmínek: 

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní 
akce; 

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů;  

- 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/2016/26/471: RM souhlasí s pro-
dloužením doby pro pořádání hudební 
produkce na 2:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Artex 2016“ 
dne 16. 7. 2016 na veřejném prostranství 
Velkého náměstí v Králíkách, a to za spl-
nění následujících podmínek: 

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí konání kulturní 
akce; 

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů;  

- 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/2016/26/472: RM bere na vědomí 
nabídku společnosti REMA AOS, a.s., An-
tala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 a od-
kládá další jednání do doby, kdy REMA 
AOS, a.s., získá autorizaci Ministerstva 
životního prostředí ČR. 

RM/2016/26/473: RM bere na vě-
domí vyhodnocení provozu košů na 
psí exkrementy a ukládá OŽP zajištění 
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dalšího provozu systému a přípravu 
smlouvy o provozování celého systému 
odpadkových košů pro rok 2017. 

RM/2016/26/474: RM souhlasí s pro-
vedením celkové rekonstrukce elektric-
kých rozvodů, výměnou kuchyňské linky 
a sporáku v bytě č. 3 v domě čp. 352, 
Příční, Králíky. 

RM/2016/26/475: RM schvaluje doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Opra-
va střešního pláště na budově Městského 
úřadu, ulice Karla Čapka čp. 316 v Krá-
líkách“ mezi městem Králíky a firmou W. 
H. A. SYSTÉM s.r.o., Uničovská 52, 787 
01 Šumperk, v předloženém znění.

RM/2016/26/476: RM schvaluje dle 
§ 23 odst. 5 školského zákona výjimku 
z počtu dětí v Mateřské škole Červený 
Potok, Králíky okr. Ústí nad Orlicí pro 
školní rok 2016/2017 a stanovuje na toto 
období počet 27 dětí dané školy. 

RM/2016/26/477: RM schvaluje dle 
§ 23 odst. 5 školského zákona výjimku 
z počtu žáků v Mateřské škole Červený 
Potok, Králíky okr. Ústí nad Orlicí (pra-
coviště MŠ Prostřední Lipka) pro školní 
rok 2016/2017 a stanovuje na toto období 
počet 26 dětí dané školy.

RM/2016/26/478: RM bere na vědomí 
informaci o navržených dotacích na rok 
2016 pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra 
Králíky z.s., FC Jiskra 2008 z.s. a Sokol 
Boříkovice a ukládá vedoucímu odboru 
OS předložit tento bod na jednání ZM. 

RM/2016/26/479: RM schvaluje po-
skytnutí dotací na rok 2016 jednotlivým 
subjektům dle předloženého návrhu 
a ukládá vedoucímu odboru OS zajistit ne-
zbytné administrativní záležitosti spojené 
s poskytnutím dotace. 

RM/2016/26/480: RM vyhlašuje druhé 
kolo pro podávání žádostí v rámci Progra-
mu podpory sportu na rok 2016 a Progra-
mu podpory kultury, společenských akti-
vit, práce s mládeží a činnosti nestátních 
neziskových organizací na rok 2016 vy-
hlášených usnesením č. RM/2016/14/247 
ve smyslu navržené úpravy a ukládá ve-
doucímu odboru OS programy zveřejnit. 

RM/2016/26/481: RM schvaluje fi-
nanční spoluúčast Města Králíky ve výši 
35.000 Kč při výrobě dokumentárního 
filmu „Králická pevnostní oblast“ a ukládá 
vedoucímu odboru OS zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s vý-
robou filmu. 

RM/2016/26/482: RM doporučuje 
ZM schválit příspěvek Duchovní správě 
poutního kostela v Králíkách II ve výši 
100.000 Kč v roce 2016  na nátěry střech 
a opravy klempířských prvků v areálu 
kláštera formou individuální dotace za 
podmínky, že žadateli bude přidělena 
dotace z Pardubického kraje a ukládá 
vedoucímu odboru OS předložit návrh na 
jednání ZM.  

RM/2016/26/483: RM schvaluje Or-
ganizační řád Městského úřadu Králíky 
v předloženém znění s účinností od 1. 
7. 2016. 

RM/2016/26/484: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 18. 7. 2016.

30. 6.
RM/2016/27/485: RM schvaluje doda-

tek č. 2 pojistné smlouvy č. 8057532416 
ze dne  27. 6. 2014 uzavřené mezi městem 
Králíky a ČSOB Pojišťovnou, a.s., člen 
holdingu ČSOB, IČO 45534306, se síd-
lem Masarykovo náměstí 1458, 530 02 
Pardubice na navýšení limitu odpověd-
nosti města Králíky z 5 mil Kč na 20 mil 
Kč a přiřazení příspěvkových organizací 
města v předloženém znění.

11. 7.
RM/2016/28/486: RM schvaluje pro-

nájem prostoru v bytovém domě čp. 352 
v ul. Příční v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 203 v k.ú. Králíky, 
v přízemí o celkové výměře 122 m2, účel 
pronájmu je zřízení zázemí pro realizaci 
sociální služby sociálně terapeutické díl-
ny, Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, IČO 
44468920, sídlem Na Kopečku 356, 561 
51 Letohrad, a to na dobu neurčitou a za 
nájemné ve výši 400 Kč/m2/rok. Zároveň 
RM souhlasí do doby vyřízení registrace 
sociální služby u Pardubického kraje 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí.

RM/2016/28/487: RM schvaluje vý-
půjčku prostoru – místnosti č. 123 v pří-
zemí objektu čp. 316 v k.ú. Králíky, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 920 v k.ú. 
Králíky, za účelem zřízení výdejního místa 
materiální pomoci a vytvoření zázemí – 
kanceláře se základním vybavením pro 
jednání s klienty + sklad balíčků s při-
pravenou pomocí, Charitě Zábřeh, IČO 
42766796, sídlem Žižkova 7/15, 789 01 
Zábřeh, a to na dobu určitou od 20. 7. 2016 
do 28. 2. 2017 vždy každé úterý v týdnu. 

RM/2016/28/488: RM schvaluje do-
hodu o narovnání mezi městem Králíky 
a Povodím Labe, státním podnikem, 
IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 
951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 
Předměstí o náhradě za užívání pozemku 
st.p.č. 1726 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky státním podnikem Povodí 
Labe bez existence právního titulu v před-
loženém znění. Dohodnutá výše ušlého 
nájemného je 12.435 Kč.

RM/2016/28/489: RM schvaluje ukon-
čení nájemního vztahu k bytu č. 35 v by-
tovém domě čp. 662/2 v ul. V Bytovkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 774 – za-
stavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
s paní A. F., Králíky a to dohodou ke dni 
31. 7. 2016. 

RM/2016/28/490: RM schvaluje pří-
spěvkové organizaci Městská knihovna 
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Králíky, v souladu s ustanoveným § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
zvýšení stanoveného mzdového limitu pro 
rok 2016 o 30.000 Kč. 

RM/2016/28/491: RM schvaluje „Pra-
vidla pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu“ ve znění navržených 
změn s účinností od 11. 7. 2016. 

