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Uzavírka místních komunikací
Z důvodu pokládky asfaltových vrstev vozovky 

bude provedena úplná uzavírka silnice I/43 na prů-
tahu městem Králíky v úseku od okružní křižovatky 
po železniční most v termínu 5. 9. 2016 – 9. 9. 2016 
(předpoklad  3  dny  v  termínu). V  tomto  termínu 
bude plně uzavřena ul. Nádražní a přístupy k par-
kovištím u č.p. 664 a u mateřské školy Moravská. 
Pokládku bude provádět firma Strabag a.s., která 
bude v rámci možností prostřednictvím svých za-
městnanců usměrňovat pěší provoz a přecházení 
vozovky silnice I/43. 
Objízdné trasy jsou navrženy takto:-Králíky-Dol-

ní Lipka-v Králíkách na okružní křižovatce silnic 
I/43, II/312 vpravo po silnici  II/312 na křižovatku 
silnic II/312, III/31222, zde vlevo po silnici III/31222 
přes Prostřední  Lipku  na  křižovatku  silnic  I/43, 
III/31223 v Dolní Lipce.
Směr Dolní Lipka-Králíky-na křižovatce silnic 

I/43,  II/312,  III/04314  po  silnici  III/04314  přes 
Boříkovice  do  obce Červená Voda  na  okružní 
křižovatku silnic I/11, I/43, III/04314, zde vlevo po 
silnici I/43 přes Dolní Orlicí do Králík. 

Odbor VTS MěÚ Králíky

Vážení spoluobčané,
léto se blíží ke konci, dětem uběhly prázdniny jako voda 

a za sebou mají i první dny nového školního roku. V průběhu 
letních měsíců jsme měli možnost zúčastnit se mnoha akcí 
pořádaných příspěvkovými organizacemi města a spolky. 
Sportovní a kulturní život byl opět bohatý. Chtěla bych 
touto cestou poděkovat všem, kteří obětovali něco ze svého 
volného času, aby připravili program pro ostatní. Jejich práce 
obohacuje společenský život všech občanů města.

Už jsme si tak trochu zvykli, že s letními měsíci jsou ve 
městě prováděny opravy komunikací, které velmi ovlivňují 
možnost pohybu občanům města i jeho návštěvníkům. Stejně 
tak je tomu i v letošním roce, kdy nejvýznamnějším zásahem 
do našeho života je oprava průtahu městem na silnici I/43 od 
kruhového objezdu u benzinové pumpy ke kamennému mostu 
přes železnici navazující na provedenou rekonstrukci stejné 
silnice v úseku od INCOTu po hraniční přechod v Dolní Lip-
ce. Již v druhé polovině srpna se začala rýsovat nová podoba 
křižovatky pod náměstím včetně změny zaústění do ulic 
Nádražní a Pivovarská. Na nové řešení dopravní situace si 
budeme pravděpodobně chvíli zvykat, ale jsem přesvědčena 
o tom, že dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti chodců. 

Město Králíky se na celé akci podílí částkou 2.263 tis. Kč 
na vybudování chodníků a nové komunikace do náměstí. Od 
5. do 9. září 2016 bude provedena pokládka asfaltu, čímž by 
mělo to nejhorší být za námi.

Ke konci se blíží rekonstrukce zadního traktu radnice, 
spolufinancovaná Ministerstvem kultury ČR z programu 
regenerace MPR a MPZ, ukončena byla oprava střechy na 
budově MěÚ v ulici Karla Čapka a úprava prostor pro roz-
šíření školního klubu při ZŠ Králíky.

V minulém týdnu byl vybrán zhotovitel přestavby prostoru 
po bývalém Úřadu práce v ulici Příční na sociálně terapeu-
tickou dílnu, kterou začne během 1. čtvrtletí roku 2017 
provozovat Oblastní charita Ústí nad Orlicí. K vyhlášení je 
připravena výzva na provedení stavby klubovny v Červeném 
Potoce.

Na začátku léta byla zahájena a stále ještě probíhá jedna 
neplánovaná, ale velmi inspirativní, oprava majetku města. 
Z iniciativy a za významného finančního a pracovního při-
spění obyvatel a chatařů z Heřmanic probíhá oprava fasády 
místního kostela Nejsvětější Trojice. Z městského rozpočtu 
s přispěním dotace z Ministerstva zemědělství ČR byla 
opravena střecha věže a vyměněna okna na věži.

Přeji Vám krásný a teplý podzim a dětem a studentům 
úspěšné vykročení do nového školního roku.

Jana Ponocná, starostka

CIHELNA 2016
Den sil podpory AČR 
CIHELNA 2016 je za 
námi. Ve dnech 19. 
a 20. srpna 2016 pro-
běhl již 19. ročník této 
vzpomínkové akce, kte-
rá je již dlouho pevnou 
součástí letního kalen-
dáře města Králíky. 
Na ukázky současné 
i historické techniky se 
sjeli diváci z celé České 
republiky i zahraničí. 
Účast na letošní akci 
nepřesáhla počet loň-
ský návštěvníků, přesto můžeme být s návštěvností spoko-
jeni. Téměř 18 000 bylo těch, kteří byli označeni páskou při 
vstupu „na bojiště“, účast 800 diváků odhadujeme při páteč-
ním programu na náměstí a další cca 2 000 lidí se přímo či 
nepřímo podílelo na organizaci akce. Děkuji všem, kteří se 
aktivně zapojili do organizace této akce jak přímo „na bojiš-
ti“, tak i „v týlu“ ve městě při zajišťování příjemného pobytu 
návštěvníků v Králíkách. 

Jana Ponocná, starostka
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CIHELNA 2016

Králický triatlon 2016

Foto: Herbert Novotný a Václav Brůna

Foto: František Petermann (http://starec.rajce.net)
Ladislav Dobeš (agentura Gong)
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Významní králičtí rodáci – němečtí politici
Ferdinand Amand Rotter (psali jsme o něm v minulém čísle) 

vykonával funkci králického starosty v letech 1867 až 1870. Na 
rozdíl od svého otce v této funkci příliš neuspěl, proto byl nahra-
zen Johannem Kretschmerem. Johann Kretschmer se narodil 
v Králíkách 17. července 1839. Před nástupem do úřadu se věnoval 
obchodu se smíšeným zbožím a trafice. Do starostovského křesla 
usedl ve věku 31 let. Jeho názory, například na školství, byly tak 

moderní, že se své funkce po dvou letech 
(v r. 1872) raději vzdal. Do komunální 
politiky se vrátil o třináct let později. Od 
roku 1885 až do roku 1919 byl podruhé 
králickým starostou, tentokrát vydržel ve 
funkci 33 let. Jeho přičiněním byl zřízen 
vodovod, upraveny silnice, postavena 
plynárna, škola i nový hřbitov. Během 
jeho „vlády“ se Králíky proměnily 
v moderní průmyslové město s rozvinu-
tým školstvím, které však bylo nadále 

jazykově čistě německé. Pro zásluhy, především v sociální sféře, 
byl v roce 1907 jmenován čestným občanem. V roce 1919 obdržel 
doživotní titul čestný starosta města Králíky. Zemřel v Králíkách 
dne 10. listopadu 1924 ve věku 85 let.

Po abdikaci Johanna Kretschmera se v roce 1872 stal starostou 
Josef Grond, který se v Králíkách narodil dne 12. března 1817. 
Ještě před nástupem na radnici byl v zemských volbách v roce 1870 
v kurii venkovských obcí (obvod Žamberk – Králíky – Rokytnice) 

zvolen do Českého zemského 
sněmu za německou Ústavní 
stranu. V zemském sněmu strávil 
dva roky. Na králické radnici 
setrval pouze do roku 1876, 
přesto stihl během svého staros-
tování založit hasičský spolek 
(1873), jehož byl jednatelem. 
Josef Grond byl členem míst-
ního střeleckého i hasičského 
spolku a patřil k nejbohatším 
měšťanům. Zastával také místo 
policejního komisaře. Zemřel ve 
věku 87 let dne 4. dubna 1904 
v Králíkách.

Josef Bernkopf se narodil 
24. března 1850 v Králíkách. Po 
svém otci Franzi Bernkopfovi 
se stal vrchním poštmistrem, 
protože šlo o dědičný post. Po 

zavedení telegrafu a telefonu byla pošta proměněna na státní poštovní 
úřad, v jehož čele zůstal. Josef Bernkopf byl také zemědělcem, v jeho 
majetku byla rozsáhlá zemědělská usedlost. Patřil k elitě města. Byl 
veřejně i politicky aktivní – stal se 
členem obecního zastupitelstva, 
byl předsedou okresní správní 
komise, zasedal v německé sekci 
zemské zemědělské rady. V roce 
1906 mu byl udělen Řád Františka 
Josefa. V doplňovacích volbách 
roku 1908 byl zvolen poslancem 
Říšské rady za 127. obvod Čechy. 
Byl členem poslaneckého klubu 
Německý národní svaz, v jehož 
rámci patřil do Německé agrární 
strany. Ve funkci byl do roku 1911. 
Zemřel v Červené Vodě dne 19. 
dubna 1926 ve věku 76 let.

Podobizny Josefa Gronda ani Josefa Bernkopfa se nedochovaly.
Monika Hejkrlíková s přispěním  Městského muzea Králíky

Zdroje: http://www.osobnostiregionu.cz; https://cs.wikipedia.org; 
http://www.chh.cz; http://goo.gl/T058FU

Místní akční plán vzdělávání Žamberk a Králíky
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z.s. v partnerství s městy Žamberk a Králíky 

představuje projekt Místní akční plán vzdělávání pro území ve 
správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Krá-
líky. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 
předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformál-
ního vzdělávání.

Projekt je sestaven jako dvouletý proces komunitního plá-
nování v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To 
znamená, že všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním 
cokoliv společného, se mohou vyjádřit k tomu, co považují 
za dobré, a naopak, co by bylo třeba zlepšit.

V rámci projektu pořádáme bezplatné workshopy, kulaté 
stoly, semináře a školení o problematice vzdělávání pro ši-
rokou veřejnost, vždy na konkrétní téma. Aktuální nabídku 
sledujte na www.mas.orlicko.cz. 

Plánované aktivity
19. 9. 2016 – setkání pro zástupce z řad neformálního a zájmo-

vého vzdělávání, sídlo MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 

Žamberk od 16:30 hod, cílem je seznámení s projektem MAP.
Workshopy na téma Rozvoj základních gramotností 

– workshopy jsou určeny široké veřejnosti! Workshopy se 
uskuteční v sídle MAS ORLICKO, z.s. vždy od 15 do 18 hod.

