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Město Králíky se prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu

„Holiday World Praha 16. – 19. 2. 2017 ve spolupráci s Desti-
nační společností Východní Čechy zastupoval Turistickou oblast 

Králický Sněžník pan Ing. Richard M. Sicha.“

„Regiontour Brno – 19. – 22. 1. 2017. Turistická oblast Králický 
Sněžník součástí prezentace Pardubického kraje.“

Město Králíky se ve dnech 19. 1. – 22. 1. 2017 zúčastnilo veletrhu 
cestovního ruchu REGIONTOUR v Brně a následně ve dnech 31. 
3. – 2. 4. 2017 veletrhu cestovního ruchu GLOBalnie v Katowicích 
(PL). Účast na obou veletrzích proběhla ve spolupráci s polským 
partnerem – městem Międzylesie a byla spolufi nancována ze 
strukturálních fondů Evropské unie. Město prezentovalo nejzná-
mější turistické cíle, naučné stezky a cyklotrasy, dále kulturní 
a sportovní akce, a volnočasové aktivity. Pro návštěvníky veletrhů 
bylo k dispozici velké množství propagačních materiálů a propa-
gačních předmětů. 

V rámci projektu Podpora rozvoje cestovního ruchu v česko-
-polském příhraničí byly z prostředků EFRR spolufi nancovány 
náklady na pronájem výstavní plochy, brožura propagující oblast 
Králicka a různé propagační předměty. 

Projekt je spolufi nancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Vypouštění a výlov Králického rybníka

Nejkrásnější vajíčko Lanškrounska
(k článku na str. 4)

vítězné vajíčko 2017
autorka: I. Krejsová

cena diváka 2016
autorka: I. Krejsová

Malování vajíček v pečovatelském domě v Králíkách
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Správa věcí veřejných je záležitostí 
všech občanů 

Každý občan má právo volit a být volen. Svoboda slova a projevu 
je jedno ze základních práv zaručených ústavou a pilířů demokra-
tické společnosti. V prostředí komunální politiky má každý z nás 
právo se účastnit jednání zastupitelstva, předkládat své návrhy, 
připomínky k rozpočtu a závěrečnému účtu obce.

Bohužel v podmínkách politické kultury města Králíky se 
občan, který vyjádří svůj osobní nebo politický názor stává 
úhlavním (třídním) nepřítelem vedení města. Osobně nevidím 
nic špatného na skutečnosti, že pan Jan Králík navrhne v rámci 
projednávání rozpočtu obce použít část fi nančních prostředků 
na zateplení budov nebo rekonstrukci veřejného osvětlení. Tento 
návrh nepovažuji za nijak ideologický nebo dokonce za ohrožující 
rozvoj turistického ruchu v regionu.

Politické vedení obce nemůže být odtržené od reality a pouze 
se věnovat udržení své dosluhující polické a ekonomické moci. 
Řádná správa věcí veřejných musí být prioritou každého občana 
a politika.

Pravidlo péče řádného hospodáře, které existuje již řadu let, je 
upraveno v § 159 odst. 1 současného občanského zákoníku a říká: 

„Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji 
bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi 
a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče 
řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce 
nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Ačkoliv se může zdát, že se občanský zákoník na činnost 
zastupitelů nevztahuje, opak je pravdou, a proto i toto zákonné 
ustanovení může být základem trestněprávní odpovědnosti. Velmi 
zajímavé je rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci obce Přítluky, 
které víceméně potvrzuje skutečnost, že starostové i zastupitelé 
díky tomu, v jakém jsou postavení, musí znát (resp. presumuje 
se, že znají) základní zákony (zákon o obcích, různé související 
statuty, zákon o územním plánování, stavebním řádu, atd.). 
V posuzované věci tudíž neobstálo tvrzení starosty, že příslušnou 
právní úpravu neznal.

Trestněprávní odpovědností ovšem možné svízelnosti za-
stupitelům nekončí. I když se zastupitelům podaří vykličkovat 
z trestní odpovědnosti, tak není vyloučeno, že by nemohli být 
žalováni na náhradu škody v civilním řízení. A to samozřejmě 
s odůvodněním, že trestně stíhán zastupitel nebyl, protože např. 
chyběl nějaký znak trestného činu.

Za způsobenou škodu zde odpovídají všichni zastupitelé spo-
lečně a nerozdílně a obec, která eventuálně může mít za tímto 
účelem i opatrovníka, může zažalovat kteréhokoliv zastupitele, 
neboť všichni jsou odpovědni solidárně. Záleží jen na rozhodnutí 
obce, zda tak bude postupovat či nikoliv. Obec má povinnost, a tím 
pádem všichni zastupitelé, členové rady atd., vymáhat všechny 
náhrady škody, uplatňovat pohledávky apod.. Jestliže se tak ne-
děje, opět vzniká odpovědnost, a opět může být spáchán trestný 
čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Výše uvedené není pouhá teorie. V dubnu 2015 vydal Obvodní 
soud pro Prahu 2 rozsudek, kterým uložil bývalému starostovi 
zaplatit náhradu škody ve výši 300 000 Kč za to, že vyhlásil jed-
nací řízení bez uveřejnění. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
jej zrušil a uložil pokutu ve výši 300 000 Kč obci. Obec se ani 
neodvolala a pokutu zaplatila. Ale vzhledem ke skutečnosti, že 
občanský zákoník nyní s otázkou zavinění nově zachází poněkud 
jinak než dříve, máme v tento okamžik průlomové rozhodnutí.

Pečlivě uložené kostlivce z radniční skříně bude třeba vyhnat. 
Ing. Roman Kosuk

zastupitel zvolený za ČSSD

Informace k dotaci na DČOV.
Podle vyhodnocení zájmu na jednotlivých místních částech se 

ukázalo, že ve většině místních částí by o dotace byl zájem. 
Do celé věci ovšem vstoupila administrativní komplikace, 

o které jsme při počátečním projednávání záměru neměli správnou 
informaci. Každé z řešených území má v současné době navržené 
řešení likvidace odpadních vod. Shlédnout tyto dokumenty můžete 
na: http://prvk.pardubickykraj.cz/#

V rozevírací nabídce v levé části - TEXTOVÁ ČÁST si pod 
městem KRÁLÍKY můžete najít svou místní část. 

Bohužel se v daných lokalitách jedná o řešení - přivedení od-
padních vod do centrální ČOV v Králíkách. Pro změnu je třeba 
vypracovat studii, která vyhodnotí výhodnost jednotlivých řešení. 
V nejbližší době je tedy nutné nejdříve vypracovat tuto studii. 
O dalším vývoji v celé věci budeme průběžně informovat.

Rekonstrukce „nadupané babičky“ 
fi nišuje!

Typický zvuk vzduchem chlazeného dvanáctiválce Tatra o obsa-
hu 14 825 cm³ a výkonu 185 koní doprovázel pohled na impozantně 
sunoucí se těžký tahač přívěsů, který bez obtíží zvládal náklady až 
100 tun těžké.

V poválečné době, až na několik vojenských speciálů cizího pů-
vodu, neexistoval v československém vozovém parku tahač těžkých 
přívěsů. Díky značnému potenciálu vozidla Tatra 111 se ve velmi 
krátké době podařilo vyvinout tahač Tatra 141. Nepřekvapí tedy, 
že značná část dílů je pro oba typy shodná. Na první pohled se liší 
Tatra 141 od 111 větší - osmimístnou - kabinou, menším rozvorem 
mezi přední a střední nápravou i celkovou délkou vozidla s krátkou 
ložnou plochou určenou k uložení adhezní zátěže. 

První vozidla opustila brány závodu již v roce 1957, od roku 
1959 se vyráběla v závodě v Bánovcích nad Bebravou. Tatra 141 
se standardně dodávala s kolovými redukcemi pro přepravu nákladů 
do celkové hmotnosti 100 tun, vyráběla se i varianta bez kolových 
redukcí označovaná T 141B, která byla svižnější. Ta byla určena 
pro přepravu nákladů do hmotnosti 50 tun. Výroba běžela třináct 
let a ukončena byla roku 1970, kdy se podařilo dokončit 4.981 kus 
vozidla tohoto typu. 

Jeden dochovaný exemplář (počet zachovaných kusů v ČR je 
odhadován na cca 2 desítky, z toho rekonstruovaných cca 10 kusů, 
ve vojenském provedení maximálně 3 exempláře) je postupně re-
konstruován ve Vojenském muzeu Králíky. Má výrobní číslo 3618, 
což odpovídá roku výroby 1967. Pan Jindřich Večeř, bývalý správce 
muzea po odchodu do zaslouženého důchodu, pokračoval v práci, 
jež započal před řadou let. A nyní se jeho úsilí blíží naplnění. „Na-
dupaná babička“ po stovkách hodin práce dostává podobu zbrusu 
nového stroje! Letos tato robustní krasavice oslaví 50. narozeniny.

Armyfort, s. r. o.
Foto: Martin Večeř
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Soutěž o nejkrásnější vajíčko 
Lanškrounska

Lanškroun /FOTO/ - V Lanškrouně už léta funguje pobočka 
celostátního svazu tělesně postižených a letos už po sedmé jsme 
pořádali výstavu a soutěž o Nejkrásnější vajíčko Lanškrounska.

Prostory chodby v přízemí Domova pro seniory v Lanškrou-
ně ožily jarními barvami na víc jak 300 vajíčkách zdobených 
nejrůznějšími, klasickými i méně známými nebo originálními 
technikami.

Přípravy na nedělní vernisáž ovšem probíhaly už několik dnů 
předem, přijímala se od tvůrců vajíčka a připravovala velikonoční 
výzdoba.

V neděli jsme vystavili na připravené stoly vajíčka, která přišla 
posoudit sedmičlenná porota,v které byl kromě pana ředitele 
Domova pro seniory Milana Bednáře také lanškrounský starosta 
Radim Vetchý, Miroslava Martynková, předsedkyně OSTP Ústí 
nad Orlicí, Blanka Hudecová, předsedkyně Svazu postižených 
civilizačními chorobami Ústí nad Orlicí, Hana Lehnfeldová 
za ČS červeného kříže z Ústí nad Orlicí, Gertruda Jirásková, 
místopředsedkyně místní organizace STP Lanškroun za pořadatele 
a Jaroslava Horáčková za STP Choceň.

Jako v minulosti, ani tentokrát to porota neměla lehké, jak 
pan starosta zmínil při vyhlášení výsledků, které následovalo 
po kulturním programu, který zajistily děti z tanečního kroužku 
z Lanškrouna. Zdobena byla vajíčka od perliček, slepičí, husí, 
kachní i pštrosí, ale i z nejrůznějších přírodních materiálů, dřevě-
ná, plastová, polystyrenová, z drátu, perníku, marcipánu, vaty… 
Ke zdobení byly využity nejrůznější tradiční materiály, jako je 
barvení cibulovými slupkami, zdobení voskem, slámou, drátová-
ním, stuhami, korálky, i materiály netradiční. Vajíčka byla zdobena 
řetízkem, patchvorkem, marcipánem, ubrouskovou technikou, 
těstovinami, luštěninami, lakem na nehty nebo pěnou na holení. 
Fantazii se v této soutěži opravdu meze nekladou a i netradičními 
technikami vznikají zajímavá a pěkná vajíčka.

Nakonec porota vybírala z víc jak 300 vajíček od 29 autorů 
z 13 obcí, v dětské kategorii 5 - 18 let soutěžilo 6 autorů, nakonec 
zvítězilo vajíčko č. 98 od pětileté Terezy Zelinkové z Lanškrouna. 
Cenu J. Holečkové, bývalé kreativní členky, získalo v dětské kate-
gorii vajíčko č. 90 od 12leté Barborky ze ZŠ speciální. V kategorii 
dospělých získalo Cenu J. Holečkové vajíčko č. 179 autorky Anny 
Krystlové  (69) z Rudoltic. První místo za originalitu porota udělila 
za pštrosí „vajíčko v kleci“ (odrátované) Krasava Šerkopová (57) 
z Rudoltic. V soutěži o nejkrásnější vajíčko Lanškrounska získala 
za vajíčko s kuřátkem č. 293 třetí místo Ilona Nástrahová (55) 
z Rudoltic, druhé místo získala Marie Bednářová (54) z Lanškrou-
na za perníkového zajíčka s vajíčkem a první místo za Nejkrás-
nější vajíčko Lanškrounska získala za vajíčko zdobené voskovou 
technikou č. 305 paní Ivana Krejsová (56) z Králík. V diváckém 
hlasování získalo nejvíce hlasů vajíčko Blanky Svetlíkové.

Poděkování patří všem autorům, členům poroty i všem, kteří 
se podíleli na přípravách a Blance a Standovi Svetlíkovým, 
předsedům našeho svazu, za jejich obětavost a velké nasazení při 
přípravách i průběhu této oblíbené a pěkné akce.

Krasava Šerkopová
Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/soutezili-o-nej-
krasnejsi-vajicko-lanskrounska-20170420.html

Poznámka redakce zpravodaje: 
Gratulujeme paní Ivaně Krejsové ke krásnému ocenění. Po pře-

čtení článku nás v redakci napadlo, že jablko opravdu nepadá 
daleko od stromu a přemýšlíme, zda naši čtenáři uhodnou jedno-
duchou hádanku - čí cenu vyhrálo vajíčko č. 179? 

Také naše seniorky v našem pečovatelském domě se věnova-
ly zdobení vajec. Děkujeme pracovnicím pečovatelské služby 
za zaslané fotografi e.

Redakce zpravodaje 

Kraj problémy malých prodejen řeší 
téměř deset let. Finanční podpora po-

stupně narůstá
Problémy a udržení malých prodejen v obcích. Tomuto tématu 

se postupně dostává zvýšené pozornosti jak na státní, tak regionální 
úrovni. Pardubický kraj však již od roku 2009 jako jediný region 
pravidelně vyhlašuje dotační titul na podporu provozu obchodů a po-
jízdných prodejen. Ty jsou mnohdy méně využívané, ale pro místní 
obyvatele zároveň nepostradatelné. V letošním roce kraj rozděluje 
1 687 200 korun s tím, že jednání zastupitelstva budou předloženy 
navržené dotace pro 44 obcí.

