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V posledním vydání Králického zpravodaje byl uveřejněn článek 
o ceně vodného a stočného ve městě Králíky. Tímto příspěvkem 
bychom chtěli informovat občany města Králíky o našich cílech 
a našem poslání při provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Předesíláme, že ve městě Králíky zajišťujeme pouze dodávku pitné 
vody, nikoliv odvádění a čištění vod odpadních. 

Součástí akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí (dále jen „společnost VAK“) je 61 měst a obcí na Orlickoús-
tecku. Ve všech obcích je uplatňován solidární 
princip jednotné ceny vodného (a případně 
stočného), který umožňuje zásobovat pitnou 
vodou i malé obce s řídkou zástavbou a de-
facto zachovat jejich obydlenost a rozvoj. 
Jednotkové náklady na zásobování městského 
sídliště jsou samozřejmě podstatně nižší než 
zásobování roztroušených rodinných domků 
v malé obci. V rámci transformace vodáren-
ského oboru došlo v roce 1993 k nesolidár-
nímu odtržení některých lukrativních měst 
v regionu. Z 61 obcí, jejichž vodovod nebo 
kanalizace je v majetku společnosti VAK, 
je většina menších bez intenzivní zástavby 
(sídlišť) a průmyslových podniků. Zachování 
života v těchto obcích je pro region stěžejní. 

Společnost VAK garantuje kvalitu péče 
o svěřený vodohospodářský majetek. Důka-
zem toho jsou jedny z nejnižších ztrát vody 
ve vodovodní síti v rámci České republiky, 
které se pohybují okolo 10 %, přičemž celo-
republikový průměr činí cca 17 %. 

Investice jsou cíleny na vytvoření funkč-
ního a dlouhodobě udržitelného systému zásobování pitnou vodou 
s možností okamžitých náhrad méně vydatných zdrojů pitné vody 
v suchých obdobích, která jsou stále častější. K těmto stavbám je 
možno zahrnout i vodovod k Vojenskému muzeu Králíky. Díky 
prodloužení nového vodovodního řadu z tvárné litiny DN 100 
v délce 627 metrů, bude možno na tento dokončený úsek navázat 
a na vodovod Králíky připojit i obec Prostřední Lipka, kde existují 
objektivní problémy v zásobování vodou. I obyvatelé této obce mají 
nárok na spolehlivou dodávku kvalitní pitné vody.

Celkové náklady na vodovod k VMK překročily 755 tis. Kč bez 
DPH. Dotace města činila necelých 500 tis. Kč, ze kterých bylo 
skutečně vyčerpáno 412 tis. Kč a vráceno bylo 88 tis. Kč.  Společnost 
VAK na této akci spolufi nancovala 344 tis. Kč. Dokončení výstavby 
vodovodu do Prostřední Lipky bude fi nancováno pouze z fi nančních 
zdrojů společnosti VAK a bude stát cca 1 750 tis. Kč. Celkový plán 
investic pro Králíky na rok 2017 činí 2 800 tis. Kč. Plán oprav pro rok 
2017 činí 1 900 tis. Kč (jedná se o výměnu vodovodu v ulici Nádražní 
a některé další menší akce). V letech 2010 až 2016 investovala naše 
společnost do obnovy vodovodů v Králíkách celkem 6 500 tis. Kč 
a opravila infrastrukturní majetek za více než 1 000 tis. Kč.  