3. 10. 2016 – zaměřen na základní vzdělávání. 
4. 10. 2016 – zaměřen na předškolní vzdělávání.
Sběr investičních záměrů
V rámci mapování území sbíráme investiční záměry všech 

subjektů z oblasti vzdělávání, tedy nejen mateřských a zá-
kladních škol, ale i dalších školských zařízení a zařízení pro 
neformální vzdělávání – NNO. Aktuální sběr probíhá do 30. 
9. 2016. Aktualizace bude probíhat vždy po 6 měsících. 

Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti pro inves-
tiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje 
ITI, IPRÚ a CLLD (MAS ORLICKO, z.s.). Pokud tedy 
plánujete žádost o dotaci, včas podejte Váš projektový záměr 
do MAP!

Těšíme se na spolupráci!
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková, 

krskova@mas.orlicko.cz, 734 313 330

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemsk%C3%A9_volby_v_%C4%8Cech%C3%A1ch_1870
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurie_%28volby%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_zemsk%C3%BD_sn%C4%9Bm
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1904
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1850
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_Franti%C5%A1ka_Josefa
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_Franti%C5%A1ka_Josefa
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_svaz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%9Bmeck%C3%A1_agr%C3%A1rn%C3%AD_strana_%28Rakousko%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C4%9Bmeck%C3%A1_agr%C3%A1rn%C3%AD_strana_%28Rakousko%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
mailto:krskova@mas.orlicko.cz
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. 

zajišťují odchyt toulavých psů 
na území města. V současné 
době jsou v objektu králické čis-
tičky odpadních vod umístěni 
zde vyfocení psi, které je možno 
si přisvojit. S nalezenými psy je 
možno se seznámit a prohléd-
nout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.

Nabídka
kompostérů

pro domácnosti
(výsledky ankety)

Ve středu 17. srpna 2016 skončila an-
keta mapující zájem občanů i rekreantů 
v Králíkách o získání kompostérů pro 
domácí kompostování. Roznášku anket-
ních lístků zajišťovala Česká pošta a byly 
k dispozici také na webových stránkách 
města a jako příloha srpnového čísla 
Králického zpravodaje.

Zájem o získání kompostéru (podle 
zvoleného typu zcela zdarma nebo 
s malým doplatkem) projevilo skoro 400 
domácností nebo majitelů rekreačních 
objektů. 

Jaký bude další postup? Sdružení obcí 
Orlicko požádá v rámci zamýšleného 
projektu „Předcházení vzniku biologicky 
rozložitelných odpadů v území Sdružení 
obcí Orlicko“ o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí 2014-2020. 
V případě, že s žádostí uspěje, bude ná-
sledovat výběrové řízení na dodavatele 
kompostérů. Dobu následné distribuce 
kompostérů zájemcům lze velmi přibližně 
odhadnout na polovinu roku 2017. Vlast-
níkem pořizovaných kompostérů bude po 
dobu udržitelnosti projektu (5 let) žadatel 
o dotaci, tedy Sdružení obcí Orlicko, které 
uzavře se zapojenými obcemi, případně 
přímo se zájemci smlouvy o výpůjčce. 
Všichni zájemci budou včas informováni 
o dalším postupu. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 
ankety zúčastnili a nezbývá než doufat, že 
žádost o dotaci bude úspěšná.

Pavel Brandejs
OŽP MěÚ Králíky

Stále bojujete s cizími jazyky?
I letos pro Vás otevíráme jazykové kurzy:
• němčina pro začátečníky  • angličtina pro začátečníky 
• němčina pro mírně pokročilé  • angličtina pro mírně pokročilé
• německá konverzace pro pokročilé  • anglická konverzace pro pokročilé 
Organizace kurzů:  - začátek: říjen 2016  - 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
  - ukončení: květen 2017  - maximálně 8 účastníků v kurzu
    (výuka v podvečerních hodinách)
Moderní výuka, vybavená učebna (počítač, ozvučení, dataprojektor). 
Bližší informace a přihlášky:  Mgr. Dušan Krabec, Jana Švermy 700, Králíky
(do 26. 9. 2016)  Tel. 604 551 454, mail: d.krabec@orlicko.cz 
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 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

Tunelování městského rozpočtu vesele pokračuje
Vedení města Králíky, dlouhodobě 

podporuje pevnostní turistiku a inves-
tice do betonu. Objektivně je třeba říci, 
že místní občané, ve volbách, tento 
volební program opakovaně podpořili. 
A při svém rozhodování dali přednost 
investicím do pevností, před výstavbou 
sociálních bytu ve městě. Projev vůle 
občanů je třeba respektovat. Ovšem 
na druhou stranu není možné zavírat 
oči, před nehospodárným nakládáním 
s veřejnými prostředky. 

Usnesením RM/2016/18/325 ze 
dne 2. 5. 2016 rada města schválila 
cenovou nabídku na vypracování pro-
jektové dokumentace pro investiční 
akci: „Muzeum KS-14 U Cihelny novo-
stavba provozního zázemí“. A pověřila 
odbor VTS k předložení smlouvy o dílo 
s projekční kanceláří PaM, stavebně 
obchodní společnost s.r.o., Náměstí 
Svornosti 2573/6, 616 00 Brno. 

Jako občan města Králíky, jsem ve-
dení města položil jednoduchou otázku, 
která zněla takto.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k oslo-
vení více podnikatelských subjektů, tak 
žádám o vysvětlení, jak mohla být shora 

označená nabídka ve výši 349.312,- Kč 
vyhodnocena jako nejlepší? 

„Požadovaná informace není infor-
mací ve smyslu InfZ, když odporuje 
ustanovení § 3 odst. 3 InfZ a ustanovení 
§ 2 odst. 4 InfZ – dotaz na názor nespa-
dá pod povinnost poskytovat informace 
a vytváření požadovaného stanoviska 
nevyplývá pro povinný subjekt ze 
zákona o obcích ani jiného právního 
předpisu. Na základě výše uvedeného 
hodnocení se bod 1. Odkládá v souladu 
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ. 
Povinný subjekt k tomuto dále dodává, 
že informací se pro účely InfZ. (§ 3 odst. 
3 InfZ.) rozumí jakýkoliv obsah nebo 
jeho část v jakékoliv podobě, zazna-
menaný na jakémkoliv nosiči, zejména 
obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické po-
době nebo záznamu zvukového, obrazo-
vého nebo audiovizuálního a povinnost 
poskytovat informace se obecně netýká: 
dotazů na názory (§ 2 odst. 4 InfZ.), 
neboť povinný subjekt není povinen 
v režimu zákona o svobodném přístupu 
k informacím „vysvětlovat“ či „odů-
vodňovat“, proč určitý názor zaujal 

ani vyjadřovat se k určité problematice; 
budoucích rozhodnutí (§ 2 odst. 4 InfZ.), 
kdy jako budoucí rozhodnutí je míněno 
jakékoli rozhodnutí povinného subjektu, 
tedy jakékoli řešení předložené otázky; 
vytváření nových informací (§ 2 odst. 
4 InfZ.), a to v případě, kdy jde o in-
formace, které nemá povinný subjekt k 
dispozici a musel by ji vytvořit.“ Zdroj: 
Odpověď vedení města Králíky, č. j.: 
3011/2016/ved/ST

V této souvislosti je třeba si připome-
nout září roku 2014, kdy celá řada kandi-
dujících subjektů v komunálních volbách 
slibovala otevřenost, transparentnost 
a hospodárnost. Opět se ukázalo to staré 
a osvědčené, že slibem nezarmoutíš. 
Praxe je ovšem trochu jiná, zde by se 
dalo spíše připomenut, jiné okřídlené 
heslo „zatloukat, zatloukat“! Jenom pro 
dokreslení považuji za vhodné zmínit, 
že tento popsaný „výhodný obchod“ 
pro město zajišťoval jeden nejmenovaný 
aktivista z pevnostního spolku. 

Jako občan města Králíky, považuji 
tento odvážný počin vedení města Krá-
líky, za minimálně dvakrát předražený!

Jan Králík
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Bezpečnost a ochrana zdraví pro klidný a spokojený život!
Vážení spoluobčané,
volby zastupitelstev a senátu se nezadržitelně blíží a před námi bude 

opět rozhodnutí komu dáme svůj hlas, koho si zvolíme, aby za nás 
prosazoval naše cíle a naše požadavky pro lepší a spokojenější život. 
Naši krajští poslanci a zastupitelé prosazovali v uplynulém volebním 
období náš společný program a snažili se naplnit v co největší míře 
jeho závěry. To, jak se jim to dařilo nebo v budoucnu bude dařit, 
můžete ovlivnit vy voliči svým hlasem.

Neméně důležité jsou volby do senátu, kde v současné době máme 
za KSČM pouze jednoho zástupce. Abychom to změnili, rozhodl jsem 
se kandidovat do senátu  s podporou KSČM. K tomu ale potřebuji Váš 
hlas, Vaši pomoc při přesvědčování nerozhodnutých voličů, abyste 

i Vy pomohli naše myšlenky prosadit do nejvyšší politiky. Vy rozhodnete , zdali se nám podaří prosadit 
naše zástupce do řídících orgánů a uskutečňovat naši politiku pro lepší budoucnost nás všech.

Proto bych Vás chtěl požádat, abyste přišli k volbám, přesvědčili své známé a dali hlas bezpečnému, 
klidnému a spokojenému životu. Až dostanete volební materiály, uvařte si kávu nebo si otevřete pivko 
a v klidu si je pročtěte. Uvidíte, že většina programů je podobných, ne-li stejných, ale vždy záleží na 
jejich prosazení a realizaci. Nepodceňujte své volební právo, máte možnost dát svůj hlas tomu, kdo Vás 
oslovil svým programem, svou osobností a svým dosavadním životem.

Každý Vás hlas rozhodne o naší budoucnosti. Posviťte si do budoucnosti a dejte jí svůj hlas.
Abyste si mohli posvítit, zvu Vás 5.9.2016 ve 14.00hod na náměstí v Králíkách na převolební debatu. 