RM/2016/28/492: RM souhlasí se 
vstupem pověřené osoby a osoby určené 
příslušným uživatelem honitby s loveckou 
zbraní, loveckým psem, popřípadě lovec-
kým dravcem na nehonební pozemek p.č. 
447/3 v k.ú. Králíky. 

RM/2016/28/493:  RM schvaluje 
Smlouvu o zajištění vysílání rozhlasové 
reklamy a  Smlouvu o vzájemném poskyt-
nutí věcného plnění se společností RADIO 
UNITED SERVICES s.r.o. se sídlem v 
Praze 10, Říčanská 3/2399, IČ 29131863 
na zajištění propagace akce CIHELNA 
2016 formou vysílání rozhlasové reklamy 
v Rádiu Beat. 

RM/2016/28/494: RM bere na vědomí 
informace týkající se specifického cíle 3.1.  
programu OPŽP (zpracování/komposto-
vání biologicky rozložitelných materiálů) 
a souhlasí s uspořádáním ankety „Nabídka 
kompostérů pro domácnosti“.

RM/2016/28/495: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na vypracování dokumentace na 
akci  „Intenzifikace ČOV Králíky – doku-
mentace pro územní řízení“ mezi městem 
Králíky a firmou AKVOPRO s.r.o., Vyše-
hradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové 
Město v předloženém znění.  

18. 7.
RM/2016/29/496: RM schvaluje proná-

jem částí pozemků p.p.č. 2076/1 – ostatní 
plochy, p.p.č. 2231/4 – ostatní plochy, 
p.p.č. 2075 – ostatní plochy, p.p.č. 2233 – 
ostatní plochy a st.p.č. 235/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří vše o celkové výměře cca 
84 m2 v k.ú. Králíky za účelem umístění 
stavby lešení pro zhotovení fasády hotelu 
Beseda společnosti KWEKU s.r.o., IČO 
27640477, sídlem Havlíčkova 921, 280 
02 Kolín 4, za nájemné ve výši 3.107 Kč 
+ DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou od 19. 7. 2016 do 30. 11. 2016. 

RM/2016/29/497: RM schvaluje pro-
nájem části pozemku p.p.č. 2415 – ostat-
ní plochy o výměře cca 362 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka za účelem údržby 
pozemku a sekání trávy panu M. M., 
Králíky za nájemné ve výši 181 Kč/rok, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou, 
a to do doby zahájení realizace prvků 
ÚSES s tím, že vzrostlá zeleň na pozemku 
nebude kácena. 

RM/2016/29/498: RM schvaluje změ-
nu pachtovní smlouvy č.j. 6436/2014 
ze dne 30. 12. 2014 na pacht lesních 
pozemků v k.ú. Dolní Boříkovice, Dolní 
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Lipka, Horní  Lipka, Červený Potok, 
Dolní Hedeč, Králíky, Heřmanice u Králík 
a Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 
69 Králíky. Předmětem pachtu budou 
nadále pozemky o celkové výměře 1 288 
713 m2 a v účetní hodnotě 71.770.704 Kč, 
nájemné je ve výši 41.329 Kč + DPH. 

RM/2016/29/499: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 2072/10 
– ostatní plochy o výměře cca 120 m2 
v k.ú. Králíky za účelem údržby pozemku 
a zachování umístění sušáků na prádlo pro 
čp. 148/1 v ul. Pivovarská v Králíkách, za 
nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, minimál-
ně však ve výši 100 Kč/rok, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.  

RM/2016/29/500: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemku p.p.č. 2516 – trvalé-
ho travního porostu o výměře 13 636 
m2 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem 
zemědělského hospodaření, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou a za 
pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od 
Pravidel pro propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky. 

RM/2016/29/501: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemku p.p.č. 2277 – trvalého 
travního porostu o výměře 735 m2 v k.ú. 
Horní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou a za pachtovné ve výši 
0,07 Kč/m2/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit. 

RM/2016/29/502: RM v návaznosti 
na usnesení č. RM/2016/17/313 ze dne 
25. 4. 2016 a č. RM/2016/23/408 ze dne 
06.06.2016 schvaluje nový záměr prodeje 
osobního automobilu zn. ŠKODA FABIA 
COMBI 1.2 RZ 1E8 7222, rok výroby 
2004 za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 46.500 Kč a ukládá MO záměr 
prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 

RM/2016/29/503: RM bere na vědomí 
žádost manželů F. a D. R., Králíky o prodej 
pozemku p.p.č. 3501 – orné půdy o výmě-
ře 1 185 m2 v k.ú. Králíky a projednání 
prodeje odkládá do doby zpracování 
územní studie a zpřístupnění pozemku. 
Zároveň RM ukládá OÚPSÚ zadat 
zpracování územní studie na zbývající 
pozemky v lokalitě Skřivánek, které 
nebyly zahrnuty do studie. 

RM/2016/29/504: RM schvaluje nájem-
ní smlouvu č.j. 3315/2016 mezi městem 
Králíky a panem J. S., Verměřovice, jejímž 
předmětem je dočasné užívání pozemků 
p.p.č. 2389 – ostatní plochy o výměře 3 
957 m2, p.p.č. 2416 - t. t. porostu o výměře 
65 257 m2 a p.p.č. 2428 – t. t. porostu o vý-
měře 93 843 m2 v k.ú. Prostřední Lipka 
pro akci CIHELNA, v předloženém znění. 

RM/2016/29/505:  RM schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 9698/2016 
(VS2016408) přidělené městu Králíky na 
základě darovací smlouvy se společností 
České dráhy, a.s., rozpočtové opatření čís-
lo 6211/2016 přidělené městu Králíky na 
základě darovací smlouvy s J. Z., rozpoč-
tové opatření číslo 9399/2016 na základě 
uloženého odvodu příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Králíky a interní 
rozpočtové opatření číslo 201607, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 214.000 Kč. 

RM/2016/29/506: RM schvaluje roz-
hodnutí hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce „Re-
konstrukce bytových prostor za účelem 
rozšíření ZUŠ v Králíkách“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
KWEKU s.r.o., Havlíčkova 921, 280 02 
Kolín 4. 

RM/2016/29/507: RM schvaluje ce-
novou nabídku, v souladu s Pravidly pro 
zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu, předloženou společností STRABAG 
a. s., Hradec Králové na akci „I/43 Králíky 
– úprava křižovatky pod náměstím, OŽK“ 
realizovanou společně s organizací ŘSD 
dle přiloženého rozpisu prací a výkazu 
výměr a schvaluje smlouvu o dílo mezi 
Městem Králíky a společností STRABAG 
a. s., odštěpný závod Ostrava oblast západ 
(IČ 60838744), Kladská 1082, Hradec 
Králové, 500 03, v předloženém znění. 

RM/2016/29/508: RM schvaluje úplnou 
uzavírku silnice III/31224 z Králík do Pro-
střední Lipky a MK na Velkém náměstí vč. 
vedení objízdných tras po komunikacích 
na území města Králíky z důvodu zajiš-
tění bezpečnosti při pořádání akce „Den 
sil podpory CIHELNA 2016 Králíky“ 
v těchto termínech: 1) III/31224 - 19. 8. 
2016 od 10:00 do 20:00 a 20. 8. 2016 od 
8:00 do 18:00 hod 2) místní komunikace 
Velké náměstí - 19. 8. 2016 od 15:00 do 
22:00 hod. 