Voda vždycky byla a bude velmi populistickým tématem. Téměř 
nikdo ze spotřebitelů neví, kolik voda stojí. Voda z kohoutku je 
mnohonásobně levnější než kterákoliv jiná tekutina, balené vody 
nevyjímaje. Přitom jedině voda hraje v životě lidstva nenahradi-
telnou roli. Voda je prostě život. Někteří odběratelé si pamatují, že 
za socialismu jsme za vodné a stočné platili jen 80 haléřů za metr 
krychlový (1 000 litrů). Cena vody se prostě z politických důvodů 
od roku 1953 až do roku 1989 neměnila. Je zřejmé, že tyto ceny ne-

mohly zajistit kladné hospodářské výsledky, 
proto byl schodek hospodaření podniků Vo-
dovodů a kanalizací hrazen prostřednictvím 
Krajských národních výborů. V roce 1990 
dosahovaly dotace do oboru vodovodů a ka-
nalizací cca 2 miliard korun ročně. Ke zlomu 
v cenách vodného a stočného došlo v roce 
1994, kdy přestaly být tyto ceny dotovány 
ze státního rozpočtu. Tehdy skončila doba, 
kdy byla voda téměř „zadarmo“ a přestali 
jsme si něco nalhávat. Ve skutečnosti voda 
nebyla zadarmo ani v minulosti, jen jsme to 
na první pohled neviděli. 

Aktuální cena vody (i při náročném pl-
nění povinného plánu fi nancování obnovy 
infrastrukturního majetku) ve městě Králíky 
a všech dalších 60 obcích regionu je přibližně 
o 13 % nižší než činí průměr v ČR. Navíc 
máme to štěstí, že žijeme v regionu, kde je 
zatím kvalitní podzemní vody dostatek. Při 
průměrné spotřebě obyvatelstva 100 litrů/
osobu/den, nás denně stojí tato blahodárná 
tekutina cca 8 Kč vč. DPH na 1 osobu (mí-

něno vodné a stočné). 
Jablonné nad Orlicí, 21. 6. 2017.
Bohuslav Vaňous             Jana Ponocná
ředitel akciové společnosti         předsedkyně dozorčí rady 

 akciové společnosti

Další informace o vodovodech a kanalizacích naleznete 
na těchto odkazech: 

Přehled provozovaných obcí společností VAK naleznete na in-
ternetových stránkách www.vak.cz v sekci „Kontakty/Interaktivní 
mapa“

Přehled cen vodného a stočného v ČR v roce 2015 – viz ofi ciální 
ročenka SOVAK: 

http://www.vodarenstvi.cz/2017/01/20/rocenka-vodovody-ka-
nalizace-cr-2015/ nebo  http://www.nase-voda.cz/vodne-stocne-
-2015-prehled-cen-jednotlivych-spolecnosti/

Aktuální ceny vodného 2017 společnosti VAK Jablonné naleznete 
na internetových stránkách www.vak.cz v sekci „Zákazníci/Ceník 
vodného a stočného“

Provozování vodovodu v Králíkách
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Středověký průvod

Posezení seniorů

Sportovní hry mateřských škol

Nahlédnutí do okénka akcí MŠ Prostřední Lipka
(k článku na str. 23)

(k článku na str. 23)

(k článku na str. 22)

(k článku na str. 16)
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Významné králické osobnosti
V dnešním díle Vám představíme dalšího absolventa králické-