„Problém malých prodejen, kterým se až nyní zabývá vláda a ostat-
ní regiony, v našem kraji jako jediní v republice řešíme již od roku 
2008. Záleží nám totiž na rozvoji obcí, tedy i na udržení základních 
potřeb jejich občanů. Díky těmto prostředkům se v malých vesnič-
kách daří udržet v činnosti prodejny se základními druhy potravin,“ 
uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Podpora ze 
strany kraje se každým rokem zvyšuje. V roce 2014 jsme schválili 
dotace ve výši 1 473 000 korun, v roce 2016 1 620 000 korun a pro 
letošek je částka ještě o 67 tisíc vyšší. Zároveň s tím posilujeme také 
celý Program obnovy venkova, jehož je podpora prodejen součástí. 
V letošním roce máme na tento program vyčleněnou rekordní částku 
60,5 milionů korun, zatímco například v roce 2014 to byla částka 
37 milionů korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

V rámci tohoto dotačního titulu lze poskytnout dotaci ve výši 
50 % nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun. 
Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, 
ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím či chladicím za-
řízením. Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle 
skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. „Nejedná se 
o podporu žádného velkého řetězce. Záleží na tom, jak mají obce 
prodejny pronajaté. Většinou jsou v jejich majetku a zaměstnávají 
prodavačku nebo prodejnu pronajímají soukromníkovi. Příspěvek je 
také určen pro zásobování pojízdnou prodejnou,“ vysvětlil radní pro 
oblast zemědělství, životního prostředí a venkova Václav Kroutil.

Cyklopecky letos odstartovaly už v dubnu
Již pošesté zve Pardubický kraj všechny milovníky turistiky a po-

znávání atraktivních míst v regionu k letní soutěži. Tentokrát jsou 
ve hře horské kolo Merida, víkendový pobyt s polopenzí v hotelu 
Jezerka na Seči a různé cyklistické vychytávky. Opět je pod hlavič-
kou Cyklopecek připraveno pro cyklisty, koloběžkáře, bruslaře i pěší 
turisty 15 cyklotras v Pardubickém kraji. K účasti ve slosování o ceny 
je třeba absolvovat alespoň tři trasy a na každé z nich si vyžádat 
razítko do Vandrovní knížky.

„Cyklopecky už asi není potřeba podrobně představovat, je to 
především inspirace pro aktivní výlety po Pardubickém kraji. V tomto 
ročníku se nám opět podařilo natipovat nové trasy,“ představil letošní 
ročník radní pro cestovní ruch a sport René Živný a pokračoval: 
„Například na Pardubicku můžete vyrazit podél Opatovického kanálu 
až do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, nebo projet 
místy zaslíbenými milovníkům houbaření na Holicku. Při cestách 
ochutnáte gastronomické speciality v Železných horách a navštívíte 
památkové rezervace a zóny v Českomoravském pomezí. Razítka 
budou například i na hradě Svojanov nebo na zámku v Nových 
Hradech. Pro milovníky kopcovitého terénu jsme pak vybrali trasy 
v masivu Králického sněžníku a v Orlických horách.“

Základem účasti v soutěži je Vandrovní knížka, kterou si turisté 
mohou vyzvednout na všech informačních centrech v kraji nebo si 
ji stáhnout z internetu. Na většině cyklotras jsou dvě místa, kde lze 
získat razítko do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování o ceny 
je potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras. Stačí absolvovat 
i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným 
způsobem. Vyplněnou zadní stranu Vandrovní knížky s alespoň třemi 
razítky je pak nutné odeslat poštou na adresu organizátora soutěže, 
Destinační společnosti Východní Čechy, nebo vyfocenou či naskeno-
vanou na e-mail cyklopecky@vychodnicechy.info do 20. října 2017. 

Cena je pojmenována po mamince paní Ivany Krejsové
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Dnes Vám představujeme další osobnost spjatou s městem 
Králíky, a to egyptologa prof. PhDr. Miroslava Vernera, DrSc., 
narozeného 31. října 1941 v Brně. V letech 1955–1958 navštěvo-
val králické gymnázium. Dojížděl sem ze Štítů, kde tehdy žil se 
svými rodiči a mladším bratrem. Jeho spolužáky byli například 
Soňa Doubravová, ing. Jaroslav Blažek, Vlasta Šínová a další. 
Maturoval v roce 1958.  Z politických důvodů (protože pocházel 
z „nábožensky zatížené buržoazní rodiny“) se po maturitě nedostal 
na vysokou školu, a tak začal pracovat jako dělník na štítecké pile 
a později na stavbách, aby si napravil kád-
rový profi l. Po dvou letech dělnické praxe 
a na přímluvu dělnických spolupracovníků 
mu bylo umožněno podat si přihlášku 
na vysokou školu. V roce 1960 se poprvé 
po deseti letech otevírala na Filozofi cké 
fakultě UK egyptologie. Protože Mirosla-
va zajímaly dějiny a jazyky starověkého 
Předního Východu, rozhodl se právě pro 
studium egyptologie a prehistorie. Studium 
egyptologie ukončil v roce 1965. Od roku 
1966 Miroslav Verner pracoval v Českém 
egyptologickém ústavu FF UK, v letech 1975 až 2000 byl jeho 
ředitelem (zatím nikdo nevedl ústav déle).

Do Egypta se Miroslav Verner poprvé dostal v roce 1964 v rámci 
Núbijské záchranné akce UNESCO. Československá expedice 
pod vedením profesora Zbyňka Žáby si vedla velice dobře, proto 
jí egyptské vládní orgány nabídly, aby ve své práci pokračovala 
na jiném území Egypta. Český egyptologický ústav Filozofi cké 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze se tak stal jedním z mála za-
hraničních pracovišť, která mohou v Egyptě trvale vyvíjet svoji 
činnost. Celkem je archeologických zahraničních ústavů v Egyptě 
přibližně tucet, ale zahraničních archeologických expedic zde 
pracuje víc než tři sta. Dnes české pracoviště patří do desítky nej-
prestižnějších zahraničních egyptologických pracovišť v Egyptě. 
Profesor Žába zvolil pyramidové pole v Abúsíru, které leží asi 
dvacet pět kilometrů od Káhiry. Čeští vědci zde začali nejdříve 
pracovat ve velké hrobce velmože Ptahšepsese z 5. dynastie (25. 
stol. př. Kr.). Později získali povolení pracovat v Abúsíru na území 
o rozloze 2 km2, které bylo původně považováno za archeologicky 
nepříliš zajímavé. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
čeští vědci na tomto území nalezli dosud neznámý královský hrob, 
Raneferefův pyramidový komplex, což vzbudilo světovou senzaci. 

Abúsír se nachází v samotném srdci pyramidových polí, což je 
vedle Luxoru a jeho okolí archeologicky nejvýznamnější oblast 
v Egyptě. Čeští archeologové jsou tak v samotném centru dění. 
Jižní část jejich archeologické koncese zasahuje přímo k okraji 
královské archaické nekropole tehdejšího hlavního města Mem-
fi dy, k místu spojenému s nejstaršími egyptskými dějinami – zde 
se rodil staroegyptský faraónský stát. I po více než třiceti letech 
archeologického výzkumu a mnoha významných objevech jsou 
čeští vědci v Abúsíru stále ještě hodně daleko od odhalení všech 
archeologických pokladů, které Abúsír ukrývá. Miroslav Verner 
vedl české vykopávky v Abúsíru ještě déle než egyptologický 
ústav, a to od roku 1976 do roku 2010. Profesor Verner se zabývá 
především archeologií, historií a paleografi í Egypta v období 3. 
tisíciletí před Kristem se speciálním zaměřením na archeologii 
doby stavitelů pyramid v období tzv. Staré říše (3. – 6. dynastie).  
Z tohoto období ho zajímá vše, nejen historie a pyramidy, ale také 
písmo a umění té doby. Do Egypta se prof. Verner vracel zpravidla 
dvakrát ročně, obvykle zde trávil jeden až dva měsíce na jaře 
a jeden až dva měsíce na podzim. Byly ale i doby, kdy zde žil se 
svým synem trvale. Přesto nerad cestuje a nerad létá letadlem. 

Miroslav Verner je nyní již v důchodu a výuku egyptologie 
na pražské fi lozofi cké fakultě přenechal spolu s prováděním 
archeologického výzkumu v Egyptě svým žákům a mladším 
kolegům. Sám egyptologii přednášel na pražské fakultě od roku 
1971, později také v zahraničí jako hostující profesor univerzit 

v Hamburku, ve Vídni a Americké univerzity v Káhiře. Profesor 
Miroslav Verner je členem komise UNESCO pro památky starého 
Egypta a Núbie, byl dlouhodobě členem řídícího výboru Meziná-
rodní asociace egyptologů a je také čestným členem Německého 
archeologického ústavu a Rakouského archeologického ústavu. 

Prof. Verner publikoval přes sto třicet článků v mezinárodních 
odborných časopisech a vydal dvacet pět vědeckých monogra-
fi í. V češtině vyšly některé jeho vědecko-populární publikace, 
např. Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni (Academia 1994), 

Pyramidy, tajemství minulosti (Academia 
1997), Objevování starého Egypta (Paseka 
2008), Chrám světa (Academia 2010). 
Dlouhodobě se také podílí na popularizaci 
egyptologie v tisku, rozhlase i televizi. 
Ve spolupráci s režisérem Janem Boňkem 
například připravil pro Českou televizi 
na čtyři desítky filmových dokumentů 
o památkách starého Egypta. V roce 1993 
o něm natočil slovenský režisér Igor Kováč 
dokument pro projekt GEN. V archivu Čes-
ké televize lze najít rozhovor s prof. Ver-

nerem v pořadu Uchem jehly a Na plovárně.
V květnu 2012 uspořádalo občanské sdružení JUKRA přednáš-

ku prof. Vernera v Evropském domě na téma „Objevy českých 
egyptologů v Egyptě“.

V jednom z rozhovorů Miroslav Verner uvedl, že pokud by bylo 
možné cestovat v čase, rád by žil aspoň pár dní jako písař u dvora 
faraona Chufua (řecky Cheopse) a mohl se tak mimo jiné dívat, 
jak se staví Velká pyramida.

V roce 1998 převzal prof. Miroslav Verner z rukou prezidenta 
Václava Havla Medaili za zásluhy. Miroslav Verner má dva syny. 
Starší syn Miroslav je (mediálně) známý pražský gynekolog 
a porodník, jeho manželkou je zpěvačka Marta Jandová. Mladší 
syn Jindřich vystudoval ekonomii, v současné době žije a pracuje 
v Holandsku. Partnerka Miroslava Vernera se věnuje počítačové 
grafi ce.

Pan profesor Verner také odpověděl na „anketní“ otázky:

1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Čas mého mládí, spolužáci, profesoři a krásná krajina pod 

Kralickým Sněžníkem.

2. Jak často se do Králík vracíte?
Několikrát za rok, zpravidla když jedu navštívit příbuzné 

na Moravě.

3. Co máte v Králíkách rád?
Vedle už zmíněných spolužáků a přátel se mi zde líbí krásná 

příroda a poutní chrám na Hoře Matky Boží.

4. Co byste v Králíkách zlepšil?
Ta otázka přísluší obyvatelům Králík. Mne při občasných 

krátkých zastávkách v Králíkách například překvapuje, že zde 
není příjemná kavárna, v níž by se dalo s přáteli chvíli posedět 
a pohovořit si. 

Monika Hejkrlíková
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Verner
http://www.rozhlas.cz/leonardo/anonce/_zprava/311026
http://kultura.zpravy.idnes.cz/na-kletby-faraonu-neverim-rika-
-egyptolog-verner-ftw-/literatura.aspx?c=A080519_150630_li-
teratura_ob
http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/04/printa-
ble/040409_verner.shtml
http://cegu.ff .cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/verner/
http://www.martinus.cz/knihy/autor/Miroslav-Verner/
http://www.jukra.cz/products/a18-5-2012-egypt-v-kralikach/

Významné králické osobnosti
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 03
konaného 10. dubna 2017

Přítomní členové zastupitelstva města:
Ponocná Jana – starostka; Mgr. Martin Hejrklík - místostarosta; 

Mgr. Miroslav Beran – člen RM; Ing. Ladislav Dostálek;  
Mgr. Karel Hlava; David Hrda; Mgr. Dušan Krabec; Ing. Václav 
Kubín; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel Strnad – člen RM; Mgr. Jiří 
Švanda; Ing. Ladislav Tóth – člen RM; Antonín Vyšohlíd

Z jednání omluveni: Ing. Roman Kosuk; Pavel Šiko
Z části jednání omluven: Mgr. Jiří Švanda

Za MěÚ:
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Věra Kubíčková, Petr 

Venzara, Ing. Jan Divíšek, Jitka Prausová

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
  4.1. Majetkové operace
  4.2. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Králíky
  4.3. Zpráva vedení města o stavu investic a investičních záměrech
  4.4. Změna zřizovací listiny organizační složky města – VMK
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila zasedání přivítáním pří-

tomných zastupitelů a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 12 členů zastupitelstva. Zastupi-
telstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatel zápisu z jednání ZM 
ze dne 20.02.2017 Mgr. Miroslav Beran a Mgr. Karel Hlava nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
Ing. Ladislav Dostálek a Mgr. Dušan Krabec.

ZM/2017/03/030: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu 
jednání Ing. Ladislava Dostálka a Mgr. Dušana Krabce.