RM současně schvaluje prodloužení 
doby pro pořádání hudební produkce na 
Velkém náměstí Králíkách dne 19. 8. 2016 
do 24:00 hod. následujícího dne. 

RM/2016/29/509: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky na 
uveřejnění veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce na akci „SOCIÁLNÍ 
TERAPEUTICKÁ DÍLNA KRÁLÍKY, 
ulice Příční čp. 352 v Králíkách“ a dále 
navrhuje vyzvat dodavatele dle předlo-
ženého návrhu k předložení cenových 
nabídek. 

RM/2016/29/510: RM schvaluje pravi-
dla provozu střelnice „Cihelna“ v předlo-
ženém znění. 

RM/2016/29/511: RM schvaluje doho-
du mezi: na straně jedné - městem Králíky, 
P. B., J. S., J. B., A. S., M. Š., J. B., jako 
vlastníky příslušných pozemků a na straně 
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druhé - Armádou ČR o výcviku ozbroje-
ných sil mimo území vojenských újezdů 
v předloženém znění. 

RM/2016/29/512: RM bere na vědomí 
informaci o poskytnutí dotace na realizaci 
projektu v oblasti sociální práce s názvem 
Sociální začleňování v regionu obce s roz-
šířenou působností Králíky, registrační 
číslo CZ.03.2.60/0.0/15_022/0000801, 
prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování 
a boj s chudobou.

RM/2016/29/513: RM schvaluje podání 
žádostí o dotaci z Euroregionu Glacensis 
v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko na projekt Adventní 
jarmark a na projekt Podpora rozvoje ces-
tovního ruchu v česko-polském příhraničí.

RM/2016/29/514: RM souhlasí se 
zpracováním 2 ks suchých olší na pozem-
ku p.č. 1355/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těch-
to stromů mezi městem Králíky a panem 
V. Ř., Králíky, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM/2016/29/515: RM schvaluje smlou-
vu mezi městem Králíky a společnos-
tí SGS Czech Republic, s.r.o., IČO 
27461289, sídlem K Hájům 1233/2, PSČ 
155 00 Praha o provedení auditu pro recer-
tifikaci shody systému bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví zaměstnanců s normou 
OHSAS 18001:2007 a následných dozorů 
pro udržení certifikátu, v předloženém 
znění. 

RM/2016/29/516: RM schvaluje smlou-
vu o poskytování bezpečnostních služeb 
na akci CIHELNA 2016 mezi městem 
Králíky a firmou 3KBS, s.r.o., se sídlem 
Stéblová 66, 533 45 Opatovice nad La-
bem, IČ 27557103. 

25. 7.
RM/2016/30/517: RM schvaluje krát-

kodobý pronájem části pozemku p.p.č. 
2237 – ostatní plochy o výměře cca 40 
m2 v k.ú. Králíky za účelem výstavby 
lešení pro rekonstrukci výpravní budovy 
v železniční stanici Králíky v období od 
26. 7. 2016 do 23. 8. 2016 společnosti 
B.H.S. BOHEMIA, a.s., IČO 26782014, 
sídlem Nad Spádem 641/20, 140 00 Praha 
4, a to za nájemné ve výši 400 Kč včetně 
DPH.

RM/2016/30/518: RM schvaluje zá-
měr pronájmu části pozemku p.p.č. 
2237 – ostatní plochy o výměře cca 40 
m2 v k.ú. Králíky za účelem výstavby 
lešení pro rekonstrukci výpravní budovy 
v železniční stanici Králíky, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu určitou od 24. 8. 
2016 do 30. 9. 2016, za nájemné ve výši 
100 Kč/m2/rok včetně DPH a ukládá MO 

Výpis z jednání Rady města Králíky
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/30/519: RM schvaluje pro-
nájem městského bytu č. 35 v bytovém 
domě čp. 662/2 v ul. V Bytovkách v Krá-
líkách, který je součástí pozemku st.p.č. 
774 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. 
Králíky, paní E. M., Králíky, a to na dobu 
určitou šesti měsíců v souladu s Pravidly 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. RM promíjí úhradu jistoty za 
pronájem výše uvedeného městského bytu 
z důvodu veřejného zájmu, a to dle Článku 
5 odst. (6) Pravidel pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky, neboť dojde 
k uvolnění bytové jednotky č. 36 v čp. 658 
v Králíkách k prodeji.

RM/2016/30/520: RM schvaluje ukon-
čení nájemního vztahu k bytu č. 36 v by-
tovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
s paní E. M., Králíky a to dohodou ke dni 
31. 8. 2016.

RM/2016/30/521: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
a dále v právu vstupovat a vjíždět na po-
zemek v souvislosti se zřizováním, staveb-
ními úpravami, opravami, provozováním 
a odstraněním plynárenského zařízení na 
pozemku p.p.č. 127 – ostatní ploše v k.ú. 
Králíky pro oprávněnou RWE GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí na Labem. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jedno-
rázovou úhradu ve výši 100 Kč za každý 
započatý metr délkový plynárenského 
zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene.

RM/2016/30/522: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 412/2016-17250BI 
přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201608, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 248.000 Kč.

RM/2016/30/523: RM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi firmou MADOS MT 
s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad 
Orlicí a městem Králíky v předloženém 
znění. Předmětem smlouvy je provedení 
dopravního značení při pořádání kulturní 
akce: „Den sil podpory AČR Cihelna 2016 
Králíky“.

RM/2016/30/524: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, 532 
11 Pardubice a městem Králíky na akci: 
Králíky – Dolní Boříkovice, restaurování 
Sloupu Nejsvětější Trojice“ v předlože-
ném znění. 

RM/2016/30/525: RM  schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 

výběru poplatků za parkování a prová-
dění úklidu“ na akci „CIHELNA 2016“, 
konající se ve dnech  19. a 20. 8. 2016, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky 
a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů 
Králíky. 

RM/2016/30/526: RM  schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 
prodeje vstupenek, výběru poplatků za 
parkování a provádění úklidu“ na akci 
„CIHELNA 2016“, konající se ve dnech 
19. a 20. 8. 2016, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Prostřední Lipka. 

RM/2016/30/527: RM  schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 
prodeje vstupenek, výběru poplatků za 
parkování a provádění úklidu“ na akci 
„CIHELNA 2016“, konající se ve dnech 
19. a 20. 8. 2016, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Heřmanice. 

RM/2016/30/528: RM  schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 
prodeje vstupenek“ na akci „CIHELNA 
2016“, konající se ve dnech 19. a 20. 8. 
2016, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a SPOLKEM SENIORŮ Kralicka, 
zapsaný spolek. 

RM/2016/30/529: RM  schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace 
prodeje vstupenek“ na akci „CIHELNA 
2016“, konající se ve dnech 19. a 20. 8. 
2016, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a TJ Jiskrou Králíky, z.s., oddíl 
ASPV Králíky. 