Antonín Vyšohlíd 
kandidát do senátu s podporou KSČM, volební číslo 1

placená inzerce

placená inzerce
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Vážení spoluobčané,

v říjnu se uskuteční volby do zastupitelstva Pardubického kraje. V běžném životě si ani neuvědomujeme, 
že krajští zastupitelé rozhodují o důležitých oblastech, které zasahují do života každého z nás - ať už 
se jedná o zdravotnictví, střední školství, sociální péči, životní prostředí, bezpečnost, či dopravu nebo 
správu komunikací II. a III. třídy. Proto jsou krajské volby důležité pro každého z nás a své zastoupení by 
v budoucím zastupitelstvu Pardubického kraje měly mít i obce a města prostřednictvím svých starostů, 
místostarostů, radních či zastupitelů. Tito lidé jsou svým občanům nejblíž a jsou také nejblíže jejich 
potřebám. 

Starosty a místostarosty v našem kraji sdružuje a o Vaše hlasy se uchází hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN). Sestavilo 50 členný seznam kandidátů, kteří rovnoměrně zastupují celé území kraje od 
Králického Sněžníku až po Kunětickou horu. Jsou to většinou nezávislí starostové a místostarostové 
obcí a měst, radní, zastupitelé a regionálně známé osobnosti veřejného života. Do krajských voleb jdou 
samostatně, bez podpory jiné politické strany či hnutí. Jejich cílem je rozvoj podmínek pro výkon místní 
a regionální samosprávy, tak, aby se mohla opřít o právní a fungující stát a ve své každodenní práci 
reagovat přímo na potřeby občanů.

Víme, co rozvíjet a co změnit, aby náš kraj byl bezpečným domovem, dobře sloužícím svým obyvatelům, 
nám všem. Zajistíme, aby náš kraj využil všech svých možností k uskutečnění tohoto cíle. Váš hlas nám 
umožní plnit Vaše zájmy. Na shledanou při volbách.

Více informací najdete na našich webových stránkách www.stanujeme-pk.cz nebo na Facebooku www.
facebook.com/stanujeme.STAN.

Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta města Králíky
kandidát pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

„UMÍME VÉST OBCE A MĚSTA, PATŘÍME I DO VEDENÍ KRAJE”

placená inzerce

placená inzerce
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Výpis z jednání Rady města Králíky
25. 7. 
RM/2016/30/517: RM schvaluje krátko-

dobý pronájem části pozemku p.p.č. 2237 
– ostatní plochy o výměře cca 40 m2 v k.ú. 
Králíky za účelem výstavby lešení pro rekon-
strukci 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 záměr 
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 záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/30/519: RM schvaluje pronájem 
městského bytu č. 35 v bytovém domě čp. 
662/2 v ul. V Bytovkách v Králíkách, 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 městské-
ho 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 ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 36 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s paní E. 
M., Králíky a to dohodou ke dni 31. 8. 2016.

RM/2016/30/521: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu zří-
dit a provozovat plynárenské zařízení a dále 
v právu vstupovat a vjíždět na pozemek 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úpra-
vami, opravami, provozováním a odstraněním 
plynárenského zařízení na pozemku p.p.č. 
127 – ostatní ploše v k.ú. Králíky pro opráv-
něnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí na Labem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 
každý započatý metr délkový plynárenského 
zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

RM/2016/30/522: RM schvaluje rozpočto-
vé 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 darovací 
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: Králí-
ky – Dolní Boříkovice, restaurování Sloupu 
Nejsvětější Trojice“ v předloženém znění. 

RM/2016/30/525: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace 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 Králíky. 

RM/2016/30/526: RM schvaluje „Příkazní 
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 „Příkazní 
smlouvu na zajištění organizace prodeje vstu-
penek, výběru poplatků za parkování a pro-
vádění 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 „Příkazní 
smlouvu na zajištění organizace prodeje vstu-
penek“ na akci „CIHELNA 2016“, konající se 
ve dnech 19. a 20. 8. 2016, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a SPOLKEM SENIO-
RŮ Kralicka, zapsaný spolek. 

RM/2016/30/529: RM  schvaluje „Příkazní 
smlouvu na zajištění organizace prodeje vstu-
penek“ 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 zaměst-
nance města Králíky A. J., Jablonné nad Orlicí 
a B. S., Králíky, správou jmění nezletilého J. 
B., dle pravomocného rozsudku Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí čj. 13 P 7/2009-89, 
ze dne 23. 6. 2016 a správou jmění nezl. R. 
F., dle pravomocného 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, opráv-
něni disponovat s vklady na účtech vedených 
na jména nezletilých dětí u Komerční banky 
a, s., pobočka Králíky.

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

RM/2016/30/532: RM schvaluje smlouvu 
mezi městem Králíky a společností ESOP 

účetní a daňová kancelář s.r.o., Komenského 
38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou o spoluprá-
ci při vykonání kontroly dle zákona o kontrole 
č. 320/2001 Sb., v platném znění, u příspěvko-
vých organizací města v předloženém znění.

8. 8.
RM/2016/31/533: RM schvaluje nájemní 

smlouvu č.j. 3471/2016 mezi městem Králíky 
a paní A. S., Kameničná a paní M. Š., Ústí 
nad Orlicí, jejímž předmětem je dočasné 
užívání pozemků p.p.č. 2361 – trvalého 
travního porostu o výměře 28 260 m2, p.p.č. 
2376 – trvalého travního porostu o výměře 46 
800 m2, p.p.č. 2398 – ostatní plochy o výměře 
187 m2 a p.p.č. 2353 – ostatní plochy o výměře 
1 238 m2 v k.ú. Prostřední Lipka pro akci 
CIHELNA, v předloženém znění.

RM/2016/31/534: RM nedoporučuje ZM 
schválit snížení kupní ceny za prodej pozem-
ku p.p.č. 2537 – trvalého travního porostu 
o výměře 239 m2 v k.ú. Horní Lipka panu P. 
S., Ústí nad Orlicí na částku ve výši 50 Kč/
m2 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/535: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje volné bytové jednotky 
č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 ve IV. nadzem-
ním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 156/10000 za 
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
480.610 Kč a uložit zveřejnění záměru pro-
deje na dobu do 31. 10. 2016. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/536: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 
3509 – orné půdy o výměře 1 106 m2 v k.ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby rodinného domu do užívání a přihlá-
šení stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi. Zároveň RM souhlasí 
s úpravou povrchu pozemku žadateli ještě 
před podpisem kupní smlouvy a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/537: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2410 
– ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 
92 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/538: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3380 
– trvalého travního porostu o výměře 2 109 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/539: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 3481 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
– trvalého travního porostu o výměře 221 
m2 a p.p.č. 3482 – trvalého travního porostu 
o výměře 3 262 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
účelem zemědělského hospodaření za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 7 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem, a to pouze v části pozemku p.p.č. 3482 
o výměře 1 970 m2 ve zbývající části pozemku 
p.p.č. 3482 o výměře 1 292 m2 a p.p.č. 3481 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/540: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 3220 
– trvalého travního porostu o výměře 740 m2 
a části p.p.č. 1535/1 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace o výměře cca 160 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/541: RM v návaznosti na 
usnesení ZM/2016/05/098 ze dne 18.07.2016 
schvaluje na pozemcích p.p.č. 483 – zahradě 
o výměře 145 m2, p.p.č. 484 – trvalém travním 
porostu o výměře 114 m2, p.p.č. 485 – zahradě 
o výměře 126 m2 a části p.p.č. 770/2 – ostatní 
ploše o výměře cca 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 
zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení 
vodovodního řadu a práva vstupu za účelem 
provozování, údržby a oprav zařízení pro 
oprávněné město Králíky, IČO 00279072, 
sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, a to 
na dobu neurčitou a bezúplatně.

RM/2016/31/542: RM doporučuje ZM 
schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. 
Prostřední Lipka, a to dle zákona č. 503/2012 
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů:

dle § 7 odst. 1 písm. a) st.p.č. 150 – zasta-
věnou plochu a nádvoří o výměře 1 348 m2, 
p.p.č. 2048 – zahradu o výměře 1 392 m2, 
p.p.č. 2302 – trvalý travní porost o výměře 
583 m2, p.p.č. 2401 – trvalý travní porost 
o výměře 703 m2, p.p.č. 2411 – trvalý travní 
porost o výměře 817 m2, p.p.č. 2421 – trvalý 
travní porost o výměře 4 222 m2, p.p.č. 2431 
– trvalý travní porost o výměře 1 196 m2

dle § 7 odst. 1 písm. b) část p.p.č. 2018 – 
orné půdy o výměře cca 5 981 m2, část p.p.č. 
2109 – trvalého travního porostu o výměře cca 
2 477 m2, část p.p.č. 2511 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 970 m2, část p.p.č. 
2577 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 369 m2

dle § 7 odst. 1 písm. e) p.p.č. 2252 – trvalý 
travní porost o výměře 620 m2

od ČR – Státního pozemkového úřadu, IČO 
01312774, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha 3 na město Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2016/31/543: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 ve IV. 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 
v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým po-
dílem na společných částech domu a pozemku 

st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 225/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč a uložit zveřejnění záměru prode-
je na dobu do 31. 10. 2016. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/544: RM schvaluje uzavření 
dohody o splácení dluhu ve výši 8.120 Kč 
(dlužné nájemné a zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu za část měsíce července a za 
měsíc srpen 2016) mezi městem Králíky 
a paní L. T., Králíky, a to pravidelnými mi-
nimálními měsíčními splátkami ve výši 500 
Kč pod ztrátou výhody splátek ke každému 
poslednímu dni v měsíci, počínaje měsícem 
srpnem 2016.

RM/2016/31/545: RM schvaluje ukončení 
nájemního vztahu k bytu č. 28 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s panem J. V., 
bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 31. 8. 2016.

RM/2016/31/546: RM schvaluje pronájem 
městského bytu č. 3 v bytovém domě čp. 
352 v ul. Příční v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky, panu J. V., Králíky, 
a to na dobu určitou šesti měsíců v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky, počínaje dnem 1. 9. 2016. Zá-
roveň 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. 28 v čp. 658 v Králíkách k prodeji.

RM/2016/31/547: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje volné bytové jednotky 
č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 ve IV. nadzem-
ním podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu a pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky ve výši 157/10000 za 
minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
493.310 Kč a uložit zveřejnění záměru pro-
deje na dobu do 31. 10. 2016. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/31/548: RM bere na vědomí 
předání bytu č. 14 v bytovém domě čp. 193 
v ul. Na Křižovatce, který je součástí pozemku 
st.p.č. 1015 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky, po zemřelé paní M. P., Králíky, 
a to ke dni 15. 8. 2016.