ho gymnázia pana Doc. Ing. Františka Lopota CSc, který se 
narodil 30. září 1950 v Červené Vodě. Jeho rodiče pocházeli 
z okolí Kamenice nad Lipou, do Červené Vody se přistěhovali 
za prací. Tatínek pracoval v textilní továrně Perla v Bílé Vodě. 
Maminka byla několik let vychovatelkou v mateřské školce, 
později byla zaměstnána také v Perle. Františkova starší sestra 
Libuše po maturitě na králickém gymnáziu pokračovala ve stu-
diu na pedagogické fakultě a po jejím ukončení učila nejprve 
v Solnici a v Dobrušce na základní škole a později na gymnáziu. 
František po ukončení základní školy v Červené Vodě studoval 
na králické SVVŠ, kde v roce 1968 maturoval. Jeho ročník 
(do něhož z králických patřili například Jiřina Sokolová, Hana 
Motlová, Jana Dzurová nebo Jiří Kosek) byl tím úplně posled-
ním. S tímto ročníkem králická SVVŠ zanikla. Tenkrát maturanti 
jako hec připravili škole i parte, které všichni, včetně profesor-
ského sboru, v den maturit dostali. Dodnes doc. Lopot oceňuje 
opory tehdejšího profesorského sboru – za všechny vzpomíná 
alespoň na mateřský přístup třídní profesorky Chauerové, která 
ani po maturitě nepřestala studenty považovat za „svoje děti“, 
nebo na skvělé vysvětlovací schopnosti profesora Holčapka, 
který učil matematiku. (Základy, které si od něj odnesl, byly 
tak dobré, že po absolvování humanitně zaměřeného gymnázia 
mohl vystudovat technickou vysokou školu.) Po maturitě začal 
studovat technickou kybernetiku na Fakultě elektrotechniky 
ČVUT v Praze, kde v roce 1973 získal titul Ing. Spíše než čistá 
technika ho přitahovaly technické aplikace v medicíně. Tak se 
dostal na jedno z prvních pracovišť umělé ledviny (založené 
na počátku 70. let prof. Válkem) do pražské Všeobecné fakultní 
nemocnice a u tohoto oboru zůstal jako klinický inženýr celý 
život. Léčba nemocných s nevratným selháním ledvin pomocí 
umělé ledviny (dialýzy) byl tehdy začínající a velmi zajímavý 
obor se spoustou problémů k řešení. Profesor Válek na to 
chtěl mít „multidisciplinární tým“ – kromě lékařů i speciálně 
vyškolené sestry, technika, nutričního terapeuta se zaměřením 
na dietu dialyzovaných pacientů, sociálního pracovníka i psy-
chologa. To se povedlo  - strahovská dialýza se stala referenčním 
pracovištěm pro dialyzační léčbu a dialyzační techniku a je 
jím dodnes. V této práci je důležité neustálé sledování nových 
poznatků a další vzdělávání. Proto Ing. Lopot složil v roce 
1979 vědeckou aspiranturu v oboru biokybernetika a získal 
titul CSc. a v roce 2001 byl jmenován docentem biofyziky na 1. 
Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Součástí jeho 
práce je také výzkumná činnost a aplikovaný výzkum v oboru 
dialyzační techniky. Doc. Lopot publikoval více než 60 článků 
v odborných domácích i zahraničních časopisech, např. Blood 
Purifi cation, Hemodialysis International, International Journal 
for Artifi cial Organs. Je také autorem skript „Základy techniky 
dialýzy“ a několika dalších monografi í. Jako řečník se často 
účastní odborných kongresů, absolvoval více než 100 přednášek 
na domácích i zahraničních odborných akcích z oboru dialýzy. 
Díky své odbornosti působí jako člen řady profesních organi-
zací. Jmenujme například Českou společnost biomedicínského 
inženýrství a lékařské informatiky, Českou nefrologickou spo-
lečnost, Evropskou společnost pro umělé orgány, Mezinárodní 
společnost pro metody očisty krve, Mezinárodní společnost 
pro hemodialýzu nebo Českou společnost pro cévní přístupy. 
Je také členem Zkušební komise pro nelékařské zdravotnické 
obory při ministerstvu zdravotnictví a členem Akreditační ko-
mise ministerstva zdravotnictví pro nelékařské obory. Za svou 
práci byl oceněn v roce 1996 zlatou medailí EDTNA-ERCA, 
v roce 1998 dostal cenu Jana Broda za nejlepší vědeckou 
práci v oboru nefrologie a ve stejném roce mu bylo uděleno 

celoživotní členství v asociaci EDTNA-ERCA. Doc. Lopot 
sebekriticky přiznává, že práce byla vždycky na prvním místě. 
Starost o rodinu tak převážně ležela na manželce Olze, profesí 
zdravotní sestře, která se posledních 20 let věnovala výchově 
budoucích sester na zdravotnické škole. Syn František vystudo-
val strojní fakultu ČVUT, doktorskou dizertaci dělal v oblasti 
biomechaniky. Dcera Tereza vystudovala molekulární biologii 
a doktorát dělala na genových manipulací u leukémií.  Při 
takovém pracovním zápřahu na koníčky nikdy moc času ne-
zbývalo. Od konce osmdesátých let začali Lopotovi s opravami 
tátovy rodné chalupy. To je práce, která nikdy nekončí, a navíc 
doc. Lopot při fyzické práci nejlépe relaxuje a „větrá hlavu“. 
A zde už jsou jeho odpovědi na anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?