RM/2016/30/530: RM pověřuje za-
městnance města Králíky A. J., Jablonné 
nad Orlicí a B. S., Králíky, správou jmění 
nezletilého J. B., dle pravomocného roz-
sudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí 
čj. 13 P 7/2009-89, ze dne 23. 6. 2016 
a správou jmění nezl. R. F., dle pravomoc-
ného rozsudku Okresního soudu v Ústí nad 
Orlicí čj. 13 P 12/2012-86, ze dne 23. 6. 
2016. V rámci správy jmění nezletilých 
dětí jsou jmenovaní zaměstnanci města 
Králíky, a to každý samostatně, oprávněni 
disponovat s vklady na účtech vedených 
na jména nezletilých dětí u Komerční 
banky a, s., pobočka Králíky.

RM/2016/30/531: RM schvaluje finanč-
ní odměnu Mgr. Kateřině Brandejsové, 
ředitelce příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky, v souvislosti s výkonem 
funkce regionální knihovny ve výši 5 tis. 
Kč stanovené Městskou knihovnou Ústí 
nad Orlicí. 

RM/2016/30/532: RM schvaluje smlou-
vu mezi městem Králíky a společností 
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o., 
Komenského 38, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou o spolupráci při vykonání kon-
troly dle zákona o kontrole č. 320/2001 
Sb., v platném znění, u příspěvkových 
organizací města v předloženém znění.
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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)

Skandální praktiky na radnici v Králíkách
Rozpočet obce a závěrečný účet je 

výrazná příležitost pro občany, jak se 
komplexně vyjádřit k hospodaření sa-
mosprávného celku. Každý závěrečný 
účet obce by měl dokonce obsahovat 
poučení o tom, že občan má právo 
se k němu ve stanovené lhůtě vyjá-
dřit. Jenom pro doplnění uvádím, že 
„Závěrečný účet města Králíky“ toto 
poučení neobsahoval. V zákonné lhůtě 
jsem se písemně vyjádřil a uvedl ně-
kolik příkladů nesprávného nakládání 
s veřejným majetkem. A jako opatření 
ke zjištění skutečného stavu věci jsem 
navrhl vypracování nezávislého auditu.

Soudní znalec byl pozván na jednání 
rady města, kde byl doslova „grilo-
ván“ ke své nezávislé činnosti znalce.

Postup členů rady města považuji 
doslova za skandální. Osobně jsem 
přesvědčen o tom, že není možné ná-
silně zasahovat do nezávislé činnosti 
znalce. V této souvislosti vyjadřuji 
zásadní pochybnosti o kvalitě před-
loženého znaleckého posudku, a to 
především o výsledné ceně. Stejně 
jako celá řada občanů se ptám, jak je 
možné, že na základě stejných skut-
kových zjištění dospěje stejný znalec 
ke dvěma rozdílným cenám? Když 
jsem k této problematice vystoupil 
na veřejném zasedání zastupitelstva 
města, tak jsem od členů rady nedostal 
žádnou odpověď.

Usnesením ZM/2015/04/049 zastu-
pitelstvo města Králíky zrušilo roz-
hodnutí zastupitelstva města Králíky 
č. ZM/2015/01/012 ze dne 9. 2. 2015 
a schválilo nový záměr směny části 
pozemku p.p.č. 1405/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 1 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši 227 Kč.

Hejtman Netolický mi na můj podnět 
odpověděl, že tato záležitost nebyla 
předmětem kontroly úředníků Par-
dubického kraje. Kvalita zpracování 
znaleckého posudku je věcí komory 
znalců a příslušného soudu. V Králí-
kách se často hovoří o občanech první 
a druhé kategorie. Někteří zastupitelé 
sice stále nejsou schopni rozlišit tyto 
jednotlivé skupiny, ale uvedený příklad 

nám dokazuje, že kupní ceny nemovi-
tostí a především jejich výpočet jsou 
mnohdy velice zajímavé! Spřáteleným 
podnikatelům a občanům první katego-
rie prodává město stavební pozemky za 
172,- Kč za m2 a obyčejným lidem 
trvalé travní porosty bez možnosti 
komerční zástavby za 225 Kč za m2!

V rámci svého vyjádření k závě-
rečnému účtu jsem navrhl provedení 
auditu hospodaření na lesním majetku 
města jak z části ekonomické (posou-
zení smluvních vztahů, analýzu příjmů 
a výdajů a hospodářských výsledků 

Vyjádření majetkového odboru
k článku pana Králíka

souvisejících s činností na lesním 
majetku) tak i z části lesnické činnosti 
(plnění závazných ustanovení LHP, 
povinnosti vlastníka vést lesní hospo-
dářskou 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).

Zastupitelé musí hájit zájmy většiny 
občanů. Obec není žádná firma s ruče-
ním omezeným.

Jan Králík

1) V rámci majetkové operace směny 
pozemků mezi městem Králíky a paní 
Slovákovou v Dolních Boříkovicích 
zpracoval znalec posudek, ve kterém 
se cena výrazně lišila od ceny kvali-
tativně srovnatelných pozemků, které 
město ve stejné lokalitě a ve stejném 
čase prodávalo jinému zájemci. Cena 
prodávaného pozemku byla vyšší než 
cena směňovaného pozemku. Rada 
města tento rozdíl zaznamenala 30. 
3. 2015 rozhodla pozvat znalce na 
jednání rady města dne 15. 4. 2015, 
s cílem zjistit přímo od znalce, z ja-
kého důvodu se ceny liší. Na jednání 
rady města se znalec dostavil s nově 
zpracovaným posudkem na směnu 
pozemků, a vysvětlil, že při zpracování 
posudku udělal administrativní chybu. 
Tyto informace byly rovněž uvedeny 

v důvodové zprávě při projednávání 
majetkové operace na jednání zastu-
pitelstva dne 11. 5. 2015. Ze strany 
rady města v žádném případě nedošlo 
k zásahu do nezávislé činnosti znalce, 
protože ke změně posudku došle ještě 
před jednáním rady.

2) Hospodaření s lesy města Krá-
líky - město Králíky má uzavřenou 
pachtovní smlouvu na lesní pozemky 
se společností Služby města Králíky, 
s.r.o., která je 100% vlastněna městem. 
Dle této smlouvy má společnost po-
vinnost každoročně předkládat městu 
ekonomický přehled o hospodaření 
v městských lesích, a to vždy nejpoz-
ději do 31. 3. následujícího roku, což se 
také děje. Na základě tohoto přehledu 
rada města potom určuje výši pachtov-
ného na následující rok.