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění programu. Paní sta-

rostka navrhla hlasovat o zveřejněném návrhu programu.
ZM/2017/03/031: ZM schvaluje program jednání ZM č. 03.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

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

Mgr. Martin Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 658/29 v byto-

vém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnického 
podílu ve výši 160/10000 na společných částech domu a pozemku 
do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2017/03/032: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej 
volné bytové jednotky č. 658/29 o velikosti 32,80 m2 ve IV. nad-
zemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku 
st. p. č. 770/1 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 
160/10000 paní E.K. Králíky za kupní cenu ve výši 506.170 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.02. Schválení záměru prodeje částí pozemků p. p. č. 422, 

p. p. č. 430/1, p. p. č. 428/4 a pozemku p. p. č. 423 v k. ú. Dolní 
Boříkovice 

ZM/2017/03/033: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 
prodeje částí pozemků p. p. č. 422 – trvalého travního porostu, 
p. p. č. 430/1 – trvalého travního porostu, p. p. č. 428/4 – trva-
lého travního porostu o celkové výměře cca 540 m2 a pozemku 
p. p. č. 423 – trvalého travního porostu o výměře 173 m2 v k. ú. Dol-
ní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.03. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 778 

v k. ú. Dolní Hedeč
ZM/2017/03/034: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 

prodeje pozemku p. p. č. 778 – ostatní plochy, ostatní komunikace 
o výměře 256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znalec-
kého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.04. Schválení záměrů prodejů volných bytových jednotek 

č. 658/28, č. 658/34, č. 658/35, č. 658/36 a č. 658/39 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník

ZM/2017/03/035: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nové 
záměry prodejů volných bytových jednotek ve IV. nadzemním 
podlaží bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky:

- č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 157/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 400.000 Kč 

- č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 225/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 500.000 Kč

- č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 156/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 400.000 Kč

- č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 169/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 450.000 Kč,

zároveň schvaluje záměr prodeje uvolněné bytové jednotky 
ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Králíky:

- č. 658/34 o velikosti 50,00 m2 spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 244/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 780.360 Kč 

a ukládá záměry prodejů zveřejnit na dobu do 31.05.2017.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.05. Schválení nového záměru prodeje části pozemku 

p. p. č. 3755, která je nově označena jako p. p. č. 3755/2 v k. ú. 
Králíky

ZM/2017/03/036: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje nový 
záměr prodeje pozemku p. p. č. 3755/2 – ostatní plochy o výměře 
202 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 8.540 Kč s tím, že 
náklady spojené s převodem uhradí město Králíky, a ukládá zá-
měr prodeje zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.06. Schválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 

v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2017/03/037: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 710 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to před 
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objekty čp. 108, který je součástí pozemku st. p. č. 286, a čp. 109, 
který je součástí pozemku st. p. č. 285/1, a celým prostorem mezi 
objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.  

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
ZM/2017/03/038: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 110 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to pouze 
před objektem čp. 108, který je součástí pozemku st. p. č. 286, 
a polovinu prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.07. Schválení záměru prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 

v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/201/03/039: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 

prodeje části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 210 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, a to pouze před 
objektem čp. 109, který je součástí pozemku st. p. č. 285/1, a po-
lovinu prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.08. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 2283 

v k. ú. Králíky
ZM/2017/03/040: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje zá-

měr prodeje pozemku p. p. č. 2283 – ostatní plochy, jiné plochy 
o výměře 685 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 190.030 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.09. Neschválení bezúplatného převodu úseku silnice 

III/31227 včetně mostu ev. č. 312 27 h – 1 v k. ú. Červený Potok 
od PK

ZM/2017/03/041: Zastupitelstvo města Králíky neschva-
luje bezúplatný převod úseku silnice III/31227 h na pozem-
ku p. p. č. 2442 v k. ú. Červený Potok od uzlového bodu 
UB 1423A310 po uzlový bod UB 1423A311, včetně mostu 
ev. č. 312 27 h – 1, který prochází přes železniční trať, od Par-
dubického kraje na město Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.10. Zrušení Směrnice Města Králíky o podmínkách přidě-

lení nově vybudovaných nájemních bytů 
ZM/2017/03/042: Zastupitelstvo města Králíky ruší Směr-

nici Města Králíky o podmínkách přidělení nově vybudova-
ných nájemních bytů ze dne 21.04.1997, vedenou pod číslem 
PP/18/S/1997.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.2. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ Králíky
Petr Venzara, vedoucí odboru VTS, podrobně představil ná-

sledující body programu.
4.2.1. Rozdělení kvóty – Program regenerace MPZ
ZM/2017/03/043: ZM schvaluje rozdělení příspěvku z Progra-

mu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2017 a fi nanční podíly z rozpočtu města 
na opravy kulturních památek dle přiloženého rozpisu.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.2.2. Žádost o příspěvek Římskokatolická farnost, Velké 

náměstí 1, Králíky 561 69
ZM/2017/03/044: ZM schvaluje přiznání fi nančního spolupo-

dílu města ve výši 28.142 Kč na obnovu kulturní památky kostela 
sv. Michaela archanděla v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 
2017 - MPZ Králíky, Římskokatolické farnosti Králíky, Velké 
náměstí 1, Králíky 561 69, IČO 44468750.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.2.3. Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 1/2017 

(PP/234/V/2017) „O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 7/1998, 
o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu po-
skytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1999 
určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování 
úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou po-
hromou – záplavou a vlastníkům obytných budov a bytů na opravy 
bytového fondu nesouvisející se záplavami“

ZM/2017/03/045: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Králíky č. 1/2017 (PP/234/V/2017) „O zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 7/1998, o vytvoření a použití účelového fondu obce 
v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy byto-
vého fondu pro rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami 
a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů 
poškozených živelnou pohromou – záplavou a vlastníkům obytných 
budov a bytů na opravy bytového fondu nesouvisející se záplavami“ 
v předloženém znění.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.3. Zpráva vedení města o stavu investic a investičních 

záměrech
Starostka města představila přítomným nové propagační ma-

teriály města a návrh medaile města. Dále prezentovala realizo-
vané a připravované investice a zhodnotila činnost vedení města 
za první polovinu volebního období, co se podařilo či nikoliv 
z programového prohlášení. Navázala na proběhlé prezentace 
ředitelů příspěvkových organizací a informovala o plánovaných 
prezentacích jednotlivých odborů úřadu, které budou na dalších 
jednáních ZM následovat. 

Do jednacího sálu se dostavil Mgr. Švanda.
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 
4.4. Změna zřizovací listiny organizační složky města – VMK
Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru organizačního a správního, 

podrobně vysvětlil návrh změny v předložené zřizovací listině.
ZM/2017/03/046: ZM schvaluje změnu zřizovací listiny organi-

zační složky Vojenské muzeum Králíky dle předloženého návrhu.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

Starostka ukončila jednání v 18:57 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Oznámení o změně sídla notářského 
úřadu Mgr. Martiny Suchodolové

S účinností od 1.6.2017 se sídlo notářského úřadu 
Mgr. Martiny Suchodolové (notářky v Jablonném 
nad Orlicí) přemísťuje do Letohradu, na adresu: 
Letohrad, Václavské náměstí č.p. 76 
(2. NP, nad Komerční bankou).
tel. 465 323 560, mobil 606 629 840, 
mail: 
notar@suchodolova.cz, kancelar@suchodolova.cz

Úřední hodiny: 
pondělí – čtvrtek 8 – 16 hodin
pátek   8 – 14 hodin
(liché pátky pouze sekretariát)
------------------------------------------------------
Králíky, Velké náměstí 273 (budova knihovny)
liché pátky  8 – 12 hodin
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RM/2017/13/138: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní 
plochy o výměře cca 2 878 m2 v k. ú. Dolní 
Lipka za účelem zemědělského hospodaření, 
za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/13/139: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní 
plochy o výměře cca 14 019 m2 v k. ú. Dolní 
Lipka za účelem zemědělského hospodaření, 
za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/13/140: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemku p. p. č. 3157 – trvalého 
travního porostu o výměře 4 004 m2 v k. ú. 
Králíky za účelem soukromého využití – 
ostatní, za pachtovné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/13/141: RM souhlasí s tím, 
že dle oznámení IE-12-2006119/OZ/61A 
budou na pozemku p. p. č. 3691 – ostatní 
ploše v k. ú. Králíky provedeny montážní 
práce – výměna holých vodičů za izolované 
vodiče a výměna sloupu, a to v souvislosti 
s akcí „Dolní Hedeč – rekonstrukce – NN.“ 

RM/2017/13/142: RM nesouhlasí s tím, 
aby dle oznámení IE-12-2006119/OZ/4A 
byly na pozemcích p. p. č. 743/3, p. p. č. 719, 
p. p. č. 56/1, p. p. č. 70, p. p. č. 717, 
p. p. č. 27/2, p. p. č. 102, p. p. č. 107, 
p. p. č. 728, p. p. č. 720/1, p. p. č. 163, 
p. p. č. 720/2, p. p. č. 168, p. p. č. 169, 
p. p. č. 732/2, p. p. č. 167, p. p. č. 172, 
p. p. č. 207, p. p. č. 213, p. p. č. 214, 
p. p. č. 255, p. p. č. 264, p. p. č. 328, 
p. p. č. 743/5, p. p. č. 738/2, p. p. č. 770/3, 
p. p. č. 770/2, p. p. č. 485, p. p. č. 484, 
p. p. č. 483, p. p. č. 782/1, p. p. č. 555/2, 
p. p. č. 557/1, p. p. č. 770/1, p. p. č. 773/1, 
st. p. č. 31/ a st. p. č. 39 v k. ú. Dolní Hedeč 
provedeny montážní práce – výměna holých 
vodičů za izolované vodiče a kabelové ve-
dení, výměna sloupů a výměna skříní, a to 
v souvislosti s akcí „Dolní Hedeč – rekon-
strukce – NN.“ RM požaduje, aby stavba byla 
provedena v souladu s ust. § 24 odst. 1) vyhl. 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, tj. nové vedení bylo 
uloženo pod zem.

RM/2017/13/143: RM schvaluje proná-
jem prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 58,4 m2 – 3 kanceláří a chodbičky 
v 1. NP nemovitosti čp. 353 v ul. Dlouhá 
v Králíkách, která je součástí pozemku st. 
p. č. 213 v k. ú. Králíky – Evropský dům, 
Sdružení Neratov z. s., IČO 46456970, síd-

lem 517 61 Bartošovice v Orlických horách 
84, za účelem nájmu zřízení chráněné dílny, 
předmět podnikání lehké montážní práce, a to 
od 01.04.2017 na dobu neurčitou, za měsíční 
nájemné ve výši 3.893 Kč.

RM/2017/13/144: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke SoD na stavbu: „Novostavba klubov-
ny – Králíky – Červený Potok“ mezi investo-
rem městem Králíky a zhotovitelem stavby 
KWEKU s.r.o., IČ 27640477, Polepská 351, 
280 02 Kolín, v předloženém znění.

RM/2017/13/145: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke SoD na stavbu: „Sociální terapeutická 
dílna, ulice Příční čp. 352 v Králíkách“ mezi 
investorem městem Králíky a zhotovitelem 
stavby MANEL spol. s r.o., IČ 14617773, 
sídlem Revoluční 1056/8a, Praha 1, Nové 
Město, v předloženém znění. 

RM/2017/13/146: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava střechy, 
Velké náměstí č. p. 274, Králíky“ a schva-
luje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
BROMACH spol. s r.o., Dobrovského 83, 
563 01 Lanškroun, IČ 27467520, v předlo-
ženém znění.

RM/2017/13/147: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Oprava průčelní 
střechy domu č. p. 275, Velké náměstí, 
Králíky“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem BROMACH spol. 
s r.o., Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun, 
IČ 27467520, v předloženém znění.

RM/2017/13/148: RM vyhlašuje dle 
Pravidel pro poskytování příspěvků z Fondu 
památkové péče Města Králíky termín pro 
podávání žádostí o příspěvek z Fondu památ-
kové péče Města Králíky s doručením na po-
datelnu MěÚ Králíky nejpozději do 12 hod. 
dne 31.05.2017 a ukládá vedoucímu odboru 
OS vyhlášení zveřejnit.

RM/2017/13/149: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Králíky od dárce 
Hudetz s.r.o., Červená Voda 101, 561 69 
Červená Voda, IČ 04596714.

RM/2017/13/150: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
1.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Králíky od dárce 
Mgr. Jana Obrová, Velké náměstí 3, 561 69 
Králíky, IČ 66306884.

RM/2017/13/151: RM bere na vědomí 
předložený návrh změny zřizovací listiny 
organizační složky Vojenské muzeum Králí-
ky a ukládá vedoucímu odboru OS předložit 
návrh změny zřizovací listiny na jednání 
zastupitelstva města.

RM/2017/13/152: RM schvaluje pou-
žití přidělených fi nančních prostředků OV 
Heřmanice na nákup sekačky ADVANCE 
za cenu 11.990 Kč pro účely údržby travna-

tých ploch využívaných ke společným akcím 
občanů místní části.

RM/2017/13/153: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 10.04.2017. 

03.04.2017
RM/2017/14/154: RM doporučuje ZM 

schválit prodej volné bytové jednotky č. 
658/29 o velikosti 32,80 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 160/10000 
paní E. K., Králíky, za kupní cenu ve výši 
506.170 Kč a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/14/155: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 3755, která je nové označena jako 
p. p. č. 3755/2 v k. ú. Králíky, za kupní cenu 
ve výši 8.540 Kč, a to z důvodu veřejného 
zájmu a na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/14/156: RM doporučuje ZM 
schválit nové záměry prodejů volných 
bytových jednotek:

- č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 157/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 400.000 Kč

- č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 225/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 500.000 Kč

- č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 156/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 400.000 Kč

- č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 169/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 450.000 Kč

všechny ve IV. nadzemním podlaží by-
tového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách a zveřejnit záměry prodejů 
do 31.05.2017. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/14/157: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3501 – orné 
půdě v k. ú. Králíky manželům F. a D. R., 
Králíky za kupní cenu ve výši:

- pilíř elektro   9.243 Kč
- pilíř HUP 10.890 Kč
a dohodu o zaplacení připojovacího 

poplatku elektro ve výši 12.500 Kč, v před-
loženém znění. 
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RM/2017/14/158: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 210 m2 v k. ú. Dolní Boříkovi-
ce, a to pouze před objektem čp. 109, který je 
součástí pozemku st. p. č. 285/1, a polovinu 
prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a uložit záměr prodeje 
zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/14/159: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 1211/3 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 110 m2 v k. ú. Dolní Boříko-
vice, a to pouze před objektem čp. 108, který 
je součástí pozemku st. p. č. 286, a polovinu 
prostoru mezi objekty čp. 108 a čp. 109, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a uložit záměr prodeje 
zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. RM ukládá MO sdělit 
paní Z. K., Králíky, stanovisko města k vlast-
nictví septiku na pozemku p. p. č. 1211/3 
v k. ú. Dolní Boříkovice. 