RM/2016/31/549: RM v souladu s Pra-
vidly pro nakládání s nemovitými věcmi ve 
vlastnictví města Králíky určuje pro stano-
vení kupní ceny pro prodej pozemků p.p.č. 
1841/15, p.p.č. 1841/18 a p.p.č. 1841/19 v k.ú. 
Králíky znalce Ing. Vladimíra Enta, Lanšperk 
46, Dolní Dobrouč a jako náhradníka pana 
Miloslava Hošpese, Králíky 538.

RM/2016/31/550: RM bere na vědomí 
úmrtí povinné R. H., Králíky, která zemřela 
dne 4. 6. 2016, a schvaluje dluh za neuhrazené 
nájemné přihlásit do dědického řízení u notář-
ky Mgr. Martiny Suchodolové, sídlem Jateční 
541, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

RM/2016/31/551: RM bere na vědomí 
úmrtí povinného J. M., Letohrad, který zemřel 
dne 30. 7. 2016, a schvaluje dluh za neuhra-
zené nájemné přihlásit do dědického řízení 
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u notářky Mgr. Martiny Suchodolové, sídlem 
Jateční 541, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

RM/2016/31/552: Město jako vlastník 
pozemku p.p.č. 2072/8 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí se stavbou distribuční sou-
stavy. Uvedený souhlas nenahrazuje rozhod-
nutí příslušných orgánů státní správy. Zároveň 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti spočívající v umístění, provozování 
a provádění oprav, údržby a výměny zařízení 
distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále v právu přístupu a příjezdu na 
výše uvedený pozemek pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.210 Kč včetně DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene.

RM/2016/31/553: RM schvaluje nájemní 
smlouvu č.j. 3599/2016 mezi městem Králíky 
a panem J. B., Králíky, jejímž předmětem je 
dočasné užívání pozemků p.p.č. 2456 – ostatní 
plochy o výměře 3 332 m2, p.p.č. 2457 – 
ostatní plochy o výměře 858 m2, p.p.č. 2465 – 
ostatní plochy o výměře 4 051 m2, p.p.č. 2466 
- trvalého travního porostu o výměře 8 635 
m2, p.p.č. 2472 – ostatní plochy o výměře 
69 m2, p.p.č. 2473 – ostatní plochy o výměře 
68 m2, p.p.č. 2474 – ostatní plochy o výměře 
510 m2, p.p.č. 2475 -  trvalého travního po-
rostu o výměře 972 m2 a p.p.č. 2479 – ostatní 
plochy o výměře 3 263 m2 v k.ú. Prostřední 
Lipka pro provoz pevnostního objektu Hůrka, 
v předloženém znění.

RM/2016/31/554: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 3741/1 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 500 m2 
v k.ú. Králíky za účelem dočasného uložení 
skrývky zeminy ze sousedního pozemku, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
jednoho roku, za nájemné ve výši 10 Kč/m2/
rok + DPH, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravi-
del pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2016/31/555: RM ruší usnesení č. 
RM/2016/24/422 ze dne 13. 6. 2016. Sou-
časně RM ukládá odboru ŽP opětovně zařadit 
neprodané pozemky v lokalitě Na Skřivánku 
do plánu údržby zeleně.

RM/2016/31/556: RM projednala žádosti 
o pacht pozemku p.p.č. 2516 – trvalého 
travního porostu o výměře 13 636 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka, podané společností ZEOS, 
s.r.o., IČO 48150754, sídlem Prostřední Lipka 
126, 561 69 Králíky a T. B., Králíky, a rozhod-
la pachtovní vztah za účelem zemědělského 
hospodaření na předmětném pozemku uzavřít 
se společností ZEOS, s.r.o., IČO 48150754, 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králíky, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
a za pachtovné ve výši 955 Kč/rok + DPH. 

RM/2016/31/557: RM schvaluje záměr 
změny nájemní smlouvy č.j. 3023/2010 ze dne 
17.06.2010 na pronájem části pozemku p.p.č. 
1841/1 - t.t. porostu o výměře cca 350 m2 

v k.ú. Králíky mezi městem Králíky a panem 
A. B., Králíky, účelem pronájmu je manipu-
lační plocha (cca 40 m2) a údržba pozemku 
a sekání trávy (cca 310 m2), nájemné je ve výši 
235 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO záměr 
změny nájemní smlouvy zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od pravidel o propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/31/558: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 329/2 
– trvalého travního porostu o výměře 522 m2, 
p.p.č. 720/3 – ostatní plochy o výměře 139 m2 
a p.p.č. 738/2 – ostatní plochy o výměře 108 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2016/31/559: RM bere na vědomí 
předložený protokol a inspekční zprávu 
z inspekční činnosti v Základní škole Králíky 
a ukládá řediteli PO Základní škola Králíky 
předložit zřizovateli do 30. 9. 2016 informaci 
o přijatých opatřeních.

15. 8.
RM/2016/32/560: RM schvaluje ukončení 

nájemního vztahu k bytu č. 5 v bytovém domě 
čp. 583 v ul. Františka Palackého, který je 
součástí pozemku st.p.č. 729 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s A. K., bytem 
tamtéž, a to dohodou ke dni 30. 9. 2016.

RM/2016/32/561: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p.p.č. 1083/4 – ostatní 
plochy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem zřízení zahrádky a umístění dřevěného 
altánu, za pachtovné ve výši 3 Kč/m2/rok 
a ukládá MO záměr pachtu zveřejnit.

RM/2016/32/562: RM souhlasí se skáce-
ním 1 nakloněného smrku na p.p.č. 1297/1 
v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z tohoto stromu mezi městem Králíky 
a P. D., Králíky s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vznik-
lé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2016/32/563: RM bere na vědomí 
úmrtí E. I., Králíky a schvaluje přihlásit po-
hledávku za vypravení pohřbu do dědického 
řízení u notářky Mgr. Martiny Suchodolové, 
sídlem Jateční 541, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí.

RM/2016/32/564: RM schvaluje přistoupe-
ní města Králíky k Memorandu o spolupráci 
v rámci projektu Místní akční plán vzdělá-
vání pro území ve správním obvodu obcí 
s rozšířenou působností Žamberk a Králíky, 
vyhlášeném Radou MAS ORLICKO, z.s. 

RM/2016/32/565: RM bere na vědomí in-
formaci o uzavřených darovacích smlouvách 
mezi městem Králíky a firmami EKOLA 
České Libchavy, s.r.o. (30.000 Kč), HELI 
CZECH s.r.o. (10.000 Kč) a OMB Compos-
ites EU, a.s. (5.000 Kč).

RM/2016/32/566: RM schvaluje Smlouvu 
o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2016“ 
mezi městem Králíky a společností Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
RM/2016/32/567: RM schvaluje Smlouvu 

o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2016“ 
mezi městem Králíky a společností V A K S T 
A V, s.r.o., Jablonné nad Orlicí.

22. 8.
RM/2016/33/570: RM schvaluje záměr 

pachtu pozemku p.p.č. 488 – zahrady o vý-
měře 205 m2 v k.ú. Králíky za účelem užívání 
zahrady, za pachtovné ve výši 3 Kč/m2/rok 
a ukládá MO záměr pachtu zveřejnit.

RM/2016/33/571: RM bere na vědomí pro-
vedené terénní úpravy pozemku p.p.č. 628/10 
– trvalého travního porostu v k.ú. Králíky. 
Realizace terénních úprav bez předchozího 
souhlasu města Králíky byla provedena na 
vlastní náklady a odpovědnost žadatele pana 
P. J., Králíky za případné následné škody 
způsobené zásahem do pozemku.

RM/2016/33/572: RM schvaluje smlouvu 
o souhlasu s provedením stavby - akce „MVN 
Králický rybník, Plynárenský potok, obnova 
vodního díla“ mezi městem Králíky a staveb-
níkem Povodím Labe, státním podnikem, IČO 
70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 500 
03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, a to 
v předloženém znění.

RM/2016/33/573: RM schvaluje pronájem 
části pozemku p.p.č. 2072/10 – ostatní plochy 
o výměře cca 120 m2 v k.ú. Králíky paní J. 
C., za účelem údržby pozemku a zachování 
umístění sušáků na prádlo pro čp. 148/1 v ul. 
Pivovarská v Králíkách, nájemní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou a za nájemné ve 
výši 100 Kč/rok.

RM/2016/33/574: RM schvaluje pacht po-
zemku p.p.č. 2277 – trvalého travního porostu 
o výměře 735 m2 v k.ú. Horní Lipka panu L. 
K., Králíky, za účelem zemědělského hospo-
daření, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou a za pachtovné ve výši 100 Kč/rok.

RM/2016/33/575: RM schvaluje pronájem 
části pozemku p.p.č. 2237 – ostatní plochy 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Králíky společ-
nosti B.H.S. BOHEMIA, a.s., IČO 26782014, 
sídlem Nad Spádem 641/20, 140 00 Praha 4, 
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 a za nájemné za 
smluvní období ve výši 416 Kč včetně DPH.

RM/2016/33/576: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice a městem Králíky na „Obnova 
drobných památek – významná součást ces-
tovního ruchu“ v předloženém znění.

RM/2016/33/577: RM doporučuje ZM 
schválit nabytí majetku realizací akce „Auto-
busové nádraží – Králíky“ na pozemcích p.č. 
315 a 328 v k.ú. Králíky a ukládá odboru VTS 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/33/578: RM schvaluje v sou-
ladu s Pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu cenové nabídky 
předložené společností STRABAG a. s., 
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Hradec Králové na akci „Králíky - III/312 24 
křižovatka s I/43 (ul. Nádražní)“ a „Králíky 
– III/312 24 křižovatka s I/43 (ul. Pivovar-
ská)“ a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 841/RD/134/2016 mezi městem Králíky 
a společností STRABAG a. s., odštěpný 
závod Ostrava oblast západ, IČO 60838744, 
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, 
v předloženém znění.

RM/2016/33/579: RM souhlasí s prodlou-
žením doby pro pořádání hudební produkce 
na 24:00 hodin, a to v souvislosti s pořádáním 
kulturně-sportovní akce „Ukončení prázdnin 
pro děti …“, konané dne 26. srpna 2016, 
v areálu sportoviště ZŠ Králíky, 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/2016/33/580: RM schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy k městskému bytu v domě 
s pečovatelskou službou na adrese  Králíky, 
Na Křižovatce 193, byt č. 14, s paní L. K., 
Králíky, a to v souladu s Pravidly pro prona-
jímání bytů ve vlastnictví města Králíky. Ná-
hradníci: E. Š., Králíky, M. P., Červená Voda, 
E. B., Jablonné nad Orlicí, J. R., Králíky.