Vyjádření odboru životního
prostředí k článku pana Králíka

Služby města Králíky, s.r.o. v pachtov-
ních lesích hospodaří v souladu s Lesním 
zákonem a další platnou související 
legislativou. K tomu jim slouží zejména 
nástroj v podobě schváleného Lesního 
hospodářského plánu, na jehož plnění 
dohlíží mimo jednatele společnosti 
i Odborný lesní hospodář – konkrétně 
příslušný revírník podniku LČR - Lesní 

správy Hanušovice. 
Služby města Králíky, s.r.o. vždy 

provádějí kontrolní měření při prová-
dění těžeb, porovnávají množství vy-
těžené hmoty s hodnotami uváděnými 
v hospodářské knize. Dále běžně počí-
tají pařezy v místech těžby a provádějí 
kontrolní přepočítávání dle průměrné 
hmotnatosti.
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Nabídka kompostérů pro domácnosti - ANKETA
Domácí kompostování je nejlevnější způsob nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady, při kterém odpadají náklady na svoz, provoz sběrného dvora a kompostárny, 
manipulaci atd. Tím se výrazně snižují náklady na provoz systému nakládání s odpady, 
od kterých se odvíjí výše i ročního poplatku.

Město Králíky chce proto na podzim letošního roku požádat o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí na podporu domácího kompostování biologicky rozložitel-
ných materiálů. Dotace by spolufinancovala zakoupení kompostérů pro občany a ma-
jitele rekreačních objektů na území města (k.ú. Králíky, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, 
Horní Lipka, Prostřední Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč a Heřmanice u Králík). 

Pro bezproblémovou přípravu žádosti je nezbytné znát zájem veřejnosti o kompostéry, 
to je také důvod, proč bude do všech domácností doručen anketní lístek. Obsahuje 
nabídku kompostérů, které - pokud s žádostí o dotaci město uspěje - budou moci 
zájemci (občané města Králíky nebo majitelé rekreační nemovitosti na území města 
Králíky) ZCELA ZDARMA NEBO VELMI VÝHODNĚ ZÍSKAT. Nabídka je závislá na 
vyhlášených dotačních titulech a již se nemusí opakovat.

Prosíme všechny zájemce, aby si anketní leták přečetli, v případě zájmu vyplnili 
příslušné kolonky, označili zvolený typ kompostéru a leták doručili na MěÚ Králíky 
nejpozději do 17. srpna 2016. Podrobné podmínky a způsob doručení jsou uvedeny 
na letáku, připomínáme zejména, že kompostéry musí být prokazatelně umístěny 
a využívány na území města a dále zabezpečeny před odcizením nebo poškozením.

Anketní lístek je součástí tohoto čísla Králického zpravodaje a také bude umístěn 
na webových stránkách města a facebooku.

Pavel Brandejs, OŽP MěÚ Králíky
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Základní pravidla kompostování
Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní 

provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Neměl by však 
chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené 
větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté 
stonky květin apod.).

Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. 
Materiál ke kompostování dobře promícháme:

• vlhké se suchým
• porézní materiál z hutným
• „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté (C) s dusíkatým (N) - čím 

starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo 
více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím 
obsahuje více dusíku. Z toho plyne vysvětlení, že samotnou trávu 
kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní složku. 
Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré 
míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím 
z předchozího roku.

K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kom-
post, případně chlévský hnůj.

Přidáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, 
čímž vzniká vysoce kvalitní humus.

Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.
Správně založený kompost se začne do dvou dnů po založení 

zahřívat na teplotu přes 50°C, což je způsobeno vysokou aktivitou 
mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik dní, ale 
i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest 
ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima 
teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na kom-
post přidávat větší množství materiálu najednou. Materiál můžete 
rovněž postupně shromažďovat, a když budete mít k dispozici větší 
množství rychlerozkladného materiálu (například čerstvou travní 
seč), tak ji promíchejte s nashromážděným materiálem a založte na-
jednou celou hromadu kompostu. Pokud používáte ke kompostování 

kompostér, využijte výhody dvou a více komorového kompostéru.
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný 

přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme 
a znovu promícháme.

Čerstvý kompost můžeme získat za 2 - 6 měsíců, vyzrálý kompost 
za 6 - 12 měsíců.

Základní pravidla jako je různorodá skladba materiálu, 
optimální vlhkost a dostatek vzduchu je třeba dodržet ve všech 
typech kompostérů – i plastových.

Sledování procesu kompostování
Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. 

Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, 
jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. 
Při otevření pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě 
„knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit 
a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost suchý, je 
vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.

Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. 
Pro dostatečný přísun vzduchu je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech 
po jeho založení přehodit.

Teplota – Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po 
založení kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování. 
Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím ruky do 
kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně 
hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné 
množství.

Osázení kompostu - Kompost můžete osadit rostlinami jako jsou 
tykve, cukety, okurky. Listy vytvoří ochranu před letním sluncem 
a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda ne-
potřebuje zalít. Při osazování se musí do kompostu udělat jamky 
a vyplnit je zeminou, aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu.

Zdroj: www.kompostuj.cz
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

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

den lékař/ka obec místo telefon
06. 08. So MUDr. Stnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
07. 08. Ne MUDr. Stnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
13. 08. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
14. 08. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
20. 08. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
21. 08. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
27. 08. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
28. 08. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
03. 09. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
04. 09. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
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.

Petr Snopek – Zuzana Vacková
Jakub Málek – Aneta Černá

Štefan Fatura – Michaela Cehová
Eduard Schweidler – Žaneta Mrázková

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

Spolek seniorů na měsíc srpen připravuje
9. 8. v 17.00 hodin Výbor spolku - zabezpečení akcí měsíce dle 

Plánu činnosti.

12. 8. v 15.00 hodin – opékání buřtů na Amálce s doprovodem 
hudby pana Špindlera

19 - 20. 8. - prodej lístků na akci CIHELNA, 8 členů spolku.

22 - 4. 9. - pobytový zájezd do Itálie pro členy i nečleny spolku. 
Zájezd je organizován spolkem cestou Cestovní kanceláře Victoria Brno.

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST:
13. 8. v 15.00 hodin schůze Svazu Němců
18. 8. v 15.00 hodin schůze Zdravotně postižených

Za výbor J. Dobrohruška

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 17. 8. 2016 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné 
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie 
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační 
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, 
v přízemí v kanceláři číslo 107 (ZMĚNA).

Novomanželé koupí byt 
2+1 v Králíkách.
Tel: 734 622 739.

Advokát koupí nový ro-
dinný dům maximálně 
10 let po kolaudaci.
Tel.: 603 202 143.
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KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v regionu 
Králicka prostřednictvím Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ 

Králíky na adrese K. Čapka 316, Králíky, telefon: 
465 670 861, 862, 863, 866, 867, mob. telefon 
773276123 v pracovní době.

Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou 
obracet děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech 
konfliktů mezi partnery; při stanovení výživného; 
při neplacení výživného; ohledně určení otcovství; 
v případě výchovných problémů dětí; při podezření 
na týrání nebo zneužívání dětí; podezření na domácí 
násilí v domácnosti, v níž vyrůstá dítě; v  nepříznivé 
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 ne-
jasností, zda Vaše situace spadá do naší působnosti, 
nás kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme 
s institucemi, které Vám mohou pomoci. 

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí naleznete na stránkách města Králíky 
– www.kraliky.eu.