RM/2017/14/160: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 2283 
– ostatní plochy, jiné plochy, o výměře 685 
m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
190.030 Kč a uložit záměr prodeje zveřej-
nit. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. Dále RM ukládá MO písem-
ně seznámit žadatele o převod pozemku, tj. 
manžele M. a J. B., že mohou být ve svém 
záměru výstavby omezeni stanoviskem 
orgánu památkové péče.

RM/2017/14/161: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, úpra-
vě, obnově a výměně distribuční soustavy 
vedené pod názvem „Králíky, Předměstí 
čp. 214 – Tvrdík - kNN“ a smlouvu o právu 
provést stavbu, a dále právo přístupu a pří-
jezdu na pozemky p. p. č. 3100, p. p. č. 3122 
a p. p. č. 3176, vše ostatní plocha v k. ú. Krá-
líky, v souvislosti s provozováním distribuční 
soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhra-
du ve výši 4.500 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu provést stavbu v předloženém znění.

RM/2017/14/162: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, úpra-
vě, obnově a výměně distribuční soustavy 
vedené pod názvem „Králíky – Dolní Hedeč 
čp. 6 – Stožická - kNN“ a smlouvu o právu 
provést stavbu, a dále právo přístupu a příjez-
du na pozemky p. p. č. 557/1 – trvalý travní 
porost a p. p. č. 782/4 – ostatní plochu v k. ú.  
Dolní Hedeč v souvislosti s provozováním 

distribuční soustavy 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 ve výši 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu provést stavbu v předloženém znění.

RM/2017/14/163: RM promíjí úhradu 
jistoty za pronájem volného městského bytu 
č. 6 v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční 
v Králíkách z důvodu veřejného zájmu dle 
Článku 5 odst. (6) Pravidel pro pronajímání 
bytů ve vlastnictví města Králíky, neboť 
dojde k uvolnění bytové jednotky č. 34 
v čp. 658 v Králíkách k prodeji.

RM/2017/14/164: RM schvaluje dodatek 
č. 4 pojistné smlouvy č. 8057532416 ze dne 
27.06.2014 uzavřené mezi městem Králíky 
a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 
ČSOB, IČO 45534306, sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, 530 02 Pardubice, upravu-
jící hodnotu majetku města po provede-
né inventarizaci za rok 2016 s účinností 
od 03.04.2017, v předloženém znění.  

RM/2017/14/165: RM souhlasí s ukon-
čením nájemního vztahu k prostorům v I. 
NP objektu občanské vybavenosti čp. 414, 
který je součástí pozemku st. p. č. 558/1 
v k. ú. Králíky, s nájemcem společností 
Telin & Allebacker s. r. o., IČO 62024973, 
sídlem Lanšperk 34, 562 01 Ústí nad Orlicí, 
a to dohodou ke dni 30.04.2017. 

RM/2017/14/166: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostorů sloužících podnikání v I. 
NP stavby občanské vybavenosti čp. 414, 
který je součástí pozemku st. p. č. 558/1 
v k. ú. Králíky, předmět podnikání a účel 
pronájmu – nespecifikován, za nájemné 
ve výši 480 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/14/167: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 3154 – trva-
lého travního porostu o výměře cca 6 162 
m2 v k. ú. Králíky za účelem zemědělského 
hospodaření, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/
m2/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/14/168: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemku p. p. č. 3176 – ostatní plochy 
o výměře 6 092 m2 v k. ú. Králíky za účelem 
zemědělského hospodaření, za pachtovné 
ve výši 0,07 Kč/m2/rok, pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou. Zároveň RM 
ukládá MO záměr pachtu zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro propach-
tování pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/14/169: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p. p. č. 2659 – ostatní plochy 
o výměře 1 256 m2 a p. p. č. 2756 – ostatní 
plochy o výměře 1 003 m2 v k. ú. Horní 

Lipka za účelem zemědělského hospodaření, 
za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/14/170: RM doporučuje ZM 
zrušit obecně závaznou vyhlášku města Krá-
líky o vytvoření a použití účelového fondu 
obce v rámci Programu poskytování státních 
půjček na opravy bytového fondu pro rok 
1999 určeného pro obce postižené záplavami 
a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 
obytných budov a bytů poškozených ži-
velnou pohromou – záplavou a vlastníkům 
obytných budov a bytů na opravy bytového 
fondu nesouvisející se záplavami, vedenou 
pod číslem PP/02/V/1998, a ukládá OVTS 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/14/171: RM schvaluje smlouvy 
o právu provést stavbu „AUTOBUSOVÉ 
ZASTÁVKY V DOLNÍ LIPCE“ mezi 
městem Králíky a vlastníky, kterým svědčí 
vlastnické právo k nemovitým věcem, jež bu-
dou dotčené stavbou, v předloženém znění. 

RM/2017/14/172: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci „Opravy omítek podloubí 
domů č. p. 274 a 275 v Králíkách“ mezi 
městem Králíky a zhotovitelem Josefem 
Mackem, Leoše Janáčka 816, 561 69 Králíky, 
IČO 11122528, v předloženém znění. 

RM/2017/14/173: RM bere na vědomí 
předložený návrh rozdělení přidělené kvóty 
včetně stanovení jednotlivých podílů z Pro-
gramu regenerace MPZ pro rok 2017 a uklá-
dá OVTS předložit návrh na jednání ZM.

RM/2017/14/174: RM bere na vědomí 
žádost Římskokatolické farnosti Králíky 
o poskytnutí spolupodílu města na dokončení 
opravy fasády věže kostela sv. Michaela 
archanděla v Králíkách a ukládá OVTS před-
ložit žádost na jednání ZM.

RM/2017/14/175: RM souhlasí s odstra-
něním 2 ks zlomených dřevin nacházejících 
se na pozemcích p. č. 2328 v k. ú. Horní Lip-
ka. Současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů mezi městem Králíky a panem R. B., 
za podmínky, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.



Králický zpravodaj 5/2017 - 10

Výpis z jednání Rady města Králíky
RM/2017/14/176: RM schvaluje nákup 

rolby Zamboni výr. č. 3513 od fi rmy Měst-
ské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, 
567 01 Litomyšl, IČO 27791002, za na-
bídnutou cenu a ukládá vedoucímu odboru 
OS zajistit nezbytné administrativní úkony 
spojené s nákupem.

RM/2017/14/177: RM souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo na přípravu a podání žá-
dosti do výzvy č. 28 „Specifi cké informační 
a komunikační systémy a infrastruktura II“ 
mezi městem Králíky a fi rmou Equica, a.s., 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, 
IČO 26490951, za cenu dle dohody a schva-
luje smlouvu v předloženém znění.

RM/2017/14/178: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 3.000 Kč 
na podporu sociální služby telefonická 
krizová pomoc poskytovateli KONTAKT 
Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí 
nad Orlicí, IČO 61239488. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a obecně prospěšnou společností 
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., v před-
loženém znění.

RM/2017/14/179: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 11.219 Kč 
na podporu sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 
poskytované příspěvkovou organizací Par-
dubického kraje ALBERTINUM, odborný 
léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 
Žamberk, IČO 00196096.  RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a příspěvkovou organizací ALBER-
TINUM, odborný léčebný ústav, Žamberk, 
v předloženém znění.

10.04.2017
RM/2017/15/182: RM schvaluje zřízení 

služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení, zřízení a provozování vodovodní 
a elektro přípojky, a dále v právu vstupovat 
a vjíždět na pozemek p. p. č. 767/1 – ostatní 
plochu v k. ú. Dolní Hedeč, a to pro oprávně-
nou Agrofruct, a. s., IČO 47468181, sídlem 
K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou 
a za náhradu stanovenou ve výši znalecké-
ho posudku + náklady spojené se zřízením 
služebnosti. Zároveň RM souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v předloženém 
znění a ukládá MO zadat vypracování zna-
leckého posudku u znalce pana M. Hošpese, 
Králíky.

RM/2017/15/183: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční sousta-
vy vedené pod názvem „Králíky – Dolní Bo-
říkovice st. 122 – Pečinka - kNN“ a smlouvu 
o právu provést stavbu, a dále právo přístupu 
a příjezdu na pozemek p. p. č. 1535/1 - ostat-
ní plochu v k. ú. Dolní Boříkovice, v sou-
vislosti s provozováním distribuční soustavy 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 

24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
1.800 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu provést stavbu, v předloženém znění.

RM/2017/15/184: RM schvaluje pacht 
pozemků p. p. č. 3136 – trvalého travního 
porostu o výměře 3 631 m2 a p. p. č. 3138 – 
trvalého travního porostu o výměře 12 578 
m2 v k. ú. Dolní Boříkovice panu M. B., 
Králíky, za účelem zemědělského hospo-
daření, za pachtovné ve výši 1.135 Kč/rok 
+ DPH, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. 

RM/2017/15/185: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní plochy 
o výměře cca 3 222 m2 v k. ú. Dolní Lipka 
panu V. D., Králíky, za účelem zemědělské-
ho hospodaření, za pachtovné ve výši 226 
Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/15/186: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 3027 – trvalého 
travního porostu o výměře 672 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice za účelem údržby pozem-
ku, za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propach-
tování pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/15/187: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2075 – ostat-
ní plochy o výměře cca 20 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem zřízení sezónní předzahrádky, 
za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Zároveň 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky.

RM/2017/15/188: RM schvaluje záměr 
změny smlouvy o výpůjčce prostor, tj. roz-
šíření užívání prostor o dalších 5 místností 
ve 2. NP – pravé křídlo budovy čp. 367 
– objektu občanské vybavenosti, stavba je 
součástí pozemku st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, 
za účelem přemístění Památníku obětem in-
ternace, ostatní podmínky smlouvy zůstávají 
v platnosti v nezměněné podobě. Zároveň 
RM ukládá MO záměr změny smlouvy 
o výpůjčce zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/15/189: RM schvaluje Smlou-
vu o společném postupu při organizování se-
minářů mezi městem Žamberk, Masarykovo 
náměstí čp. 166, Žamberk, IČO 00279846, 
a městem Králíky, Velké náměstí 5, Králíky, 
IČO 00279072, v předloženém znění.

18.04.2017
RM/2017/16/190: RM schvaluje příkazní 

smlouvu mezi městem Králíky a firmou 
REDEA Žamberk s.r.o. se sídlem Divišova 
669, 564 01 Žamberk v předloženém znění.

RM/2017/16/191:  RM schvaluje 
Smlouvu o spolupráci při provozování 
sociální služby ve smyslu ust. § 67 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách mezi 
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, sídlem 
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad a městem 
Králíky, v předloženém znění.

24.04.2017
RM/2017/17/192: RM doporučuje ZM 

schválit majetkoprávní vypořádání pozemků 
pod stavbou silnice II/312 v úseku od kruho-
vé křižovatky ve směru Červený Potok mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem, a to 
bezúplatným převodem pozemků města 
Králíky na Pardubický kraj a bezúplatným 
převodem pozemků Pardubického kraje 
na město Králíky dle geometrického plánu 
č. 1696-5/2013 ze dne 08.08.2014, kterým 
bylo zaměřeno těleso silnice, a to formou 
směnné smlouvy, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Zároveň RM schvaluje 
podání žádosti na Pardubický kraj o majet-
koprávní vypořádání pozemků pod stavbou 
silnice II/312 v úseku od kruhové křižovatky 
ve směru na Červený Potok.

RM/2017/17/193: RM schvaluje Pravidla 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/236/P/2017 v předlože-
ném znění s účinností od 24.04.2017.

RM/2017/17/194: RM schvaluje proná-
jem pozemku p. p. č. 207/16 – ostatní plochy 
o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky panu Josefu 
Malému, nar. 07.07.1984, bytem Pivovarská 
148, 561 69 Králíky, za účelem zřízení 
zahrady a odpočinkové plochy, za nájemné 
ve výši 408 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/17/195: RM schvaluje pacht 
pozemku p. p. č. 3176 – ostatní plochy 
o výměře 6 092 m2 v k. ú. Králíky panu 
Milanu Šemrincovi, nar. 17.11.1976, bytem 
Dolní Lipka 26, 561 69 Králíky, za účelem 
zemědělského hospodaření, za pachtovné 
ve výši 426 Kč/rok, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

RM/2017/17/196: RM souhlasí, aby 
na pozemku p. p. č. 2104 – ostatní ploše v k. 
ú. Červený Potok byla provedena výměna 
skříně rozvaděče DMOA8 společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s., IČO 
04084063, sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

RM/2017/17/197: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3512 – trvalého travního porostu 
o výměře 354 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/17/198: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční sousta-
vy vedené pod názvem „Králíky, Nádražní 
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p. č. 1184/3 – Vogel - kNN“ a smlouvu 
o právu provést stavbu, a dále právo pří-
stupu a příjezdu na pozemek p. p. č. 2237 
- ostatní plochu v k. ú. Králíky, v souvislosti 
s provozováním distribuční soustavy pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
2.400 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu provést stavbu v předloženém znění.

RM/2017/17/199: RM schvaluje smlou-
vu o právu k umístění a provedení stavby 
a zřízení služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v provozování, údržbě a opravách 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou 
„Prostřední Lipka – propojení vodovodu“ 
na pozemcích p. p. č. 2201, p. p. č. 2202, 
p. p. č. 2209, p. p. č. 2224, p. p. č. 2247 – 
vše ostatní plocha a p. p. č. 2269 – trvalém 
travním porostu vše k. ú. Prostřední Lipka 
a dále na p. p. č. 3456 – ostatní ploše v k. ú. 
Králíky, a dále v právu přístupu a příjezdu 
na uvedené pozemky pro oprávněnou spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, 
a jí pověřené třetí osoby, v předloženém 
znění. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši 15 Kč/bm + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, v předloženém znění.