RM/2016/33/581: RM schvaluje návrh 
Směrnice pro tvorbu, podepisování a evi-
denci smluv v předloženém znění.

RM/2016/33/582: RM schvaluje smlou-
vu o vytvoření autorského díla (návrh 
insignií města) mezi městem Králíky a Ak. 
soch. Zdeňkem Kolářským, Fr. Zoubka 706, 
517 41 Kostelec nad Orlicí, v předloženém 
znění.

RM/2016/33/583: RM bere na vědomí 
informaci o uzavřené darovací smlouvě mezi 
městem Králíky a firmou Auto Kubíček, 
s.r.o., Šumperk (7.000 Kč).

RM/2016/33/584: RM schvaluje uzavření 
smlouvy mezi městem Králíky a panem P. 
N., Holice.

RM/2016/33/585: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 5. 9. 2016.

RM/2016/33/586: RM schvaluje přímou 
dotaci ve výši 5.000 Kč na projekt vydání 
knihy „Strhnout jako řeka“ autora Miroslava 
Kváče a ukládá vedoucímu odboru OS zajis-
tit nezbytné administrativní úkony spojené 
s poskytnutím dotace.

Kavča opět v Polsku – barokní Kladsko a Landek
Letošní „školní výlet“ Kavči směřoval opět do Polska. Při výběru 

se zdálo, že vyhraje Litomyšl, ale hlasování bylo na poslední chvíli 
zvráceno ve prospěch Polska. Podtitul polského zájezdu zněl „Kladské 
baroko“ a měl sledovat především sochařské dílo dynastie Klahrů 
z Landeku.

Druhého července jsme tedy vyrazili v počtu téměř třiceti účastníků 
do Kladska, které bylo naší první zastávkou. První kroky vedly do 
pozdně barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tento chrám 
ukrýval nanejvýš bohatou barokní výzdobu s vrcholnými sochařskými 
pracemi Michaela Klahra staršího. Za vše zmíníme alespoň sousoší 
Ecce Agnus Dei – dvě sněhobílé figury Ježíše a Jana Křtitele, posazené 
na hlavním oltáři, které se k sobě vztahují s nemenší naléhavostí než 
ruka Adama a Hospodina na stropě Sixtinské kaple. Možná ne všichni 
vědí, že v kostele Nanebevzetí Panny Marie odpočívá první pražský 
arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Dále nás kroky zavedly na Františkánské náměstí, kde jsme si 
prohlédli kostel Panny Marie Růžencové. Kladskou Nisu jsme přešli 
po tzv. malém Karlově mostě, abychom dorazili na náměstí Boleslava 
Chrabrého s radnicí, kde jsme se občerstvili v bistru, nabízejícím boršč, 
pirohy a další běžná polská jídla.

Nyní nás čekala Kladská pevnost. Jde o impozantní systém opevnění, 
který vznikal od 16. do 18. století. Objekt zahrnuje množství vnitřních 
prostor, z nichž jen menší část zaujímají expozice s dobovými exponáty 
či informačními panely – na své si přijdou hlavně fandové fortifikační 
architektury. Kromě již zmíněného pevnost nabízí bezvadný výhled 
na město, do Kladské kotliny a na pohoří Králického Sněžníku z pro 
nás nezvyklé strany.

Z Kladska jsme vyrazili do lázeňského Landeku. Zdejší kostel 

Narození Panny Marie vypadá z vnějšku celkem všedně, avšak nabízí 
skutečně dekorativní barokní interiér, v pistáciovo-šlehačkových bar-
vách. I zde narazíte na dílo mistrů Klahrů, tentokrát Michaela Klahra 
staršího i jeho syna Michaela Ignáce Klahra mladšího. Na blízkém 
náměstí nalezneme další práci Michaela Klahra staršího – sousoší 
Sv. Trojice – a také Klahrův dům (čp. 1). Zde funguje na malé město 
(cca 6 000 obyv.) velmi stylová kavárna, která slouží i jako galerie 
a koncertní prostor.

Spíše pro milovníky fotografií á la Urbex.cz je nedaleký vyhořelý 
evangelický kostel, který působí, asi jako kdybychom v Králíkách 
někde v prostoru mezi Velkým a Malým náměstím měli zříceninu 
menšího středověkého hradu.

Pokud směr od náměstí k evangelickému kostelu udržíme nadále 
a přejdeme řeku  Biała Lądecka, dostaneme se parkem Tisíciletí do 
lázeňské části města s barokní kaplí Panny Marie a hlavně s překrásnou 
lázeňskou budovou Vojtěch, jejíž neobarokní kupole směřuje k nebi 
jako právě startující horkovzdušný balón. V pavilonu to čpí sirovodí-
kem, a právě tímto výrazným pachem se nese neméně výrazná melodie 
Bachovy něžné Air – kterou hraje živý houslista. V okamžiku, kdy 
zasednete do kavárny v patře a dáte si sachr, je idyla lázní dokonalá.

Měli jsme v plánu ještě zastávku v městečku Stronie Śląskie, kde je 
k vidění oltář zhotovený Michaelem Ignácem Klahrem mladším, ale 
za ten den jsme toho viděli tolik, že jsme byli unavení, a proto jsme 
se vydali na cestu domů.

 Závěrem bychom chtěli s kolegyní Kateřinou Brandejsovou říci, 
že děkujeme všem, kteří s námi do Polska jeli. Děkujeme i všem, kteří 
se na zájezd nedostali, ale pilně navštěvovali přednášky Kavči v roce 
2015/2016. Doufáme, že se našich akcí budete dále účastnit a další 
ročník Kavči bude stejně příjemný jako ten předešlý.

Za Kavču Michal Kos
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MC EMMA – PROGRAM ZÁŘÍ 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

úterý 6. 9. od 10:00 Říkadla s babi Maru každý čtvrtek od 18:00 Jóga
úterý 13. 9. od 10:00 Dílničky pro nejmenší mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook
úterý 20. 9. od 9:30 Povídání o zvířátkách
úterý 28. 9. od 10:00 Hýbánky s Hankou

každý  
čtvrtek

od 9:15 Cvičení s batolátky – chodící děti 
od 10:15 Cvičení s kojeňátky – 0–12 měsíců 

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

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, letní prázdniny jsou za námi 

a my se na vás a vaše děti těšíme zase od 
září v centru MC EMMA.

Rádi bychom vás seznámili s plánovaný-
mi aktivitami na měsíc září. Každé úterý se 
můžete těšit na program pro děti: říkadla 
s babi Maru, dílničky pro nejmenší, poví-
dání o zvířátkách a Hýbánky s Hankou.

Také bude pokračovat cvičení s koje-
ňátky a batolátky, které probíhá každé 
čtvrteční dopoledne. Cvičení bude rozdě-
lené do dvou skupin: chodící a nechodící 
děti. První lekce začíná ve čtvrtek 8. 9. 
od 9:15. Nově cvičení povede lektorka 
Verča Jasanská, která absolvovala kurz 
“Lektorka pohybových her pro děti a ro-
diče“ a v následujících měsících bude 

následovat další.
V září bude také pokračovat Výtvarná 

chvilka pro děti a o přesném termínu vás 
budeme na začátku září informovat na na-
šich webových stránkách www.mcemma.cz 
a na naší FB stránce.

Z aktivit pro dospělé bude pokračovat 
jóga. Cvičení bude opět probíhat ve čtvrtek 
od 18 hodin a začínáme již 8. 9. 2016.

Během měsíce září se také rozběhne 
oblíbený jazykový kurz pro děti Emmík 
“Angličtina hrou”, na nějž zveme účastníky 
z let minulých a také žáčky nové. Letos se 
jeho vedení ujme zkušená lektorka Tereza 
Kyllarová, která má s výukou cizích jazyků 
u nejmenších mnoholeté zkušenosti. Lekce 
budou opět zpestřeny písničkami, básnič-

kami a hrami, aby bylo učení se novému 
jazyku pro děti co nejzábavnější. V období 
od poloviny září do prosince proběhne 
celkem 20 lekcí, cena kurzu je 1000 Kč. 
Případní zájemci se mohou hlásit na mailu 
TerezaKyllarova@seznam.cz, nejpozději 
do 12. září. Kurz je otevřen pro děti vě 
věku 3-6 let a žáky 1. a 2. třídy. Rozvrh 
jednotlivých lekcí bude zveřejněn v prvním 
zářijovém týdnu.

V říjnu nás také čeká tradiční Burza 
dětských věcí, která proběhne v termínu 19. 
- 22. 10. 2016. Bližší informace zveřejníme 
v příštím vydání zpravodaje.  

Přejeme pohodový vstup do nového 
školního roku a krásný podzim.

Kolektiv MC Emma

Mateřské centrum Emma Králíky
pořádá jazykový kurz

Emmík ,,Angličtina hrou”
pro děti od 3 do 6 let a žáky 1. a 2. třídy

Děti začátečníci se hravou formou seznámí se základy 
angličtiny, pokročilejší si upevní již získané znalosti.
Výuka je zpestřena spoustou anglických písniček, říka-

nek a her, které pomáhájí učit se cizímu jazyku spontánně 
a s úsměvem.
Kurz povede zkušená lektorka Tereza Kyllarová.
Od poloviny září do prosince proběhne celkem 20 lekcí.

(Jedna lekce 45 minut.) Děti z družiny bude lektorka po 
domluvě před každou lekcí vyzvedávat a odvádět zpět.
Kurz  probíhá  jednou  týdně  v  budově bývalého gym-

názia. V případě zájmu  je možné přihlásit se na mailu: 
TerezaKyllarova@seznam.cz do 12. září (včetně).
Rozvrh jednotlivých lekcí bude stanoven na začátku září.

Více informací na www.mcemma.cz

http://www.mcemma.cz/
mailto:TerezaKyllarova@seznam.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
03. 09. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
04. 09. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
10. 09. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
11. 09. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
17. 09. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
18. 09. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
24. 09. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
25. 09. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
28. 09. St MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
01. 10. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
02. 10. 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.

Tomáš Kříž - Kateřina Novotná
Adam Macek - Aneta Martincová

Michal Garnek - Monika Heregová
Jakub Rentka - Hana Šorelová

Karel Pospíšil - Andrea Hilmarová

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

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 14. 9. 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).

Děkujeme paní Maixnerové a 
panu místostarostovi Hejkrlíkovi 
za uspořádání zlaté svatby a za 
krásný projev při obřadu dne 
13. 8. 2016 na Městském úřadě 
v Králíkách.