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.
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SRPEN 2016
úterý 9.   HEIDI, DĚVČÁT-

KO Z HOR   (rodinný dobro-
družný Německo)  17:00 hod

Heidi je osiřelé děvčátko, 
které tráví nejšťastnější dny 
dětství společně s kamarádem 
Peterem při hlídání stáda koz, 
radostném hraní a užívání si 
svobody švýcarských Alp, kde 
bydlí v prostém srubu u svého 
dědečka. Naplno prožitým 
dnům je však náhle konec, když 
je Heidi převezena tetou Dete 
do německého Frankufurtu 
nad Mohanem, kde má dělat 
společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se 
sice ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi 
a horách je příliš velký...

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

úterý 9.   SEZN@MKA   (komedie ČR)   20:00 hod
„Léta randění, blbnutí na 

seznamkách a je to pořád stej-
ný. Kretén střídá kreténa,“ po-
vzdychne si hrdinka filmu a její 
další rande na inzerát s tváří 
Lukáše Pavláska se rychle za-
řadí do jejího oddílu katastrof 
a kreténů. Podobný seznam 
příšerných schůzek postupně 
rozšiřují i další postavy. Sezn@
mka je totiž komedie o mužích, 
ženách a zajímavém fenoménu 
doby - internetové seznamce. 
A samozřejmě o tom, co všechno 
se na takovém rande naslepo 

může stát. Ale pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá 
štika. Jiří Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokoje-
ných dam. Ve jménu firmy a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, 
musí ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti. S šarmem a roztomilostí 
slavného filmového Kristiána vyráží jako nové rande na schůzky 
s klientkami. Vyzbrojen informacemi z jejich dotazníků vystupuje 
jako muž jejich snů. Po několika naplněných schůzkách ovšem beze 
stopy mizí. On totiž manželku nehledá, on už doma jednu má. A ta 
má zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu Jiří Langmajer taky 
svede. Smyčka kolem záletníka se začíná utahovat a ve vzduchu 
visí společný ženský slib, že pomsta bude sladká…

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

středa 10.   DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ   (ani-
movaná komedie USA)   17:00 hod

Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně 
zajímavé časy nabité všemožnými katastrofickými událostmi, za 
časy, které každému 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 animovaných filmových sérií opět 
potkáváme všechny staré známé 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 100,-; přístupný; české znění; 95 min.

středa 10.   JULIETA   (drama Španělsko)   20:00 hod
Nový film uznávaného režiséra Pedra Almodóvara. Julieta žije 

sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života 
krutě zasáhl osud. Po smrti Ju-
lietina manžela Xoana, Antíina 
otce, prožívají nejhorší období. 
Obě trpí, Julieta se uzavře do 
sebe a jejich tichá bolest je 
postupem času odcizuje. Když 
je Antíe osmnáct let, opustí 
svou matku bez jediného slova 
vysvětlení. Julieta ji více než 
12 let zoufale hledá všemi 
možnými způsoby. Během té 
dlouhé doby zjišťuje, jak málo 
svou dceru zná. Až náhodné 
setkání s Antíou dává matce 
šanci pokusit se ji získat zpět. 
Osamělá a zlomená Julieta se 
rozhodne konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osudových 
událostech, které jejich životy rozdělily.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 95 min.

čtvrtek 11.   JASON BOURNE   (akční thriller USA)   20:00 hod
Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro všechny střípky 

své rozbité životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců zvláštního 
programu, který z něj udělal stroj na zabíjení. Chce hodit minulost 
za hlavu a dál pokračovat prostou přítomností, kterou představují 
ilegální boxerské zápasy. Z tohoto komfortu ho vytrhne bývalá 
kolegyně, zběhlá agentka Nicky (Julia Stiles), která mu připomene, 
že na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi nedostal. Když ho pak 
málem dostane nájemný zabiják, 
pustí se znovu do boje s Agentu-
rou, teď reprezentovanou tvrdým 
ředitelem Robertem Deweym 
(Tommy Lee Jones) a jednou 
nebezpečně chytrou analytičkou 
(Alicia Vikander). Jason Bourne 
se ocitá na staré známé horké 
půdě, kde nemůže věřit nikomu 
a ničemu a kde přežití vyžaduje, 
aby si vzpomněl na to, co se 
naučil v programu, který díky 
němu skončil.

Vstupné 120,-; přístupný od 
12 let; titulky; 115 min.
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pátek 12.   KROTITELÉ 
DUCHŮ   (akční komedie USA)   
20:00 hod

Třicet let poté, co diváky 
uchvátil původní film, se Kroti-
telé duchů vracejí, aby se ve zcela 
nové podobě představili současné 
divácké generaci. Režisér Paul 
Feig kombinuje známé prvky 
boje s nadpřirozenými bytostmi, 
díky kterým byla původní filmo-
vá série tak oblíbená, s novým 
hereckým týmem, složeným 
z těch nejlepších komediálních 
herců současnosti. Připravte se 
na letní podívanou, během které 
společně zachrání svět!

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

úterý 23.   TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ   (animovaná komedie 
USA)   17:00 hod

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na 
otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animo-
vané komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou 
spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že 
Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé 
hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, 
byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle to aspoň platilo 
do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí monstrum 

jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. 
Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první 
vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do 
čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění 
a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného 
králíka vládnou městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořád-
nou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách 
a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, 
jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout 
v šibeničním termínu, než se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by 
nakonec nebylo lepší vůbec nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají…

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

úterý 23.   MĚLČINY   (thri-
ller USA)   20:00 hod

V napínavém thrilleru Měl-
činy se Nancy (Blake Lively) 
vydává osamoceně surfovat na 
odlehlé pláži. V průběhu surfo-
vání je napadena velkým bílým 
žralokem a zůstane uvězněna na 
moři jen nedaleko od břehu. Ač-
koliv ji od přežití dělí pouhých 
200 metrů, jejich překonání 
se ukáže být otázkou souboje 
dvou vůlí.

Vstupné 120,-; přístupný od 
12 let; titulky; 90 min.

středa 24.   KOMORNÁ   
(erotické drama Jižní Korea)   
20:00 hod

Šlecht ična  Hideko ž i je 
v ústraní na venkovském pan-
ství se svým strýcem a poruční-
kem. Chlípný strýc vychovává 
Hideko přísnou rukou a čeká, 
až dospěje, aby si ji mohl vzít 
a zmocnit se jejího bohatství. 
V domě se však objevuje pod-
vodník, který zosnuje příchod 
mladé komorné Sookee, ve sku-
tečnosti chudé kapsářky, která 
mu má pomoci nebohou Hideko 
svést. Dobře promyšlený plán 
ale začíná hatit vášeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. Brzy 
navíc přestává být jasné, kdo koho ve skutečnosti podvádí. Příběh 
bestselleru Zlodějka spisovatelky Sarah Waters do japonsko-ko-
rejských reálií 30. let 20. století převedl jeden z nejvýraznějších 
jihokorejských režisérů současnosti Park Chan-wook a vytvořil 
dynamický thriller plný zvratů, prodchnutý podmanivou erotickou 
atmosférou.

Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; titulky; 140 min.