RM/2017/17/200: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 441 
– zahrady o výměře 1 487 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/17/201: RM potvrzuje usne-
sení č. RM/2017/14/157 ze dne 03.04.2017 
na prodej staveb technického vybavení 
– pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3501 – orné půdě v k. ú. Králíky 
manželům Františku a Ditě Roučovým, 
nar. 02.03.1969, nar. 21.02.1974, bytem 
561 61 Červená Voda 27, Velké náměstí 
355, 561 69 Králíky, jedná se o stavby 
technického vybavení pro jednotlivé sta-
vební pozemky pro napojení budoucích RD, 
které město zainvestovalo, a které technicky 
zabezpečují budoucí napojení na inženýrské 
sítě, a nelze přívody oddělit.  

RM/2017/17/202: RM doporučuje ZM 
schválit majetkoprávní vypořádání pozem-
ků pod stavbou „I/43 Králíky - úprava křižo-
vatky pod náměstím“ mezi městem Králíky 
a Pardubickým krajem, a to bezúplatným 
převodem pozemků p. p. č. 2203/6 – ostatní 
plochy o výměře 126 m2 a p. p. č. 2203/8 – 
ostatní plochy o výměře 100 m2 v k. ú. Krá-
líky od Pardubického kraje na město Králíky 

a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
Zároveň RM schvaluje podání žádosti 
o majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
stavbou „I/43 Králíky - úprava křižovatky 
pod náměstím“ na Pardubický kraj.

RM/2017/17/203: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
56.621,13 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, orga-
nizaci Mateřská škola Pivovarská k převe-
dení do fondu odměn ve výši 11.621,00 Kč 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 
45.000,13 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvko-
vé organizace Mateřská škola Pivovarská, 
Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/204: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Červený Potok a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto:

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
25.175,58 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, or-
ganizaci Mateřská škola Červený Potok 
k převedení do rezervního fondu ve výši 
25.175,58 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/205: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
Mateřská škola Moravská a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto: Zlepšený hospo-
dářský výsledek ve výši 88.500,78 Kč pone-
chává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 
zákona číslo 250/2000Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, organizaci Mateřská škola Morav-
ská k převedení do fondu odměn ve výši 
26.550,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 61.950,78 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola Mo-
ravská, Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/206: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto: Zlepšený hos-
podářský výsledek ve výši 3.716,09 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 
a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, organizaci Základní škola 
Králíky k převedení do fondu odměn ve výši 
2.900,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 816,09 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/207: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky a schvaluje jeho fi nanční 
vypořádání takto: Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 329.229,20 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
číslo 250/2000Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, v platném znění, 
organizaci Školní jídelna Králíky k převe-
dení do fondu odměn ve výši 98.769,00 Kč 
a k převedení do rezervního fondu ve výši 
230.460,20 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky sestave-
nou k 31.12.2016.

RM/2017/17/208:  RM, v souladu 
s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona 
číslo 128/2000Sb. o obcích, projednala 
výsledek hospodaření příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky 
a schvaluje jeho fi nanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 
136.087,65 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, 
organizaci Základní umělecká škola Krá-
líky k převedení do fondu odměn ve výši 
108.000,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 28.087,65 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/209: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
Městská knihovna Králíky a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto: Nedočerpané 
mzdové prostředky ve výši 5.803,00 Kč 
ponechává organizaci ke krytí provozních 
výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek 
ve výši 232,22 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 
250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, orga-
nizaci Městská knihovna Králíky k převe-
dení do rezervního fondu ve výši 232,22 Kč 
a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace 
Městská knihovna Králíky sestavenou 
k 31.12.2016.

RM/2017/17/210: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsle-
dek hospodaření příspěvkové organizace 
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Městské muzeum Králíky a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto: Zlepšený hospo-
dářský výsledek ve výši 15.837,49 Kč pone-
chává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 
zákona číslo 250/2000Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění, organizaci Městské muzeum Krá-
líky k převedení do fondu odměn ve výši 
12.669,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 3.168,49 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Městské muzeum 
Králíky sestavenou k 31.12.2016.

RM/2017/17/211: RM, v souladu 
s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 
128/2000Sb. o obcích, projednala výsledek 
hospodaření příspěvkové organizace Klub 
Na Střelnici a schvaluje jeho fi nanční vypořá-
dání takto: Nedočerpané mzdové prostředky 
ve výši 108,00 Kč ponechává organizaci 
ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hos-
podářský výsledek ve výši 17.935,30 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 
a § 32 zákona číslo 250/2000Sb. o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění organizaci Klub Na Střelnici 
k převedení do rezervního fondu ve výši 
17.935,30 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Klub Na Střelnici sestavenou 
k 31.12.2016.

RM/2017/17/212: RM bere na vědomí 
účetní závěrku města Králíky za rok 2016 
a ukládá fi nančnímu odboru předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/17/213: RM bere na vědomí 
návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 
2016 a ukládá fi nančnímu odboru předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/17/214: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke SoD na stavbu „Chodník podél sil. 
I/43 ul. 5. května v Králíkách, I. etapa“ mezi 
investorem městem Králíky a zhotovitelem 
stavby Miroslavem Skalickým, IČ 46447211, 
5. května, 561 69 Králíky, v předloženém 

znění.
RM/2017/17/215: RM schvaluje smlou-

vu o dílo na stavbu „DiscGolfPark Krá-
líky“ mezi investorem městem Králíky 
a zhotovitelem stavby HEPA group s.r.o., 
IČ 26855071, Ježkova 1054/10, 130 Praha, 
v předloženém znění.

RM/2017/17/216: RM schvaluje příkazní 
smlouvu na zadání podlimitní veřejné zakáz-
ky na stavební práce s názvem: „Autobusové 
nádraží Králíky“ mezi příkazcem městem 
Králíky a příkazníkem Mgr. Zdeňkem To-
mášem, sídlem třída Míru 92, 530 Pardubice, 
IČ 0356378, v předloženém znění.

RM/2017/17/217: RM souhlasí se ská-
cením 1 ks jasanu rostoucího uprostřed 
chodníku na p. p. č. 2231/2 v k. ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z toho-
to stromu mezi městem Králíky a panem 
Richardem Marečkem, bytem Na Mokři-
nách 942, 561 69 Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu. 

RM/2017/17/218: RM souhlasí se ská-
cením 8 ks osik rostoucích na p. p. č. 3550 
v k. ú. Králíky a současně souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky 
a panem Karlem Hlavou, bytem Jana Šver-
my 715, 561 69 Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu. 

RM/2017/17/219: Město Králíky prohla-
šuje, že není a nikdy nebylo vlastníkem sil-
niční vegetace na pozemku p. č. 546/2 v k. ú. 
Dolní Lipka a na pozemcích p. č. 3823/1, 
2080/19, 2231/20, 2231/22 a 2231/12 v k. ú. 
Králíky.

RM/2017/17/220: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 35.000 Kč 

na podporu sociální služby - sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2017 spolku Amalthea z. s., Městský 
park 274, Chrudim, IČ 26647214. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a spolkem Amalthea z. s., 
Městský park 274, Chrudim, IČ 26647214.

RM/2017/17/221: RM s odkazem 
na ustanovení § 118, odst. 1, písm. a), 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení, souhlasí 
s ustanovením města Králíky, Velké náměstí 
5, IČ 00279072, zvláštním příjemcem dávky 
důchodového zabezpečení oprávněného 
Milana Andrleho, nar. 21.12.1948, trvale 
bytem Červená Voda 117, skutečně Králíky, 
ubytovna Adlerberg, Jana Opletala 127.

RM/2017/17/222: RM bere na vědomí 
návrh prázdninového provozu mateřských 
škol zřizovaných městem Králíky v období 
červenec – srpen 2017.

RM/2017/17/223: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky příspěvkové organizace 
Školní jídelna Králíky o přerušení provozu 
školní jídelny dne 25.4.2017 a současně 
RM bere na vědomí informaci ředitele 
příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky o vyhlášení volného dne v termínu 
25.04.2017 z důvodu přerušení dodávky el. 
energie v uvedený den.

RM/2017/17/224: RM vyhlašuje Pro-
gram podpory sportu na rok 2017 a Program 
podpory kultury, společenských aktivit, 
práce s mládeží a činnosti nestátních nezis-
kových organizací na rok 2017 v předlože-
ném znění a ukládá vedoucímu odboru OS 
programy zveřejnit.

RM/2017/17/225: RM bere na vědomí 
předložené návrhy dohod o vytvoření 
společného školského obvodu spádové 
základní školy, společného školského 
obvodu spádové mateřské školy a ukládá 
starostce města jednat se starosty obcí Dolní 
Morava, Mladkov a Lichkov o navržených 
variantách.

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.

Výpis z jednání Rady města Králíky
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Druhé kolo přijímacího řízení 
na SOUo Králíky

Pokud jste nestačili v řádném termínu podat přihlášku na střední 
školu, nebo si studium rozmysleli až teď, nezoufejte. Střední 
odborné učiliště opravárenské, Králíky vyhlašuje druhé kolo 
přijímacího řízení bez přijímacích zkoušek do všech oborů.

Přihlášku si můžete podat na učební obor OPRAVÁŘ ZEMĚ-
DĚLSKÝCH STROJŮ a  na nástavbové studium ve studijním 
programu PODNIKÁNÍ.  Součástí učebního oboru jsou svářečská 
oprávnění a řidičské průkazy skupin B, C, T. Po třetím roce je 

možnost pokračování v nástavbovém studiu zakončeném maturitní 
zkouškou. Absolventi nástavbového studia jsou připraveni zvládat 
podnikatelské aktivity v profesní oblasti, ve které dosáhli vyuče-
ní v oboru. Mohou založit a řídit vlastní fi rmu nebo se uplatnit 
ve funkcích technickohospodářského charakteru, obchodních, 
marketingových či jiných činnostech.

Více informaci získáte na internetových stránkách školy 
www.souokraliky.cz nebo telefonním čísle  465 631 106.

Jazykový a kulturně vzdělávací 
pobyt v olympijském Soči

Motto: Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. 
Na Základní škole v Králíkách se žáci učí třem cizím jazykům. 

My, kteří jsme si jako druhý cizí jazyk vybrali ruštinu, jsme v loň-
ském roce trochu závistivě hleděli na spolužáky – angličtináře 
a němčináře. Ti se totiž díky programu Ministerstva školství se 
svými učiteli podívali na týden do Anglie a do Německa. Skep-
ticky jsme si říkali, kam asi pojedeme my, kteří se učíme rusky?

Ale naše paní učitelka nám řekla, ať nevěšíme hlavy, že vedení 
školy dělá vše pro to, aby se i ruštináři podívali do země, jejíž 
jazyk se učí. 

A skutečně, od začátku roku se začal připravovat program 
našeho vzdělávacího zájezdu do Ruska. Odletěli jsme na týden 
do Soči. Navštívili jsme místa konání zimní olympiády, závodů 
Formule1, příštího MS v kopané, ale také místa aktivního oddychu 
tisíců lidí na březích Černého moře i ve vysokých horách Kavkazu. 

Byla to pro nás cesta plná nových zážitků, poznání rozdílné 
kultury, tradic, historie i současnosti Ruska.  Stali jsme se hosty 
a účastníky Všeruského dětského festivalu lidových i moderních 
tanců, který probíhal v Olympijském zábavním parku. 

Asi nikdy nezapomeneme, že jsme navštívili místa, kde své 
osudy prožívali hrdinové řeckých bájí a pověstí, Jáson a argonauti 
při pouti za zlatým rounem nebo Prométheus připoutaný na vysoké 
kavkazské skále za to, že přinesl lidem oheň. Jsou to sice legendy, 
ale místa jsou skutečná a my jsme je viděli.

Letecky jsme urazili přibližně 8000 km. Šest dnů v nejjižnější 
oblasti Ruské federace uběhlo jako voda. Zjistili jsme, že není tak 
těžké domluvit se s vrstevníky, ani v běžných situacích, i když 
jsme často používali také řeč lidského těla, posunky a mimiku. 
Nejhlavnější jsou ale pohoda a úsměvy a těch jsme si užili dost 
a dosti. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří naši cestu připravili 
a zorganizovali. Přidáváme několik fotografi í z dalekého, ale pro 
nás už blízkého Soči.

Účastníci vzdělávacího zájezdu do Soči z 8. a 9. tříd

Prázdninový provoz mateřských 
škol a školní jídelny

Rada města Králíky projednala návrh prázdninového provozu 
mateřských škol a školní jídelny. Návrh prázdninového provozu 
MŠ vychází z celozávodní dovolené ve školní jídelně v termínu 
od 24.7. – 11.8.2017. Organizace provozu jednotlivých subjektů 
v prázdninovém období je navržena následovně:

- 24.7. – 11.8.2017 bude uzavřena ŠJ Králíky z důvodu celo-
závodní dovolené (současně zde budou probíhat stavební úpravy 
– instalace myčky atd.). V tuto dobu budou uzavřeny všechny MŠ 
zřizované městem Králíky

- 3.7. – 11.8.2017 bude pro veřejnost uzavřena MŠ Moravská 
s tím, že v MŠ budou v této době také probíhat stavební práce 
(výměna oken, malování + dílčí stavební práce v souvislosti s vý-
měnou oken). V termínu 3.7. – 21.7. mohou děti z MŠ Moravská 
a případně MŠ Červený Potok (včetně MŠ Prostřední Lipka) 
navštěvovat MŠ Pivovarská. MŠ Pivovarská zároveň umožní 
v případě volné kapacity v tomto období docházku 2 dětí z MŠ 
Lichkov z důvodu uzavření této MŠ

- 24.7. – 25.8.2017 bude pro veřejnost uzavřena MŠ Pivovarská 
s tím, že v MŠ budou probíhat udržovací práce (voskování lina 
+ dílčí udržovací práce). V termínu od 14.8. – 25.8. 2017 mohou 
děti z MŠ Pivovarská navštěvovat MŠ Moravská

- 10.7. - 11.8.2017 bude pro veřejnost uzavřena MŠ Červený 
Potok (včetně detašovaného pracoviště MŠ Prostřední Lipka), 
rodičům bude nabídnuto navštěvovat v době od 10.7. do 21.7. 
2017 MŠ Pivovarská Králíky.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt 

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

 
Poradenské středisko z. s. 

AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 17.05.2017 (středa)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné 
sociální poradenství, provedeny drobné 
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u kon-
covek, dodány nové koncovky, baterie a pří-
slušenství 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 pří-
zemí v kanceláři číslo 107.

(změna!)

Odborné sociální poradenství pro 
nedoslýchavé, možnost poskytování 

poradenství v domácnostech 
imobilních občanů

AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, ve spo-
lupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách poradnu pro 
nedoslýchavé. Využít odborného sociálního poradenství pro nedo-
slýchavé mají občané regionu možnost víceméně v pravidelných 
měsíčních intervalech. V měsíci květnu se uskuteční poradna dne 
17.5.2017. Na spolufi nancování poradny se podílejí obce regionu, 
vyjmenované níže. Počínaje dubnem 2017 došlo ke zkrácení času 
jednotlivých termínů poradny na čas od 8 do 12 hodin. Pracovník 
spolku AUDIOHELP je ve dnech, kdy poskytuje poradenství 
na Městském úřadu Králíky, schopen poskytovat poradenství 
i v domácnostech občanů v obcích Dolní Morava, Lichkov, 
Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná se především o klienty 
imobilní, zdravotně postižené, jejichž dostavení se do poradny 
na městský úřad je spojeno s obtížemi. Poskytování odborného 
sociálních poradenství v domácnostech není zpoplatněno. 

O zprostředkování služby lze požádat na telefonních číslech 
602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí poradenského střediska 
Vladimír Král. 

Poradny pro nedoslýchavé, a tedy i možnost využít terénních 
služeb pro nedoslýchavé v domácnostech, jsou v tuto chvíli plá-
novány v Králíkách na dny 17.5.2017 a 14.6.2017. Poskytování 
poradenství pro nedoslýchavé ve 2. pololetí r. 2017 předpokládá-
me ve stejném režimu, jako doposud. O jednotlivých termínech 
poraden pro nedoslýchavé budou občané regionu informováni 
prostřednictvím Králického zpravodaje, plakátů na jednotlivé 
termíny poraden a www stránek města Králíky. 

Vladimír Král
Audiohelp z. s., Plzeň 

Středisko Ústí nad Orlicí 

Chráněná dílna v Králíkách
Dne 3. 4. 2017 byla v Králíkách zřízena chráněná dílna. Zřizova-

telem je Sdružení Neratov, z.s. se sídlem v Bartošovicích v Orlic-
kých horách. Úřad práce v Králíkách nabídl prostory k pracovním 
pohovorům pro uchazeče o zaměstnání v dílně. Město Králíky 
pronajalo Sdružení Neratov krásné, zrekonstruované prostory 
v Evropském domě, které budou využity ve prospěch občanů. Cílem 

chráněné dílny je zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné. 
Právě tito občané zde najdou uplatnění v klidném a pohodovém 
prostředí bez nutnosti úkolové práce. Právo na zaměstnání patří 
neodmyslitelně k plnohodnotnému životu člověka. Ač se nám toto 
prohlášení může zdát naprosto samozřejmé, existuje mezi námi 
skupina lidí, pro které být zaměstnán vůbec samozřejmé není. Patří 
mezi ně lidé s rozličným postižením, neslyšící, nevidomí, lidé s po-
operačními a poúrazovými trvalými následky, pro něž je možnost 
pracovního uplatnění na běžném trhu práce mnohdy minimální. 
Práce má pro tyto lidi nejen praktický, ale také socializační význam. 

Toto jsou důvody, proč jsou zřizovány chráněné dílny. V naší chrá-
něné dílně bude do budoucna vytvořeno kolem 25 pracovních míst. 
Sdružení Neratov spolupracuje s fi rmou OEZ Letohrad /pobočka 
Králíky. Jedná se o jednoduché montážní práce. Všichni, kdo našli 
a najdou pracovní uplatnění v této dílně, cítí a zcela jistě i cítit budou 
vděčnost za umožnění pracovního uplatnění.

Kolektiv zaměstnanců chráněné dílny
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
PRODAT

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 bonifi kací 
(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

Poslední víkend v dubnu se 
rozeběhne letošní turistická 

sezóna na tvrzi bouda 
V sobotu 29. dubna se zahajuje letošní turistická sezóna v Muzeu 

čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda. Na prodloužený víkend 
provozovatelé připraví více vstupů do podzemního systému pevnosti 
a více typů prohlídek. Připraveny jsou Miniprohlídka (cca 45 min), 
Kompletní prohlídka (cca 85 min) a v případě 15ti a více zájemců, 
může být zařazen ve vstupech od 10. do 13. hodiny Velký prohlídkový 
okruh (150-180 min). 

V sobotu a v neděli jsou začátky prohlídek stanoveny na 10, 11, 
12, 13, 14, 15 a 16 hodin. V pondělí v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin. 
Od úterý 2. května jsou garantovány časy vstupů jako každoročně 
v 11, 13 a 15 hodin každý den až do konce září... Informace o spe-
ciálních nabídkách a mimořádných vstupech budou zveřejňovány 
v předstihu na webu a facebooku muzea. 

Pro návštěvníky, kteří tvrz Boudu navštíví ve dnech zahájení provo-
zu (29. 4. - 1. 5.), bude udržován v odpočinkovém altánu před vcho-
dovým srubem oheň a připraveno základní občerstvení - káva, čaj... 

Na přístupových trasách z Mladkova, Těchonína a od Kramářovy 
chaty na Suchém vrchu jsou turistům k dispozici informační tabule 
v pěti jazykových mutacích. 

Muzeum čs. opevnění - dělostřelecká tvrz Bouda - aktuality: http://
www.boudamuseum.com a https://cs-cz.facebook.com/tvrzBouda/

Během tohoto víkendu můžete v Králické pevnostní oblasti rovněž 
navštívit Dělostřeleckou tvrz Hůrka, Vojenské muzeum Králíky, 
Pěchotní srub K - S 14 a další zajímavé lokality... 

Na procházku jarní přírodou a prohlídku nejzachovalejší prvore-
publikové dělostřelecké tvrze zve Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žam-

berka 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 adresa telefon
po 01.05.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
so 06.05.  MUDr. Strnadová  Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
ne 07.05.  MUDr. Strnadová  Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
po 08.05.  MUDr. Špička  Králíky č.p. 414 465 631 154
so 13.05.  MUDr. Špičková  Králíky č.p. 414 456 631 274
ne 14.05.  MUDr. Špičková  Králíky č.p. 414 456 631 274
so 20.05.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
ne 21.05.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
so 27.05.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
ne 28.05.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
so 03.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
ne 04.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
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.

Pečovatelská služba s radostí 
přijme od pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (inva-
lidní vozíky, chodítka, hole), 
které by mohly sloužit jiným 
potřebným. Rádi si pro pomůcky 
přijedeme.

Kontakt: 724 894 938

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05 
hod. Tel. 605 946 468.

Společenská
kronika

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou 
zasílány pozvánky rodičům na ví-
tání občánků. Pokud budete mít 
zájem na přihlášení Vašeho novo-
rozence na tento slavnostní akt, 
kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

Dne 2. května 2017 uplyne první rok,
co nás navždy opustil náš milovaný

manžel, tatínek a dědeček,
pan

Helmut Schramme
Králíky, Hedečská 97

 Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte 
s námi.

S láskou vzpomínáme

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon soci-
álně-právní ochrany dětí v regionu Králicka 
prostřednictvím Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, budova MěÚ Králíky na adre-
se 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 pří-
padech konfl iktů mezi partnery; při stanovení vý-
živného; při neplacení výživného; ohledně určení 
otcovství; v případě výchovných problémů dětí; při 
podezření na týrání nebo zneužívání dětí; pode-
zření 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 nejasností, 
zda Vaše situace spadá do naší působnosti, nás 
kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupra-
cujeme s institucemi, které Vám mohou pomoci.

Podrobnější informace o výkonu sociálně-práv-
ní ochrany dětí naleznete na stránkách města 
Králíky – www.kraliky.eu 
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Místní AKČNÍ  plán 
VZDĚLÁVÁNÍ

V projektu Místní akční plán vzdělávání Žam-
berk/Králíky máme opravdu akční jaro. Na konci 
března proběhla ve spolupráci se ZŠ Komenského 
Letohrad ukázková hodina Využití metod kri-
tického myšlení ve výuce. Po jejím skončení se 
na stejném místě sešli v krátké době už podruhé 

všichni zájemci o Inovativní proudy ve vzdělávání s panem 
Mgr. Pavlem Kraemerem, Ph.D. A poslední čtvrtek v březnu jsme 
mohli ochutnat dobroty Skutečně zdravé školy a přesvědčit 
se, že i ve školních jídelnách lze jíst zdravě a chutně. 

Duben přinesl Kulatý stůl na téma Rozvoj podnikavosti 
a iniciativy dětí a žáků a rozvoj kompetencí dětí a žáků 
v polytechnickém vzdělávání. Tedy ožehavé téma dneška, 
o kterém se často diskutuje. Mají děti z přírodních věd strach? 
Jsou kreativní? Podnikavé? Uměli byste vy, čtenáři, odpovědět?

Zajímavé téma pokryla Ukázková hodina Spolupráce pe-
dagoga s asistentem.

A co nás čeká v květnu?
ZŠ Komenského Letohrad uspořádá Přírodovědné odpo-

ledne plné pokusů. Zájemci se zde dozví mimo jiné jak jedno-
duše a zábavně vést žáky 1. stupně k přírodovědné gramotnosti. 
Závažnější, leč bohužel také aktuální téma má kulatý stůl Pro-
blematika návykových látek ve školním prostředí.

A v budoucnosti o něco vzdálenější čeká pedagogy, ředitele 
a zástupce zřizovatelů mateřských škol například kulatý stůl 
Zdravá výživa pro školáky nebo stáž v MŠ Slavonice a MŠ 
DUHA Soběslav.

Podrobnější informace najdete na stránkách MAS ORLICKO 
www.mas.orlicko.cz a na facebookovém profilu www.facebook.
com/MAP.Orlicko.

Jednodenní zájezd do Polska
Spolek dobrovolných pochodníků /SDP/ pořádá 

v sobotu 17. června 2017 zájezd do Polska. 
Cílem jsou Bludné skály, Stolová hora a poutní místo Vam-

beřice. Délka pochodu cca 15km. 
Odjezd z autobusového nádraží v Králíkách je v 6:15 hod 

a z Červené Vody od podniku Roltechnik v 6:30 hod.
Závazné přihlášky přijímá paní Jirásková, prodejna kol Malé 

náměstí Králíky. Cena zájezdu 220,- Kč.
Zhruba 40 zlotých a občanský průkaz s sebou nutné!!!!
Informace na736160380

 za SDP — Jiří Souček

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

2. 5. 2017 od 17:00 hod. – výbor spolku
- vyhodnocení akcí měsíce dubna
- zabezpečení úkolů měsíce května

9. 5. 2017 ve 13:00 hod. – koupání ve Velkých Losinách
zodpovídá Mgr. Bednářová

13. 5. 2017 od 14:00 hod. – Den neziskovek na Střelnici
spolek se zúčastní prodejem občerstvení

19. 5. 2017 ve 14.00 hod. – opékání buřtů na Amálce
doprovodná hudba p. Špindlera, účast možná i pro nečleny spolku

Mimospolková činnost:
každé pondělí od 14.00 hod. : mladí šachisté 
- pod vedením p. Evžena Malého 

Upozornění:
Účastníci zájezdu do Chorvatska doplatí ceny zájezdu do 30.5.2017!
Kdo neuhradil členský příspěvek v termínu do 30.4. bude mu zru-
šeno členství ve spolku dle Směrnice pro práci spolku.

ZO zahrádkářů Králíky
V neděli 10.3.2017 se konala výroční členská schůze ZO zahrád-

kářů Králíky. Předseda organizace Křivohlávek přivítal přítomné 
členy a hosty. Za územní radu Ústí nad Orlicí byla přítomna př. 
Mlynářová – členka ZO Klášterec n. Orlicí. Výroční zprávu 
přednesl př. Křivohlávek, který oznámil zaregistrování organi-
zace u Měst. soudu v Praze. Dále seznámil členy o podepsaném 
partnerství se zahrádkáři města Międzylesie v Polsku a akcích, 
kterých jsme se zúčastnili.

Jelikož v letošním roce je 60. výročí založení celostátní 
organizace ČZS, byli výborem navrženi 2 dlouholetí členové 
a funkcionáři př. Vacek a př. Kučera B. na vyznamenání bronzo-
vým odznakem ČZS. Toto vyznamenání jim předala zástupkyně 
Územní rady Ústí nad Orlicí. Po ostatních zprávách, diskuzi 
a občerstvení předseda provedl závěr a popřál všem členům pěkné 
počasí a dobré výsledky v sezóně 2017.