Hana a Stanislav Ponocný s ro-
dinami

V rámci spolupráce s polskými zahrádkáři byli někteří členové 
naší organizace pozváni na oslavy města Międzylesie a zůčastnili 
se soutěže, na které smažili bramboráky a grilovali ražniči.

Králičtí zahrádkáři
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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 prostřed-
nictvím Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví,  budova MěÚ 

Králíky na adrese K. Čapka 316, Králíky, 
telefon: 465 670 861, 862, 863, 866, 867, 
mob. telefon 773276123 v pracovní době.
Na pracovníky  zajišťující  tuto  agendu  se 

mohou obracet děti,  rodiče, osoby pečující 
o  děti  v  případech  konfliktů mezi  partnery; 
při  stanovení  výživného;  při  neplacení  vý-
živného; ohledně určení otcovství; v případě 
výchovných problémů dětí; při podezření na 
týrání nebo zneužívání dětí; podezření na do-
mácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá dítě; 
v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, 
bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat různé 
druhy  poradenství;  v  případě  zájmu  o  ná-
hradní rodinou péči – pěstounství, adopce; 
v ostatních záležitostech péče o dítě. V pří-
padě nejasností, zda Vaše situace spadá do 
naší působnosti, nás kontaktujte.
Poskytujeme sociální poradenství, spolu-

pracujeme s institucemi, které Vám mohou 
pomoci.
Podrobnější informace o výkonu sociálně-

-právní ochrany dětí naleznete na stránkách 
města Králíky – www.kraliky.eu.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí 
děkuje a informuje

Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT 
Ústí nad Orlicí, které je provozovatelem Linky důvěry, 
bychom chtěli poděkovat městu Králíky za finanční 
podporu, kterou nám v roce 2016 poskytlo a které si 
velmi vážíme.

Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem oka-
mžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní 
situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající 
neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost 
potřebuje někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro 
každého člověka, který potřebuje pochopení, podporu 
a pomoc s řešením své situace (např. lidé přemýšlející 
o smyslu života, mající obavy z nemoci, problémy fi-
nanční, vztahové a další).

Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a po-
hlaví. Šíře probírané problematiky není ohraničena.

Výhodami telefonické krizové intervence je její snad-
ná dostupnost a anonymita. Služba je poskytujeme za 
cenu běžného telefonního hovoru. V určitých případech 
můžeme předat kontakty na další pomáhající profese 
nebo další odborníky.

Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na 
telefonním čísle 465 52 42 52 (nonstop), poradenském 

emailu: napis@linkaduveryuo.
cz a přes Skype: linka.duvery.uo.

Bc. Lucie Prudilová
vedoucí Linky důvěry 

 Ústí nad Orlicí
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ZÁŘÍ 2016
pátek 2. TAXI 121 (drama/thriller ČR) 20:00 hod

Snímek Taxi 121 je českým 
thriller inspirovaný skutečnými 
událostmi z roku 2014, kdy sériový 
vrah připravil o život tři pražské 
taxikáře. Oficiálně policie přičítá 
vraždy jedinému pachateli, který je 
však veřejnosti stále neznámý. Tra-
gédie se stala impulsem k natočení 
thrilleru, který rychle vtáhne divá-
ka do děje a nechá ho procítit celou 
škálu emocí od strachu, přes odva-
hu, až po naději. Film poodkryje 

divákovi nejen možný důvod, proč pachatel vraždil, ale především mu 
nabídne intenzivní příběh mladého manželského páru Matěje a Lucie 
(Filip Tomsa a Lenka Zahradnická), který se nevzdá ani ve chvíli, kdy 
už nemá před sebou prakticky žádnou budoucnost...

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

úterý 6. AŽ NA SEVERNÍ PÓL (rodinný animovaný Francie) 
17:00 hod

Patnáctiletá Saša je dcera 
bohatých aristokratických ro-
dičů v Rusku konce 19. století. 
Sní o dalekém severu a truchlí 
nad osudem svého dědečka 
Oloukina, významného vědce 
a polárníka, který se dosud ne-
vrátil ze své poslední expedice, 
na které se pokusil dobýt Severní 
pól. Oloukine předal své poslání 
výzkumníka Saše, ale její rodiče, 
kteří už jí začali sjednávat svat-
bu, to vůbec neschvalují. A tak 
se Saša rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je 
odhodlaná Oloukina nalézt, i kdyby měla dojít až na Severní pól.

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

úterý 6. BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE (hudební 
dokument V. Británie) 20:00 hod

Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy Osbournem. 
Skoro všichni přežili... Unikátní celovečerní portrét rockové legendy.

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

čtvrtek 8. UČITELKA (drama ČR) 20:00 hod
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka mani-

puluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem 
osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či 
dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch 
svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní 
školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné 
pozornosti. Najdou se však rodiny, které se rozhodnou učitelce 
vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí 
zvrátit na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi 
aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného 
skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let, ale 
jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv 
a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost 
a vypočítavost vládnou světem bez ustání. Nový film režiséra 
Jana Hřebejka opakujeme na přání diváků.

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

pátek 9. BUCHTY A KLO-
BÁSY (animovaná komedie 
USA) 20:00 hod

První mládeži nepřístup-
ný animovaný film vypráví 
o skupině potravin, které se 
pod vedením odvážné uzeni-
ny rozhodnou odhalit pravdu 
o své existenci - co se do-
opravdy stane, když opustí 
supermarket?

Vstupné 110,-; přístupný od 
15 let; titulky; 85 min.

úterý 13. OBR DOBR 3D  (rodinná fantasy Velká Británie) 
17:00 hod

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr 
Dobr, kteří se spolu vydávají na dobrodružnou cestu s cílem 
zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. 
Snímek promítáme ve 3D za bezkonkurenční cenu vstupenky!

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 110 min.
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úterý 13. SMRT VE TMĚ 
(thriller USA) 20:00 hod

Trojice teenagerů se živí 
perfektně naplánovaným vy-
krádáním domácností. Jejich 
následující cíl je samotářský 
slepec, který údajně doma skrý-
vá milióny. V okamžiku, kdy 
se vlámou do jeho domu, se 
ale karta obrací a oni se ocitají 
v boji o život tváří v tvář psy-
chopatovi.

Vstupné 120,-; přístupný od 
12 let; titulky; 85 min.

čtvrtek 15. ZLODĚJI ZE-
LENÝCH KONÍ (drama ČR) 
20:00 hod

Dramatický příběh o kopáčích 
vltavínů, pro něž se ilegální těž-
ba těchto polodrahokamů stala 
nekontrolovatelnou vášní, ale 
i způsobem obživy... Propletenec 
přátelství, zrady, lásky a zkla-
mání nás zavede do specifické 
a unikátní společnosti nelegálních 
prospektorů, kteří se pohybují za 
hranicí zákona a ve střední Evropě 
21. století žijí svůj sen o nezávis-
losti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění. Film vznikl na motivy 
stejnojmenného románu Jiřího Hájíčka s Pavlem Liškou v hlavní roli.

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

úterý 20. LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL (animovaná 
komedie USA) 17:00 hod

Grizzly Boog se sice úspěšně 
zabydlel v divočině, ale jeho 
instinkty domácího mazlíčka 
v něm pořád přetrvávají. Jedním 
z nich je strach. A když jednou 
Elliot u táboráku přidá k dobru 
historku o nebezpečném vlkod-
lakovi z místních lesů, Boogovi 
začne být les trošku nepohodlný. 
Vždyť je v něm tma a pořád ně-
kde něco šustí a všude najednou 
číhá nebezpečí. Elliot a všichni 
ostatní kamarádi v lese nasadí 

jedinou možnou terapii, která může Booga vyléčit – terapii straše-
ním. Během sofistikované léčby ale zjistí, jak to s tím legendárním 
vlkodlakem vlastně je. A pak se možná budou bát všichni. Ale to 
nevadí. Můžeme se bát, hlavně když je u toho zábava.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 85 min.

úterý 20. PRÁZDNINY V 
PROVENCE (komedie ČR) 
20:00 hod

Léto neskončilo, zábava 
trvá. Vojta Kotek, Jakub Pra-
chař a Kryštof Hádek se po 
zimní komedii  Padesátka 
vrací na plátna kin s letní 
atmosférou a s francouzskou 
vůní. Režisér Vladimír Mi-
chálek je obsadil do rolí tří 
kamarádů a členů hudební 
skupiny, kteří utečou před 
svojí manažerkou až do slunné 
Francie k tetě jednoho z nich. 
Trochu se poflakují, hodně si 

užívají a taky potkají krásnou a sympatickou dívku, která umí 
lámat srdce. Každý z velké trojky kámošů je jiný, společně 
pak vrství více či méně šílené situace. Zavilý hulič marihuany, 
hláškující filosof a nesmělý basák dělají všechno ve větším, 
než malém množství.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; české znění; 95 min.

čtvrtek 22. VLK Z KRÁ-
LOVSKÝCH VINOHRAD 
(drama/komedie ČR) 20:00 hod

Příběh o jednotlivci vždy 
překračujícím čáru zavedeného 
slušného chování. Je to filmař 
a tato výlučnost ho dostane do 
aktivní účasti na osudech Česka. 
V osudovém roce ‚68 měli Češi 
v Cannes v hlavní soutěži tři 
filmy. Jejich očekávané vítězství 
však bylo zmařeno pseudore-
volucí francouzských filmařů. 
Invaze 1968, sešup ze slávy 
a úspěchu a nucený exil. Marné 
hledání lásky v USA. Co Čech, 
to muzikant a muzikantem je i filmař, který se jako Švanda dudák 
vrací domů, do rodné Prahy k milovanému filmu.