čtvrtek 25.   STAR TREK: 
DO NEZNÁMA 3D   (akční 
dobrodružný sci-fi USA)   
20:00 hod

Posádka  hvězdné  lod i 
U.S.S. Enterprise zkoumá 
nejvzdálenější kouty a ne-
zmapovaná místa vesmíru. 
A zde se setkává s novým, 
záhadným nepřítelem, který ji 
i celou Federaci vystaví těžké 
zkoušce.

Vstupné 140,-; přístupný; 
titulky; 120 min.

pátek 26.   MŮJ KAMARÁD DRAK   (dobrodružný USA)   
17:00 hod

Dlouhá léta udivoval starý řezbář Meacham (Robert Redford) 
děti ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije 
hluboko v lesích. Pro jeho dceru Grace, správkyni v místním 
národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami... 
dokud nepotká malého Peta. Záhadný desetiletý chlapec nemá 
rodinu ani domov a tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem 
jménem Elliot. A podle Petova popisu se Elliot v mnohém podobá 
drakovi z historek pana Meachama. Za pomoci jedenáctileté 
dívky Natalie se Grace vydává zjistit, odkud se Pete vzal, kam 
patří a zda jeho drak existuje.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 90 min.
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pátek 26.   BOŽSKÁ FLO-
RENCE   (komedie USA)   
20:00 hod

Meryl Streep v roli závratně 
bohaté ženy, jejímž jediným 
snem je zpívat. Bohužel její 
hudební nadání a hlas jsou 
jednoznačně příšerné. Když 
se v roce 1944 rozhodne uspo-
řádat svůj velkolepý koncert 
v Carnegie Hall, její přítel 
a manažer Hugh Grant, který 
ji láskyplně chránil před krutou 
pravdou o jejím talentu, čelí 
obtížné výzvě...

Vstupné 120,-; přístupný; titulky; 110 min.

úterý 30.   STRAŠIDLA   (pohádková komedie ČR)   17:00 hod
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji 

města. Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní 
Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral 
o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní 
vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě 
evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo 
neplatí nájem a nikdo v něm ani 
oficiálně nechce bydlet, přede-
vším proto, že tu straší. Přesto 
tu žije jakási šílená rodinka. 
Verdikt je nemilosrdný: zaplatit 
nebo se vystěhovat! Čím však 
platit, když pan Hugo za hej-
kání nemá žádnou mzdu a paní 
Patricie míchá pouze lektvary, 
po nichž se může člověk pro-
měnit ve zvíře či filmovou 
divu, ale peníze nevyčaruje? 
Nedá se nic dělat, strašidla 
budou muset do práce a jejich 
děti Ester a Eleonor do školy. 
Vypadá to jednoduše, ale život 
obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu složitější, 
než se na první pohled zdálo. Jak se bude dařit vodníkovi v prá-
delně, víle jako primabaleríně tanečního souboru a hejkalovi 
jako hvězdě místního divadla?  A odolá paní Patricie svodům 
své první lásky – upíra Ignáce z Temešváru? A co pan Patočka? 
Setkání s lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v tom 
pohádkovém, přinese řadu komických i napínavých situací. Naši 
hrdinové musí zapojit nejen kouzla a čáry, ale také rodinnou 
soudržnost, lásku a odvahu, aby dokázali přelstít úředního šimla 
a zvítězit nad nástrahami „obyčejných“ lidí.

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

úterý 30.   BEN HUR   (historické drama USA)   20:00 hod
Epický příběh Ben-Hura (Jack Huston), potomka významného 

knížecího rodu z Jeruzaléma. Jeho adoptivní bratr Messala, vysoce 
postavený příslušník římské armády, ho křivě obviní ze zrady. Rodina 

včetně milované manželky skon-
čí ve vězení a on sám je zbaven 
majetku a odsouzen k doživotním 
galejím. Po třech letech stráve-
ných na moři se Ben-Hur vrací 
do vlasti s jedinou myšlenkou - 
pomstít se Messalovi za všechna 
příkoří, které mu způsobil. Vyzve 
jej proto na souboj v závodech 
čtyřspřeží, aby dokázal, že pravda 
a vítězství stojí na jeho straně.

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

Klub Na Střelnici Králíky
SRPEN 2016

neděle 28. 8. DIVADLO POD STROMY  zač. ve 14:00 hod
Pátý ročník rodinného divadelního festivalu se koná v parku 

u Střelnice (v případě nepříznivého počasí na Střelnici).
Program:
14:00 – POHÁDKA O DOROTCE aneb Co dělat 

s prvními penízky v prasátku – Pohadlo
15:00 – LILI, DÍVKA Z HVĚZD – Formela
16:00 – NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – Buchty a loutky
17:00 – TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA + medvědí 

dílna – Loutky bez hranic 
Doprovodný program (hry a soutěže) v režii spolku 

K.O.T.V.A. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
Další  informace o pořadech Klubu Na Střelnici 

a o předprodeji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

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 pódium patřit rockovým kapelám 
a v sobotu  tradičnímu i modernímu bluegrassu, country 
a folku.

V pátek zahájí festival kapela MARNÁ SNAHA s převza-
tou tvorbou nejslavnějších světových i našich bigbeatových 
a rockových kapel. Následovat ji bude rocková kapela HA-
PPY TO MEET s převažující vlastní tvorbou podbarvenou 
keltskou hudbou. Po nich muzika přitvrdí do har 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 stylizovat do „Kaťáků“. Snad nám as-
faltový taneční parket vydrží zátěž tancechtivých účastníků.

Pokračovat budeme v sobotu 13. 8. ve 14:00 hod. mixem 
bluegrasu a country v podání Chtěbořské 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 coun-
try-bluegrassový žánr Olomoucký A.M.ÚLET.

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

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

No a na přání loňských účastníků festivalu odehraje coun-
try bál opět country-rocková kapela HOLÁTKA.

Počasí se nelekejme na množství deště nehleďme, ne-
boť hlediště bude kryto party stany pro cca 250 sedících 
posluchačů.

SKI KLUB PASTVINY
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FESTIVAL HARRIET PARISH
Festival Harriet Parish je zaměřený hlavně na klasickou 

hudbu, ale je do něho zařazený i swing, šanson a pop music. 
To všechno v podání světově známých hvězd, vystudovaných 
profesionálů hudebního umění a nejlepších absolventů kon-
zervatoří. „Na první ročník Festivalu Harriet Parish míří 
mistři svého umění, slavní hudební rodáci ze Žamberka 
i absolventi ZUŠ Petra Ebena Žamberk,“ upřesňuje ředitel-
ka festivalu Iva Parish a dodává, že právě místní rodáky chce 
festival podpořit. V okolí Žamberka navíc podobný festival 
klasické hudby chyběl.  

Tvář festivalu
S Festivalem Harriet Parish spolupracuje také mladá taneč-

nice a choreografka Kateřina Steinerová, která vtiskne prvnímu 
ročníku svůj osobitý styl a půvab. Vystoupí v pátek 26. června 
v areálu Muzea starých stojů. Právě mezi prvorepublikovými 
kulisami představí svůj hudební večer plný skladeb ze 30. až 
50. let minulého století, který čerpá mimo jiné z její nedávno 
vydané desky I Love Peggy Lee. 