Výbor ZO zahrádkářů Králíky
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květen 2017
   čtvrtek 4. ve 20:00 hod   – DEPECHE MODE: LIVE IN 

BERLIN (koncert USA)
Záznam berlínského koncertu 

skupiny Depeche Mode. Jedno 
z nejúspěšnějších turné všech 
dob navštívilo 2,5 milionu fa-
noušků ve 32 zemích světa, 
záznam koncertu režíroval velmi 
žádaný a ceněný režisér Anton 
Corbijn. S jejich temnou hud-
bou a s více než 100 miliony 
prodaných desek zůstávají DM

pravděpodobně největší kultovní kapelou.
režie: Anton Corbijn / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 120 min

pátek 5. ve 20:00 hod   – ŠPÍNA (drama ČR, SR)
Lena je sedmnáctiletá holka 

z obyčejné rodiny. První zamilo-
vání, tajné noční dobrodružství, 
magická rána nad Dunajem... 
Její svět plný snů a touhy roz-
bije znásilnění. Je to jako špína, 
která se nedá smýt. Lena si musí 
projít cestou, která už není jenom 
obyčejným dospíváním, ale spíš 
bojem s vlastním životem. Okolí 
ji nechápe a už nikdy úplně ne-
pochopí. Je to Lena, kdo se musí 
změnit, dospět a pochopit, že trest 
si nezaslouží ona, ale ten, kdo jí to udělal.

režie: Tereza Nvotová / vstupné 80,- / přístupný od 15 let / slo-
venské a české znění / 90 min

sobota 6. v 17:00 hod – ŠPUNTI NA VODĚ (komedie ČR) 
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 

chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že 
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, 
tak, jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd 

se leccos změnilo. Třeba to, že 
Igor a David jsou ženatí a mají 
děti. Uvítací večeře pro Ondru, 
který přijíždí se svou mladou pří-
telkyní Zlaticou, se nezadržitelně 
mění v katastrofu. Když slav-
nostní tabule mizí pod nánosem 
sazí z komína, všem ženám dojde 
trpělivost a vyrážejí na kolech 
na dámskou jízdu. Tátové se ale 
nevzdávají a rozhodnou se vydat 

na vodu v kánoích i se všemi dětmi. Desetičlenná expedice vyplouvá 
vstříc dobrodružstvím a spoustě bláznivých zážitků...

režie: Jiří Chlumský / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
100 min

úterý 9. v 17:00 hod – STRÁ  ŽCI GALAXIE vol. 2 
(akční sci-fi  komedie USA) 

Nová dobrodružství party su-
perhrdinů, kteří se vydávají až 
na samé hranice kosmu. Strážci 
se musí naučit držet pohromadě 
a odhalit tajemství rodičů Petera 
Quilla. Staří nepřátelé se stávají 
spojenci a na pomoc našim 
superhrdinům přicházejí i další 
oblíbené postavy z rozpínající-
ho se fi lmového vesmíru studia 
Marvel.

režie: James Gunn / vstupné 
140,- / přístupný / české znění / 
130 min / [3D]

úterý 9. ve 20:00 hod – MINISTERSTVO LÁSKY (komedie 
Chorvatsko, ČR)

Renomovaný biolog Krešo je v koncích. Blíží se krize středních 
let, o iluze už dávno přišel, ztratil zaměstnání a navíc strádá v man-
želství, které zřejmě nikdy neměl uzavřít. Naštěstí ho stále ještě 
obdivuje jeho syn. Chorvatská vláda se potýká s fi nančními obtížemi 

a zoufale hledá neotřelé způsoby, 
jak ušetřit. Od války v devade-
sátých letech sice už uplynulo 
víc než dvacet let, ale přesto se 
vládní úřady náhle začaly zajímat 
o vdovy po padlých vojácích. 
Ty z nich, které se neprovdaly, 
ale navázaly nový vztah, nesmí 
nadále pobírat vdovský důchod. 
Zavedení tohoto nepopulárního 
opatření si žádá celou novou 
instituci jménem Ministerstvo 
lásky, jež má za úkol shromažďo-

vat informace o vdovách, které nový zákon porušují. Krešo nemá 
co ztratit, a tak využije protekce, kterou mu zařídil jeho agresivní 
tchán, a nechá se na novém ministerstvu zaměstnat. Jediná potíž 
je v tom, že horší úředníci než on a jeho výstřední společník Šikić 
se dají najít jen stěží.

režie: Pavo Marinković / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 100 min

čtvrtek 11. ve 20:00 hod – UTEČ (horor USA)
Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris 

(Daniel Kaluuya) černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém 
století, kdy je boj proti rasové nesnášenlivosti už dávno dobojova-
ný a na smíšené páry se skrz prsty nedíváme. Minimálně Roseini 
rodiče Missy a Dean jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně 
milí. Vadí jim snad jen to, že si 
přítel jejich dcery tu a tam zapálí, 
ale to s barvou kůže samozřejmě 
nesouvisí. Psycholožka Missy 
dokonce Chrisovi nabídne, že 
ho jeho zlozvyku zbaví pomocí 
hypnózy. Byl by to ráj na Zemi, 
kdyby se dva zdejší černošští za-
městnanci nechovali tak podivně. 
A kdyby se zvláštně neprojevoval 
i další muž černé pleti, který bě-
hem víkendu dorazí na návštěvu. 
Náznaků, že všechno není v úpl-
ném pořádku, postupně přibývá, 
a Chris se rozhodne vzít nohy na ramena. To, co následuje, překoná 
jeho nejčernější noční můry a všem divákům v kinosále připraví 
naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.

režie: Jordan Peele / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 100 min
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úterý 16. ve 20:00 hod – LADY MACBETH (drama Velká 
Británie)

Anglický venkov roku 1865. 
Katherine je donucena ke sňatku 
z rozumu s postarším velkostat-
kářem. Lásku v ní však dokáže 
probudit mladý nádeník, jenž 
na statku pracuje. Silný cit v ní 
rozdmýchá obrovskou sílu a Ka-
therine se rozhodne vzít osud 
do svých rukou za každou cenu.

režie: William Oldroyd / 
vstupné 100,- / přístupný od 12 let / titulky / 85 min

středa 17. ve 20:00 hod – PÁTÁ LOĎ (rodinné drama SR, ČR)
Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých 

viděný dětským pohledem, tedy i s tím, co dospělí nevidí. Film 
vypráví příběh dětí, které se bezpečněji než doma cítí na ulici, 

kde hledají záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou. 
Takovým dítětem je i Jarka. Je jí deset a má mámu, která nechce 
být mámou. Jarka je stále sama, zoufale hledá lásku a nachází 
ji náhodou, když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, 
s kterými se ukryje v opuštěné zahradní chatce. Spolu s chlapcem 
Kristiánem si takto vytvoří dětskou rodinu, dobře ukrytou před 
očima dospělých. Svůj svět v zahradě, který si na chvíli dokázali 
vytvořit, a pouto, které mezi nimi vzniklo, si odnášejí do života 
jako cosi tajemně čistého a trvalého.

režie: Iveta Grófová / vstupné 100,- / přístupný / slovenské 
znění / 85 min

čtvrtek 18. ve 20:00 hod – POSLEDNÍ RODINA (životo-
pisný Polsko)

Malíř  Zdzisław 
Beksiński tráví své 
dny  mez i  č ty řmi 
zdmi varšavského 
bytu, obklopen pou-
ze svou rodinou. Na-
vzdory socialistické 
šedi okolního pro-
středí je jeho vnitřní 
svět plný surreálních 
vizí, barev, vášně 
a perverzních fanta-
zií. Píše se rok 1977 
a život rodiny se točí 
kolem syna, neuro-

tického Tomka, který se právě odstěhoval do protějšího domu. 
Neustálý boj s vnitřními démony mu znemožňuje normálně žít, 
noří se však do světa hudby a filmů a navzdory svému handicapu 
se stává průkopníkem západní popkultury v Polsku. Strhující 
filmová kronika je natočena podle neuvěřitelného skutečného 
příběhu prokleté rodiny polského malíře.

režie: Jan P. Matuszynski / vstupné 80,- / přístupný od 12 let 
/ titulky / 120 min

pátek 19. ve 20:00 hod – VETŘELEC: COVENANT (sci-fi  
thriller USA)

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní 
sérii Vetřelec. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou, ve které 
posádka vesmírné lodi Covenant směřuje na vzdálenou planetu 

na druhé straně galaxie, která se zdá být neobjeveným rájem. 
Ve skutečnosti ale skrývá nebezpečí, které si nikdo z členů posádky 
nedokázal představit.

režie: Ridley Scott / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 120 min

úterý 23. v 17:00 hod – PŘÍŠERKY POD HLADINOU 
(animovaná komedie Španělsko)

Podvodní zábava na více než 
jeden nádech. Zemi zaplavily 
nekonečné oceány, lidstvo se 
odstěhovalo o dům dál a veš-
kerý život na dokonale modré 
planetě obstarávají roztodivní 
tvorové z hlubin. V jednom 
podmořském údolí žije chobot-
nička Deep, neurotická kreveta 
Alice a nemotorný mořský ďas 
Evo. Tři kamarádi znamená taky 
třikrát více průšvihů, ten posled-

ní je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto 
nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na hrdiny a najít 
záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako 
osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani 
ponětí. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titanicu, zaplavená 
Broadway nebo chladná Arktida. Když je všude voda, to největší 
dobrodružství je mokré!

režie: Julio Soto Gurpide / vstupné 110,- / přístupný / české 
znění / 90 min

úterý 23. ve 20:00 hod – CUKY LUKY FILM (komedie 
Slovensko)

Cuky (Peťa Polnišová) je 
neuznaná videobloggerka, která 
touží po slávě. Luky (Zuzana 
Šebová) je naopak celebrita 
na výsluní, která má vše, co by 
si člověk mohl přát. Jedna věc 
jí ale přece jen chybí – láska. 
Aby Luky získala muže svých 
snů, musí z obyčejné ženy z lidu 
vytvořit Miss. Co se však stane, 
když tou obyčejnou ženou bude 
právě expertka přes trapasy - 
Cuky?

režie: Karel Janák / vstupné 100,- / přístupný / slovenské znění 
/ 110 min
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Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

Poskytujeme ambulantní formu sociální služby 
na adrese: Na Křižovatce 193, v Králíkách.

SOH umožňuje hygienickou péči i pro klienty z teré-
nu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto 
péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v do-
provodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen 
automobilem PS.

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na kou-
pání dopředu domluvit s pracovnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní to-
aletní potřeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

středa 24. ve 20:00 hod – LABUTÍ JEZERO (balet Rusko)
Labutí jezero P. I. Čajkovského je symbolem moskevského Bol-

šoj baletu a ruské baletní tradice 
již od roku 1877. Romantická báje 
o dívkách zakletých do labutí, 
které může vysvobodit jen čistá 
láska, je odrazovým můstkem 
pro tanec s nadlidským půvabem 
a elegancí, ve kterém se prolíná 
krása lidská a labutí. V dvojroli 
bílé labutě Odette a černé labutě 
Odile vyzařuje primabalerína 
Svetlana Zakharova zranitelnost 
pomocí vynikajícího technického 
ztvárnění, stejně jako osudovou předurčenost emocionální Siegf-
ried v podání Denise Rodkina. 

režie: J. Grigorovič / vstupné 150,- / přístupný / titulky / 150 min

pátek 26. ve 20:00 hod – PIRÁTI Z KARIBIKU: SALA-
ZAROVA POMSTA (dobrodružný USA)

V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se 
kapitán Jack (Johnny Depp), ke kterému se štěstěna opět jednou ne-
milosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských 

duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), 
kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedi-
nou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména Jacka. 
Jackovou jedinou nadějí na přežití je bájný Poseidonův trojzubec, 
ale pokud má mít šanci ho nalézt, musí přesvědčit ke spolupráci Ca-
rinu Smythovou (Kaya Scodelario), geniální a krásnou astronomku, 
a Henryho (Brenton Thwaites), tvrdohlavého mladého námořníka 
a člena královského námořnictva. Jedině s jejich pomocí má kapitán 
Jack, svírající v rukách pevně kormidelní kolo Umírajícího racka, 
své zoufale nicotné a zchátralé lodi, naději nejen zvrátit nepřízeň 
osudu, se kterou se poslední dobou potýkal, ale také zachránit si 
život ve střetu s nejmocnějším a nejděsivějším protivníkem, jakému 
byl kdy nucen čelit.

režie: Joachim Rønning / vstupné 120,- / přístupný / české znění 
/ 120 min

Klub Na Střelnici Králíky
květen 2017

sobota 6.5. LUBOŠ POSPÍŠIL zač. ve 20:00 hod
„Se svým naléhavým přednesem nemá u nás mezi zpěváky 

konkurenci,“ napsal v recenzi na Pospíšilovo výběrové album pu-
blicista Leoš Kofroň. – Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť 
v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu a brzy se stal jeho 
nejoblíbenějším členem. Zejména v druhé půlce sedmé dekády se 
ale stále častěji prosazoval s písněmi, které z tvorby mateřského 
souboru vybočovaly a paralelně jezdil po tuzemských sálech sám 
s kytarou. Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových 
důvodů počkat až do roku 1983, uzrála ale jako nejlepší víno. LP 
Tenhle vítr jsem měl rád se ve své době stalo bombou. Pospíšilův 
charakteristický rejstřík v kombinaci s poetickými texty básníka 
Pavla Šruta přinášel zcela unikátní styl, zpěvák se rázem postavil 
po bok interpretů typu Vladimíra Mišíka. S novou kapelou 5P, mezi 
jejímiž členy nechyběl Bohumil Zatloukal (ex-Jasná páka), David 
Koller nebo Michal Pavlík (dnes Čechomor), vyprodával v 80. 
letech sály po celé republice. Dvě další řadová alba pokračovala 
v tradici úspěšného debutu, po roce 1990 vydal Luboš Pospíšil 
několik dalších alb, nejprve s členy Hudby Praha, později pod 
značkami Biograf a LPG. Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy 
se Pospíšil obklopil o dvě až tři generace mladšími muzikanty 
a na prahu šedesátky se pustil do zásadní etapy pod obnovenou 
značkou 5P. Tři řadová alba korunovaná Soukromou elegií (2014) 
spustila novou lavinu zájmu. Omlazení 5P omladili svého Luboše, 
lze směle hovořit o comebacku. – V Králíkách se Luboš Pospíšil 
představí sólově v komorním recitálu, koncertovat bude v Ka-
várně Střelnice (po dobu koncertu se nekouří). Vstupné 100,- Kč, 
vstupenky v prodeji na místě koncertu.

středa 10.5. DOLEŽALOVO KVARTETO zač. v 19:00 hod
Nejlepším českým smyčcovým kvartetem je dle výsledků 21. 

ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka Doležalovo kvarteto. 
Ve veliké konkurenci souborů z celého světa a v náročné tříkolo-
vé soutěži během tří dnů obsadilo Doležalovo kvarteto celkově 
druhou příčku za slovenským Mucha Quartet. Vysokou úroveň 
kvartetní soutěže zajistily kromě českých a slovenských zástupců 
také soubory z USA, Koreje, Norska a Belgie. Doležalovo kvarteto 
tvoří: Václav Dvořák – housle, Vojtěch Urban – violoncello, Jan 
Zrostlík – housle, Martin Adamovič - viola. Tato mladá generace 
hudebníků přímo navazuje na původní soubor, který byl založen 
roku 1972 violistou Karlem Doležalem a po celou dobu existence 
reprezentoval tradiční českou kvartetní školu. V roce 2003 vyzval 
profesor Doležal mladé, přesto již zkušené hráče k převzetí jména 
kvarteta. – Na koncertě v Králíkách zazní Schubertův kvartet č. 10 
Es dur, Smyčcový kvartet G dur W. A. Mozarta a Kvartet F dur M. 
Ravela. Koncert se koná v obřadní síni Radnice, vstupné 80,- Kč, 
děti a mládež zdarma, vstupenky v prodeji na místě koncertu.

pátek 12.5. LENKA NOVÁ – ČTYŘICÍTKA TOUR 2017 
zač. v 19:00 hod

Na podzim roku 2016 vydala zpěvačka se sametovým hlasem Len-
ka Nová své třetí sólové album 40. Na zhudebnění textů Michala Ho-
ráčka se podílela samotná interpretka, ale i jiné hvězdy české hudební 
scény. Důležitou součástí vystoupení Lenky Nové je kapela ve složení 
Matej Benko (piano), Lukáš Pelikán (kytara), Jan Tengler (kontrabas) 
a Pavel Bady Zbořil (bicí). Lenka Nová vystoupila v listopadu 2015 
v rámci vzpomínkového koncertu – Petr Hapka žije ve vyprodané 
O2 Aréně. V roce 2013 se umístila na druhém místě v anketě Žebřík 
v kategorii zpěvačka roku. Nedávno se blíže představila českému 
publiku v rámci turné Mezi námi a Na cestě. Nejprodávanější deskou 
roku 2013 se stalo album Český kalendář – získalo Cenu Anděl, 
Lenka Nová se na něm podílela nejen pěvecky, ale také autorsky. 
Rockovým posluchačům je L. N. známá jako frontmanka skupiny 
Laura a její tygři. – Vstupné 150,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji 
u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově ulici.
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soota 13.5. KOKTEJL ala MOTEJL & WiFiTch zač. 
ve 20:30 hod

Hudební večírek v Kavárně Střelnice představí pražskou kapelu 
s kytaristou Honzou Čumou, k případnému tanci pak zahrají domácí 
WiFiTch. Vstupné dobrovolné.

sobota 20.5. BLANKA ŠRŮMOVÁ A JAN SAHARA 
HEDL & support: THE COMPLICATION 

Blanku Šrůmovou si hudební veřejnost spojuje především s úspěš-
nou kapelou Tichá dohoda, ve které vyzrála jak interpretačně, tak au-
torsky. Spolupráce se zakladatelem Tiché dohody Danem Šustrem ale 
skončila a Blanka se po několika letech účastí v různých projektech 
potkala hudebně i lidsky s Janem Saharou Hedlem v projektu Něžná 
noc. Podle redakce časopisu Rock&Pop je jejich společná nahrávka 
Neměj strach „Albem roku 2016“. A jak vlastně došlo k setkání 
těchto na první pohled odlišných osobností? Jan Sahara Hedl o tom 
říká: „Znal jsem jejich hity, před kterými svého času nebylo úniku, 
Marionetu apod. Registroval jsem Blanku jako tu zrzku z Tiché 
dohody, která se mi samozřejmě líbila. Pak jsme na sebe narazili 
na facebooku, zjistili jsme, že jsme oba aktuálně single, a že se nám 
dobře chatuje. Slovo dalo slovo a od té doby jsme čtyřiadvacet hodin 
denně spolu. Už to bude tři roky. Takže jsme spolu strávili tolik času 
jako běžní manželé za šest-sedm let.“ V kapele Něžná noc dále hrají 
Ondřej Ekrt (el.kytara), Martin Schneider (baskytara) a Ivan Kadaňka 
(bicí). Koncert v Králíkách zahájí ve 20:00 hodin skupina The 
Complication. Vstupné 100,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji 
u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově ulici.

středa 24.5. JARNÍ ZPÍVÁNÍ MŠ MORAVSKÁ zač. 
v 16:00 hod

Jarní hudební a taneční vystoupení dětí z MŠ Moravská. Vstupné 
dobrovolné.

čtvrtek 25.5. SETKÁNÍ SENIORŮ zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerstve-

ním a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 27.5. VÝROČNÍ KONCERT DECHOVÉHO OR-
CHESTRU ZUŠ zač. v 19:00 hod

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

MM sto Králíky, Sociální služby Králicka  
a Klub Na St elnici  

vás zvou na  

SPOLE ENSKÉ 
  POSEZENÍ
   SENIOR  

 
 

které se koná ddne 25.5.2017 
ve velkém sále Klubu Na St elnici v Králíkách. 

Za átek v 16.00 hod. 
K poslechu a tanci hraje p. Arnošt Št rba. 

 

hudba * tanec * ob erstvení  
 
K doprav  možno použít autobusové linky ( asy odjezd ): 
 
Prost ední Lipka (odbo ka k žel. zastávce)  15:24 hod. (sm r D. Lipka) 
He manice (kone ná)  15:32 hod. 
Dolní Lipka (železni ní stanice)  15:46 hod. (sm r Bo íkovice) 
Dolní Bo íkovice (u mostu)  15:50 hod. (sm r . Voda) 
Dolní Bo íkovice (knihovna)  15:52 hod. (sm r . Voda) 
Horní Lipka (kone ná)  15:28 hod.  

ervený Potok (u kostela)  15:12 hod. 
Dolní Hede  (kone ná)  15:50 hod. 
 
Odvoz z akce dle dohody. 

 

Srde n  zvou po adatelé. 

TANEČNÍ 2017
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež na 

„Kurz taneční a společenské výchovy“ pod 
vedením Ivy Musilové. Předpokládaná délka 
kurzu: 11 týdnů (osm řádných lekcí, country 
lekce, disco lekce a věneček). Lekce budou 
probíhat převážně v sobotu v odpoledních 
hodinách. 

Cena kurzu: 800,- Kč, splatná na první lekci 
(termín bude upřesněn). Podmínkou k účasti je 
dosažení věku 14ti let, písemný souhlas rodičů 
a společenský oděv! Přihlášky přijímáme na 
emailové adrese strelnice@strelnice.cz  nebo 
telefonicky na č. 603 849 460.

UPOZORNĚNÍ: Klub Na Střelnici si 
vyhrazuje právo kurz neuskutečnit v případě 
nedostatečného počtu přihlášených, případně 
přesunout výuku do náhradních (menších) 
prostor a upravit termíny a časy jednotlivých 
lekcí. Uzávěrka přihlášek je 8.9.2017.
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7. ročník turnaje ve stolním tenisu
„Memoriál Jana Ďurovského“

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky, z.s. pořádal v sobotu  
8.4.2017 již 7.ročník  nočního turnaje ve stolním tenisu  pod názvem 
„Memoriál Jana Ďurovského“ .  

 Sedmý ročník tohoto turnaje byl tradiční důstojnou 
vzpomínkou na našeho bývalého spoluhráče , trenéra a kamaráda 
pana Jana Ďurovského, který byl významnou osobností králické-
ho sportu a dokázal svým osobním přístupem a láskou ke sportu 
přitáhnout mnoho dnešních hráčů a hráček ať už stolního tenisu , 
volejbalu nebo nohejbalu. Pod jeho vedením začínali mnozí z nás 
a není utkání či tréninku, abychom na něj nevzpomněli. Jeho oso-
bitý projev a nezapomenutelné hlášky zůstanou v našich myslích 
navždy. Když hrajeme, tak Honza je tam s námi. Při této příležitosti 
jsme vzpomněli i na další významné osobnosti sportu v Králíkách 
jako jsou Jindřich Dostál, Milan Kubíček a Jan Pokálený, kteří byli 
u zrodu oddílu stolního tenisu a jeho aktivními hráči i v pokročilém 
věku. Minutou ticha jsme uctili jejich památku.

 Na turnaji se letos sešlo celkem 18 hráčů z 6 oddílů – 
Žamberk,Králíky, Mezilesí, Líšnice, Rokytnicea Červené Vody, 
z toho 1 hráč z Polska. Nejstarší účastník Bohdan Zadorožný 
z Mezilesí 67 let . Menší účast oproti loňskému ročníku byla 
poznamenána pozdním ukončením soutěží v Polsku a nemocemi 
tradičních účastníků z Losin.

 Bylo odehráno celkem 80 zápasů, 303 setů . Jako v mi-
nulých ročnících byl herní systém vybrán tak, aby si účastníci co 
nejvíce zahráli. Začali jsme ve 4 skupinách po dvě po 5 hráčích, 
dvě po 4 hráčích a potom na dvě porážky v kole vítězů a v kole 
poražených – hrálo se o konečné pořadí. A jako poslední přišly 
na řadu čtyřhry rovněž na dvě porážky, které ukončily celý turnaj. 

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

Výsledky memoriálu: 
Hlavní soutěž :

1.   Schreiber Michal - Líšnice
2.   Opravil Jiří  -   TJ JiskraKrálíky
3.   Lohynský Milan st. -   TJ Jiskra Králíky
4.   Suchomel Michael -   Žamberk
5.   Havel Břetislav  -   Žamberk
6.   Habivský Karel  -   TJ Jiskra Králíky
7.   Dostál Luděk  -   TJ Jiskra Králíky
8.   Pospíšil Tomáš ml. -   TJ Jiskra Králíky
9.   Zadorožný Bogdan -   Miedzylesie PLR
10. Kladivo Josef  -   Žamberk

Útěcha :
1.   Pospíšil Tomáš st. -   TJ Jiskra Králíky
2.   Laryš Jaromír  -   TJ Jiskra Králíky
3.   Žák Jakub  -   Žamberk 
4.   Kminiak Jan  -    Rokytnice
5.   Mlčuch Jiří  -    TJ Jiskra Králíky
6.   Náhlík Marek ml.  -    Červená Voda

Čtyřhry:
1. Schreiber M. - Suchomel M.  - Žamberk
2. Pospíšil T. ml. - Opravil J. ml. - TJ Jiskra Králíky
3. Žák J. - Habivský K.  - Žamberk - Králíky
4. Havel B. - Kladivo J.  - Žamberk
5. Zadorožný B. - Lohynský M. st. - TJ Jiskra Králíky

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům,  kteří nám věnovali 
věcné či peněžité dary . Poděkování patří hlavně účastníkům za to, 
že přišli a svou účastí nám pomohli důstojně zavzpomínat na našeho 

spoluhráče Honzu Ďurovského a ukončit letošní sezónu.  
Poděkování patří rovněž  všem organizátorům, především pak  

panu Pospíšilovi staršímu i mladšímu, p. Lohynskému, p.Habivské-
mu, p. Laryšovi, p. Opravilovi mladšímu i staršímu, dceři p. Mlčucha 
Jiřího  a dalším za hladký průběh a zajištění občerstvení a rovněž  
za perfektní atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit i někteří ná-
vštěvníci.  

Memoriál Jana Ďurovského je tradiční tečkou za naší herní sezo-
nou pro každý rok a jeho konání je již na příští rok v našem kalendáři.

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

Za oddíl stol.tenisu  Antonín Vyšohlíd

Králická časovka
14. 5. 2017

Trať: Dolní Lipka (od hradla) – Horní Lipka a zpět
Pořadatel: Sdružení přátel cyklistiky Králíky
tradiční cyklistický závod, zařazen do Moravského poháru

HOKEJOVÉ MS OPĚT V KINĚ 
NA STŘELNICI

Také letošní hokejové mistrovství světa si našlo cestu na plátno 
králického kina Střelnice. Česká reprezentace odehraje svá utkání 
v rámci osmičlenné skupiny B v Paříži – fanoušci vědí, že o pořa-
datelství MS se dělí Francie a Německo. Z celkových sedmi utkání 
ve skupině uvidíme na Střelnici čtyři: v pondělí 8.5. ČR – Finsko 
ve 20:15 hodin, ve čtvrtek 11.5. ČR – Norsko v 16:15 hodin,  
v neděli 14.5. Francie – ČR v 16:15 hodin a v úterý 16.5.  ČR – 
Švýcarsko v 16:15 hodin. Ostatní skupinové zápasy se konají v ter-
mínech a časech, ve kterých je v sále Střelnice jiný program (kino 
nebo koncert) a ten má samozřejmě v kulturním domě přednost.

Jak známo, o úspěchu na šampionátu rozhoduje čtvrtfi nálový 
zápas, který je na programu ve čtvrtek 18.5. Pokud budou naši 

hoši hrát čtvrtfinále 
od 16:15 hodin, toto 
utkání v kině uvidíme, 
večerní ovšem nikoliv 
z důvodu výše uvede-
ného (kino). Semifi nále 
v sobotu 20.5. promí-
tat nemůžeme (koncert 

Blanky Šrůmové, Jana Sahary Hedla a The Complication), případné 
české zápasy o medaile v neděli 21.5. již opět 
budeme přenášet na velké plátno na Střelnici. 
Ať našim reprezentantům známé komikové 
postavičky Asterixe a Obelixe přinesou štěstí 
i bez kouzelného nápoje! Kéž si na závěr celé-
ho mistrovství spolu s Trubadixem zazpíváme 
národní hymnu! 
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