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

pátek 23. DÍTĚ BRIDGET 
JONESOVÉ (romantická ko-
medie Velká Británie) 20:00 hod

Trvalo to trvalo, ale nejslav-
nější single holka na světě je 
konečně zpátky mezi námi. 
Podle názvu to sice vypadá, že 
se na ni konečně usmálo štěstí, 
ale to by nebyla Bridget, kdy-
by takový prostý akt, jakým 
je třeba početí, neprovázely 
znepokojivé otázky. Například 
ta, kdo je otcem. Jak se blíží 
termín porodu, Bridget cítí, že 
si bude muset vybrat, komu 
bude její dítě říkat „tatínku“. Normální člověk by poslal oba 
dva nápadníky na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není 
normální, ale... výjimečná! :-)

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

úterý 27. ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 3D  (animovaná 
komedie USA) 17:00 hod

Čápi nosí děti... nebo ales-
poň nosívali. Teď nosí balíčky 
pro celosvětového interne-
tového giganta Cornerstore.
com. Nejlepší doručovatel 
společnosti, čáp Junior, má 
být zanedlouho povýšen, když 
náhodně aktivuje stroj na vý-
robu dětí a ten bez jakékoliv 
autorizace vyrobí rozkošnou 
holčičku. Junior a jeho ka-
marád Tulip, jediný člověk 
na Čapí hoře, v zoufalé snaze 
doručit zásilku dřív, než se to 
dozví šéf, závodí s časem, aby doručili své první dítě – na 
divoké a objevné cestě, která by mohla pomoci k úplnosti 
nejedné rodině a vrátit čápům na celém světě jejich původní 
poslání.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.
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úterý 27. CAFE SOCIETY (komedie USA) 20:00 hod
Bobby pochází z Bronxu. Žije 

s věčně se hašteřícími rodiči a brat-
rem Benem, který jako čistokrevný 
amorální gangster zastává názor, 
že každý problém se dá snadno 
vyřešit hrubou silou. Bobbymu 
je jasné, že potřebuje změnit 
prostředí. Odlétá do Hollywoodu, 
kde začne pracovat jako poslíček 
pro strýčka Phila, který je mocným 
agentem filmových hvězd. Vstu-
puje do světa opojných večírků, 
plných celebrit, modelek, play-
boyů, producentů a politiků. Na 
první pohled se však zamiluje 
do strýcovy půvabné asistentky 
Vonnie. Problém je, že Vonnie má 

vážný vztah, takže se Ben musí spokojit s pouhým kamarádstvím. Ale 
nic netrvá věčně, Vonnie se s přítelem rozejde a velmi rychle opětuje 
Benovy city. Jeho nabídku k sňatku však odmítá. Zlomený Bobby 
se vrací do New Yorku, kde začne pracovat s bratrem Benem, který 
si otevřel noční klub. Z Bobbyho se stává velmi schopný impresário 
a z klubu Les Tropiques jeden z nejvyhledávanějších ve městě. Přestože 
Bobby stále miluje Vonnie, sblíží se s Veronikou, okouzlující dámou 
z vyšší společnosti. Svatba. Veroničino těhotenství. Benův život se zdá 
šťastný. Ale jen do toho večera, kdy do dveří Les Tropiques vstoupí 
Vonnie... Nový Woody Allen!

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

OPERA V KINĚ!
čtvrtek 29. LA TRAVIATA 

(opera Velká Británie) 20:00 hod
La Traviata je považována za 

jednu z nejlepších Verdiho oper 
a tradiční nastudování Richarda 
Eyreho je zároveň jednou z vůbec 
nejpopulárnějších produkcí Roy-
al Opera House. V roli pařížské 
kurtizány Violetty se ve slavném 
operním domě představí ruská 
sopranistka Venera Gimadieva, 
která v této roli slavila úspěchy 
už na festivalu v Glyndebourne. 
Příběh hlavní hrdinky je inspiro-
vaný skutečnou kurtizánou Marií 
Duplessis, která zemřela v roce 1847 v pouhých třiadvaceti letech.

Vstupné 300,-/250,-; přístupný; titulky; 200 min.

pátek 30. SEDM STATEČNÝCH (western USA) 20:00 hod
Režisér Antoine Fugua přináší na plátna kin vlastní moderní 

verzi klasického příběhu sed-
mi statečných. Městečko Rose 
Creek neustále ohrožuje banda 
lotrů bezohledného průmyslníka 
Bartholomewa Boqua, který se 
v honbě za ziskem nezastaví před 
ničím. Zoufalí obyvatelé pod ve-
dením Emmy Cullenové se roz-
hodnou požádat o pomoc sedm 
mužů, pro které, stejně jako pro 
Boqua, žádné zákony neplatí. 
Nesourodá skupina pistolníků, 
hazardních hráčů a nájemných 
lovců se rozhodne nevinné lidi 
ochránit a zastavit Boquovo 
jednání. Během příprav na roz-

hodující souboj si těchto sedm najatých žoldnéřů postupně uvědomí, 
že v tomto případě půjde více než o peníze.

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

Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2016

pátek 16. 9. OPONA NAHORU zač. ve 20:00 hod 
Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho 

mrtvého muže. Proč všem pěti odkázal divadlo, kde se již léta 
nehraje a které je v zanedbaném stavu? Jak s tím naloží jeho své-
rázná energická matka, uťáplá intelektuální dcera, ublížená bývalá 
manželka, milá perfektní současná manželka a ztřeštěná svobodo-
myslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si rozdělí, nebo zachrání 
divadlo vystoupení slavné osobnosti současného popu? Ženská 
pětka se s tím vypořádá po svém, když se ukáže, že víc než o divadlo 
jde o tým, toleranci, schopnost odpouštět a pochopit… – V režii 
Petra Rady účinkuje ostravské Divadlo Devítka, konkrétně Iveta 
Šitavancová, Lucie Janíčková, Zdeňka Kulová, Jaroslava Syslová 
a Lucie Vondálová. – Vstupné 70,- Kč, vstupenky k dispozici na 
místě před představením.

sobota 24. 9. DEN VARHAN zač. ve 14:00 hod
Letošní dvacátý ročník Orlicko-kladského varhanního festivalu 

bude mít v Králíkách netradiční podobu. Místo obvyklého jednoho 
koncertu se pořadatelé rozhodli uspořádat DEN VARHAN, aby 
tak připomněli jednak historické konotace, tedy tradici výroby 
varhan na Králicku, a jednak současnou snahu o obnovení varhan 
v kostelech některých obcí v okolí města. O jednotlivých nástrojích 
promluví a zahrají varhaníci Václav Uhlíř a Jiří Tymel, spoluúčin-
kuje sopranistka Hana Medková.

Pořadí koncertů:
14:00 – Prostřední Lipka, kostel neposkvrněného početí 

Panny Marie;
15:00 – Dolní Hedeč, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie;
16:00 – Králíky, Městské muzeum;
17:00 – Králíky, kostel sv. Michaela
Pro zájemce bude připravena autobusová doprava zdarma, 

je samozřejmě možné navštívit jen některý z koncertů. Odjezd 
autobusu je ve 13:40 z autobusového nádraží v Králíkách. Vstupné 
dobrovolné.

Orlicko-kladský varhanní festival vznikl před 20 lety jako 
skromný nápad několika nadšenců, ale brzy se spontánně rozrostl ve 
významnou kulturní událost mezinárodního rozměru. V posledních 
letech se festivalu pravidelně účastní cca 20 měst nebo obcí a kaž-
doročně na festival zavítají významní čeští i zahraniční interpreti. 
Festival je nejen přehlídkou varhaníků a přizvaných sólistů, ale také 
zajímavých nástrojů. Orlicko-kladský region totiž disponuje bohat-
stvím varhan různých velikostí a slohových období od renesance 
po současnost. Festival mimo jiné reaguje i na významná jubilea 
skladatelů varhanní hudby.

Pokud se někde naskytne vhodná příležitost prezentovat více 
nástrojů, lze uspořádat tzv. Den varhan, kde se jednotlivé nástroje 
představí v krátkém koncertu. Posluchači se tak mohou blíže se-
známit nejen se zvukem jednotlivých nástrojů, ale i s jejich historií 
a současným stavem. Takto se v roce 2004 konal den varhan napří-
klad v Rychnově nad Kněžnou. Letošní jubilejní ročník festivalu 
se může pochlubit Dnem varhan v Králíkách a okolí, ve kterém 
mohou posluchači v sobotu 24. září 2016 odpoledne postupně 
navštívit varhany ve čtyřech kostelech. Shodou okolností každý 
z nástrojů byl postaven v jiném slohovém období a všechny čtyři 
nástroje jsou schopné koncertního předvedení. 

Putování po varhanách začne v Prostřední Lipce, kde se rozezní 
nedávno opravený romantický nástroj z roku 1902. Zvuk moder-
ního nástroje z roku 1984 uslyší posluchači v poutním kostele na 
Hedeči, renesanční pozitiv z roku 1676 poté zazní v Městském 
muzeu v Králíkách. Na závěrečném koncertě bude prezentován 
jeden z největších barokních nástrojů králické varhanářské dílny 
od F. Umlaufa (1799) ve farním kostele sv. Michaela. 

Václav Uhlíř je významný český varhaník, organolog a hudební 
pedagog. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové byl přijat 
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na Akademii múzických umění v Praze do třídy prof. Jiřího 
Reinbergera. Absolvoval v roce 1980 u prof. Milana Šlechty. 
Během studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních 
varhanních soutěží.

 Od roku 1970 působí na kůru kostela Panny Marie v Hrad-
ci Králové jako varhaník a sbormistr. Soustavně se věnuje 
koncertní činnosti u nás i v zahraničí a nahrává pro rozhlas 
i hudební vydavatele. Z jeho četných nahrávek stojí za zmín-
ku zejména cyklus snímků českých historických varhan. 
Z diskografie Václava Uhlíře je pozoruhodný zejména jeho 

Podzim v knihovně
Tak jako stromy se zanedlouho začnou barvit zářivými 

barvami, i naše knihovna na podzim rozkvete pestrou paletou 
aktivit. 

V nadcházejícím období se můžeme těšit na: 
• 12. 9. Kaleidoskop Jana Rejžka – poslechový pořad.
• 16. 9. Beseda s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou pro 

žáky 1. stupně základní školy.
• 26. 9. Kavča: Kladsko, Glatz nebo Kłodzko? Jak velké 

dějiny a tři nacionalismy rozvrátily jeden malý region - před-
náška Mgr. Radomila Jindry.

• Se školním rokem se vrací běžná provozní doba dětského 
oddělení.

• Těšíme se na návštěvy žáků základních i mateřských škol 
z celého Králicka.

• Ranní ptáčata se mohou těšit na svou porci knížek a zábavy 
v ranní knihovně (začínáme zároveň se školním rokem).

• V týdnu 3. – 7. 10. se můžete těšit na celostátní aktivitu 
Týden knihoven, ve kterém pro vás připravíme spoustu za-
jímavých akcí.

Protože jsme knihovna, nesmíme zapomínat ani na knížky 
– přijďte si prohlédnout pestrou paletu nových knih. Jistě 
si vyberete ke své spokojenosti - nezapomeňte, že relaxace 
s dobrou knihou nikdy nevyjde z módy.