Program festivalu
První ročník Festivalu Harriet Parish nabídne od 21. srpna 

do 4. září 16 benefičních koncertů. Ty se budou konat hned ve 
čtyřech unikátních prostorách: v Zámecké kapli Nanebevzetí 
Panny Marie v Žamberku, v kostele sv. Václava Žamberk, v bý-
valé Vonwillerově továrně v Muzeu starých strojů a nakonec 
také v žambereckém zámeckém parku.   

Festival je zaměřený převážně na klasickou hudbu – hned 
první koncert proto bude patřit barokní hudbě. Rozezní se 
varhany v kostele sv. Václava. Petra Hostinského doprovodí 
na trubku Pavel Herzog, první trumpetista Filharmonie Hradec 
Králové. Do programu klasické hudby lze také zařadit recitál 
světoznámého violoncellisty Jiřího Bárty. Po roce a na přání 
posluchačů, zazní viola Milana Řeháka a pod prsty Petra 
Hostinského původní harmonium i klavír v Zámecké kapli 
Nanebevzetí panny Marie. Výběr z árií Giaccoma Pucciniho 
zazpívá mladá absolventka Konzervatoře Pardubice Lucie 
Vagenknechtová. Trio Aperto přiveze do Žamberka program, 
kde se prolne artificiální, neboli klasická hudba, a její populární 
protějšek. Většina večera bude patřit českým autorům, jimž se 
soubor ve své koncertní činnosti věnuje především. Kvarteto 
Martinů a přední český klavírista Karel Košárek připravují 
ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon nahrávku komorního 
díla Petra Ebena, od jehož smrti v roce 2017 uplyne 10 let. Na 
koncertě zazní téměř neznámý Ebenův Klavírní kvintet, který 
vznikl na objednávku světoznámého anglického souboru Nash 
Ensemble. Doplní jej skvosty komorní hudby z pera J. Haydna 
a A. Dvořáka. Koncert se koná za laskavé podpory Nadace 
Život Umělce.  

Do programu ale pořadatelé zařadili také moderní a třeba 
i taneční kousky. Mladá tanečnice Marika Tobišková vystoupí 
se svým představením Mezi hvězdami, ke kterému ji inspiro-
vala cesta Malého prince A. S. Exupéryho. Klasická i moderní 
a hravá kytara rozezní prostory kostela sv. Václava v kompo-
novaném večeru otce a syna Štěpána Raka a Jana-Matěje 
Raka. Hudba 30. až 50. let, výběr z alba I Love Peggy Lee 
Kateřiny Steinerové, roztančí prostory bývalé Vonwillerovy 
továrny. Členové Komorní filharmonie Pardubice, CORVUS 
kvartet, předvedou skladby slavných kapel jako Queen nebo 
Pink Floyd v originálních neotřelých aranžích. Do Žamberka 
se taky vrátí Clarinet Factory, kteří ve městě úspěšně kon-
certovali už třikrát.  

Z dětských sborů vystoupí na festivalu královéhradecký 
soubor Boni Pueri, který vezme posluchače na výlet kolem 
světa za 80. minut. Pardubický dětský sbor Iuventus Cantant 
vystoupí na večeru věnovanému Harriet Parish. Právě v tento 
večer navíc zazní v české premiéře skladba Roberta Schumanna, 

kterou pro Harriet napsal.  
Poslední den festivalu se koncertní pódium přesune do areálu 

zámeckého parku, kde vystoupí kapela Sto zvířat. 
Večer vystoupí mimořádný host prvního ročníku hudební pře-

hlídky: Pavel Šporcl, Petr Šporcl a Czech Baroque Ensemble. 
„Obdivuji odvahu lidí, kteří se pustí do obnovy duchovních míst i 
památek a věnují jim nejen své prostředky, ale i elán, schopnosti, 
čas a citlivý přístup. I proto jsem rád, že byl můj další koncert - 
tentokrát s Czech Ensemble Baroque Orchestra - zařazen do I. 
ročníku benefičního festivalu Harrinet Parish, jehož přidanou 
hodnotou je právě tak smysluplná příležitost konání.“ 

Organizace
Festival Harriet Parish pořádá Veřejně prospěšný nadační 

fond pro podporu kultury a kulturních památek – VERITAS ET 
IUS, který založila Iva Parish ze Žamberka. Celkový výtěžek 
z festivalu bude věnován na opravu střechy Kostela sv. Václava 
v Žamberku. 

Záštitu nad festivalem převzal David A.Parish ze Žamberka 
a starosta města Žamberk Jiří Dytrt.  

Vstupenky na koncerty lze zakoupit v žambereckém infocen-
tru v Kostelní ulici, nebo na internetových stránkách festivalu 
www.festivalharriet.cz ve spolupráci se společností Aticket s.r.o. 

Iva Parish, Petr Hostinský a členové nadačního fondu 
 

Číslo účtu pro příspěvky na opravu střechy Kostela sv. 
Václava v Žamberku:  115-2723180227/0100, KB  Číslo účtu 
nadačního fondu:   115-2446790237/0100, KB  

Pořadatelé
Pořadatel festivalu: Veřejně prospěšný nadační fond pro podporu 

a ochranu kultury VERITAS ET IUS. 
Zakladatelka nadačního fondu:   Iva Parish 
Umělecký dramaturg festivalu:   MgA. Petr Hostinský 
Kontakty pro více informací
www.festivalharriet.cz E-mail: info@harrietparish.cz Tel.: +420 

733 704 650 www.facebook.com/festival.harriet.parish
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí srpen 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - srpen

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 nachystána interaktivní část s medvědí 
tématikou: rukodělné dílničky, pracovní listy 
pro malé i velké, které „motivují“ každého 
návštěvníka pečlivě projít celou výstavu. 
Využijeme i sklepní prostory IC, kde bude na-
chystána pro všechny, kdo se nebojí, tajemná 
medvědí sluj. Všechny medvědy následně 

budete moci navštívit až do 31.srpna 2016.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE NAVŠTÍ-

VIT VÝSTAVU, KTERÁ ROZDÁVÁ RA-
DOST 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.

Jablofest
Koncert rockových skupin se uskuteční 

v areálu koupaliště dne 19. 8. 2016 od 18 
hodin. V programu vystoupí kapaly: Neko-
nečník, Dědovy blechy, The Atavists, Rattle 
Bucket, The Complication, Black Mercury. 
Vstupné 70,-. Děti do 15 let a senioři nad 60 

let vstup zdarma. Dobré jídlo a pití zajiště-
no. Pořádá Sdružení pro Jablonné.

Pouť v Jablonném nad Orlicí
Během víkendu 26. – 28. 8. se uskuteční 

pouť s tradičními atrakcemi a stánkovým 
prodejem. Občerstvení ve svém stanu za-
jišťuje SDH Jablonné and Orlicí. 

Medový jarmark, Vyhlídkové vrcholy 
- sobota 3. září

Turistický pochod kolem Jablonného nad 
Orlicí a 3. ročník Medového jarmarku s kul-
turním programem na náměstí proběhne prv-
ní zářijovou sobotu. Program bude upřesněn.
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