Krásné září přejí pracovnice Městské knihovny Králíky

Doplňková činnost  
při ZUŠ Králíky

připravované kurzy pro děti i dospělé
V pořadí již potřetí připravujeme s novým školním rokem 

2016/2017 v rámci doplňkové činnosti Základní umělecké 
školy Králíky otevření následujících kurzů:

Kurz večerní kresby a malby
Lektor: akad. malířka Marie Karenová
Čtvrtek od 19:00 – 20:30 hodin v ZUŠ Králíky
Kurz je zaměřen na zdokona-

lení výtvarných dovedností. Je 
určen spíše pro dospělé zájemce 
bez rozdílu věku či studenty. 
Účastníci se během kurzu se-
známí se základními výtvarnými 
technikami (uhel, rudka, pastel) 
jak v oblasti kresby, tak i malby (akvarel, tempera). 

Kurzovné: 150,- Kč za lekci 
Doba trvání jedné lekce: 90 minut
Výuka bude probíhat od měsíce října v učebně výtvar-

ného oboru ZUŠ Králíky. Výtvarné potřeby nejsou v ceně. 
(Zajistí lektor, případně vlastní.)

Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) 
dle počtu lekcí na základě závazné přihlášky.

Zájemci se mohou přihlásit do pátku 16. 9. 2016 telefo-
nicky na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy. 

Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte 
v průběhu měsíce září na webových stránkách školy www.
zuskraliky.cz, nebo na telefonním čísle školy.

Kurz taneční a pohybové výchovy pro 
předškolní děti (ve věku 4 – 6 let)

Lektor Veronika Jasanská
Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent 

a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme 
špatné pohybové návyky, propracováváme technicky tělo 
k pružnosti a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy 
a vedeme děti k vnitřnímu citlivému projevu.

Kurzovné: 900,- Kč/pololetí
Délka lekce: 45 minut
Výuka bude probíhat od měsíce října 1x týdně v dopo-

ledních hodinách v tanečním sále ZUŠ Králíky.
Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) 

na základě závazné přihlášky.
Rodiče mohou své děti přihlásit do pátku 16. 9. 2016 tele-

fonicky na čísle 778 523 034 nebo osobně v kanceláři školy. 
Více informací o úvodní lekci i celém kurzu získáte 

v průběhu měsíce září na webových stránkách školy 
www.zuskraliky.cz, dále na telefonním čísle školy.

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka ZUŠ Králíky

profilový kompaktní disk s názvem Česká varhanní tvorba. 
Je také uměleckým vedoucím hudebního souboru krematoria 
v Pardubicích.

 Václav Uhlíř se také podílí na organizaci mnoha význam-
ných kulturních událostí, jako je Orlicko-kladský varhanní fes-
tival. Věnuje se pedagogické práci na pardubické konzervatoři 
a při biskupství v Hradci Králové zastává funkci diecézního 
organologa. Je rovněž autorem monografie Varhany králo-
véhradecké diecéze (Garamon 2007). Za dlouholetou službu 
církvi a zejména péči o varhany v diecézi byl na návrh biskupa 
Mons. D. Duky v roce 2008 oceněn papežem Benediktem XVI. 
vyznamenáním Pro Ecclesia et Pontifice.

Hana Medková absolvovala konzervatoř v Pardubicích ve 
třídě prof. J. Hamplové a koncertní a operní zpěv na Vysoké 
škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátkou domácích 
i mezinárodních pěveckých soutěží. Své pěvecké umění dále 
zdokonalovala pod vedením M. Fidlerové-Sopirové, Nancy 
Henninger a A. Carangela. Již během studií hostovala ve 
Slovenském národním divadle v Bratislavě, Státní opeře 
Praha a Moravském divadle Olomouc. Věnuje se koncertní 
činnosti, spolupracuje s domácími i zahraničními orchestry 
(Slovenská filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, 
Filharmonie Hradec Králové, Wroclawska Orkiestra Kame-
ralna Leopoldinum a další). Její doménou je zejména komorní 
hudba, repertoár zahrnuje duchovní, písňovou i operní tvorbu 
od baroka po současnost. Pedagogicky působí na Konzervatoři 
v Pardubicích, kde je zároveň vedoucí pěveckého oddělení. 
V současné době studuje doktorandské studium na Fakultě 
umění University Ostrava. 

Jiří Tymel zastává funkci varhaníka a ředitele kůru v No-
vém Městě nad Metují. Ve hře na varhany je žákem Martina 
Matysky, trutnovského varhaníka a pedagoga. Kromě sólové 
činnosti a spolupráce s Polyfonním sdružením vystupuje pří-
ležitostně i s různými dalšími soubory (mj. Pěvecké sdružení 
moravských učitelů). Jiří Tymel je také členem organizačního 
výboru Orlicko-kladského varhanního festivalu.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí září 2016

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - září

6. ročník memoriálu arm. gen. Ludvíka 
Krejčího 

Šachový turnaj proběhne dne 3. 9. 2016 
na sále hotelu U Dubu, pořádá šachový 
oddíl, kontakt 724 303 618.

Medový jarmark, Vyhlídkové vrcholy 
- sobota 3. září

Turistický pochod kolem Jablonného 
nad Orlicí a 3. ročník Medového jarmarku 
s kulturním programem na náměstí proběh-
ne první zářijovou sobotu. 

Horský běh na Suchý vrch - neděle 11. 9.
Již 14. ročník běhu na trase Jablonné nad 

Orlicí – Jamné nad Orlicí – Suchý vrch má 
start v 10:30 hodin v areálu koupaliště. 
Pořádá Atletika Jablonné nad Orlicí.

Výstava Miloslav Radoměřský – Pas-
tely

V neděli 11. 9. v 15 hodin bude vernisáží 
zahájena výstavy na IC, čp. 30. Výstavu je 
možno si prohlédnout během otevírací doby 
na IC do 7. 10. 2016.

Smím prosit?
Divadelní představení – pátek 23. 9. v 19 

hodin, sál kina. Činoherní studio Bouře 
uvádí komedii autorů Gérarda Bittona 

a Michela Munze Smím prosit?
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech 

žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své 
tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že 
se do roka ožení. Ale jak se nemuset své 
vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kla-
denou podmínku? Řešení bude překvapivé, 
rozuzlení ještě překvapivější. Svižná ko-
medie, která nabízí vtipné dialogy a krásné 
herecké příležitosti.

Hrají: Henri: Jan Révai, Edmond: Ivan 
Vyskočil/Martin Polách, Norbert: Filip 
Čapka, Elsa: Kateřina Janečková, Dodo: 
Petr Pěknic/Karel Zima.Vstupné: přízemí 
420 Kč, balkon 370 Kč.

http://www.agenturaappart.cz/cz/jan-revai/95/
http://www.agenturaappart.cz/cz/ivan-vyskocil/96/
http://www.agenturaappart.cz/cz/ivan-vyskocil/96/
http://www.agenturaappart.cz/cz/martin-polach/102/
http://www.agenturaappart.cz/cz/filip-capka/70/
http://www.agenturaappart.cz/cz/filip-capka/70/
http://www.agenturaappart.cz/cz/katerina-janeckova/97/
http://www.agenturaappart.cz/cz/petr-peknic/99/
http://www.agenturaappart.cz/cz/karel-zima/100/
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28. Králický triatlon 2016
Ani deštivé počasí neodradilo v sobotu 

dne 13. srpna 2016 sportovce od účasti na 
28. ročníku Králického triatlonu.

Do deseti hodin se odprezentovalo 51 
závodníků, kteří na králickém rybníku 
odplavali 400 m, na kole odjeli dvaceti-
kilometrovou vzdálenost do Mladkova 
a zpátky a zaběhli pět kilometrů na Dolní 
Orlici a zpět.

I přes velmi ztíženou situaci na silnici 
č.I/43, která je v této době v rekonstrukci, 
proběhl závod bez jakéhokoliv zranění 
či defektu.

Muži A
1. Münster Pavel (LABE TRI CLUB) 

1:00:19,0; 2. Šebek Michal (FORT SMC 
Ústí nad Orlicí) 1:02:47,0; 3. Fabián 
Tomáš (Králíky) 1:03:22,0; 11. Kysilko 
Filip (Šanovská 10) 1:13:54,0; 14. Divíšek 

Daniel (Modrá ústřice) 1:19:27,0.
Muži B
1. Capoušek Mirek (3D Fitness Race 

Team) 1:01:55,0; 2. Fojt Robert (LABE 
TRI CLUB) 1:02:05,0; 3. Lipenský Martin 
(FORT SMC Ústí nad Orlicí) 1:05:05,0; 
4. Strnad Tomáš (3D Fitness Race 
Team) 1:05:33,0; 7. Bielčík Petr (Czech 
Outdoor Extreme Team) 1:11:27,0; 17. 
Maleček Jan (Šanovská 10) 1:29:26,0.

Muži C
1. Sedláček Roman (Activity Lanš-

kroun) 1:08:46,0; 2. Novotný Luděk (3D 
Fitness Race Team) 1:09:17,0; 3. Scheuer 
Jan (Activity Lanškroun) 1:10:37,0.

Muži D
1. Fajt Jan (FORT SMC Ústí nad Orli-

cí) 1:16:08,0; 2. Krňávek Vojtěch (Dolní 
Čermná) 1:25:57,0; 3. Stránský Vladimír 

(Slimáci Žizníkov) 1:30:34,0.
Ženy A
1. Filipová Eva (TJ Sokol Temenice 

Šumperk) 1:15:03,0; 2. Leuchterová Lucie 
(SDH Česká Rybná) 1:21:57,0.

Žáci
1. Novotný Vojtěch (FORT SMC Ústí 

nad Orlicí) 1:23:44,0.
Absolutním vítězem závodu se stal 

Münster Pavel, který si letos poprve odvezl 
nádherný putovní pohár. Ve skutečnosti ale 
zvítězili všichni tím, že závod dokončili.

Velký dík patří všem sponzorům, jejichž 
zásluhou byly vítězné posty všech kategorií 
náležitě odměněny. Po vyhlášení výsledků 
proběhla též bohatá tombola, při které se 
dostalo na všechny zúčastněné. Celá akce 
by se neobešla bez ochotných spolupořa-
datelů, kteří se zasloužili o zdárný průběh 
akce i jim patří naše poděkování.

pořadatelé Králického triatlonu

Za pořadatele Bedřich Novotný
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