Králíky jsou dnes pro mne především vzpomínkou na mládí. 
Ještě před studiem na SVVŠ jsem tam jako školák základní 
školy dojížděl do hudební školy učit se hrát na housle. To moc 
dobrý nápad nebyl, zpětně lituji pana učitele Skalického, Draš-
nera i pana ředitele Koska, kteří se snažili ze všech sil alespoň 
trošku smyslu pro hudbu i v takových žácích, jako jsem byl já, 
objevit. No, nakonec to „rozštípl“ pan učitel Voňka, když mně 
při čekání na hodinu houslí načapal, jak si kreslím panorama 
okolních kopců a rodičům taktně vysvětlil, že by pro mne byla 
výuka malování lepší než chození do houslí. A pak samozřejmě 
už zmiňované roky střední školy.

2. Jak často se do Králík vracíte?
Do Králík se snažím dorazit vždycky na maturitní srazy, 

to je tak jednou za 3 až 5 let, i když ne vždycky to vyjde. Ale 
čas od času, když na mne přijde „heimweh“ (stesk po domově 
– pozn. autorky), musím se zajet podívat na rodnou hroudu 
do Červené Vody. A to se samozřejmě musím zajet podívat 
i do Králík a alespoň se projít po náměstí.

3. Co máte v Králíkách rád?
Mám rád tu starou část Králík, obě náměstí, nádraží, panora-

ma kláštera, „Střelák“, kam jsme chodili na čaje ...

4. Co byste v Králíkách zlepšil?
K odpovědi na tuto otázku se necítím vůbec povolán. Nežiji 

tady, nevím, co vše se tu podařilo a co se nepodařilo. Občas jen 
v médiích zachytím nějakou zprávu o fungování klubu vojenské 
historie, problémech s bývalým dětským domovem, ale to je 
vše. Mám prostě Králíky rád takové, jaké jsou.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje své mámě, paní Jitce Pomikálkové, za tip.

Na přání doc. Lopota nezveřejňujeme jeho fotografi i.
Zdroje:
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/interni-odde-
leni-strahov/seznam-pracovniku/
http://www.sbmili.cz/cs/slozeni-vyboru
https://www.tribune.cz/clanek/40827

Máte-li spolužáka nebo spolužačku, kteří 
dosáhli úspěchů ve svém oboru, nebo víte-li 
o někom, kdo má vztah ke Králicku a patří do na-
šeho seriálu, prosím, zašlete své tipy na adresu 
m.hejkrlik@kraliky.eu.
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V průběhu posledních desetiletí došlo v zemědělském sektoru k vý-
razným změnám v zemědělské činnosti, a to jak v struktuře pěstování 
plodin, tak v intenzitě samotného hospodaření. Tento posun se týká 
také změn v technologiích sklizně pícnin, kdy v posledních letech 
došlo ke zvýšení rychlosti pojezdu, který v naprosté většině případů 
přesahuje 15 km/h a dále k rozšíření pracovního záběru (žací lišty), 
který dosahuje nezřídka až 14 metrů. Kombinací těchto faktorů do-
chází k nehumánnímu usmrcení zvířat, pro která tvoří luční stanoviště 
výraznou část jejich životního prostředí.

Negativním vlivem zemědělské techniky v období sklizně pícnin 
je ovlivněno mnoho druhů zvířat. Pro lidské oko je nejméně patrné 
poškození bezobratlých, ke kterému dochází během celého období 
sklizní, tedy nejenom lučních porostů, ale také dalších zemědělských 
plodin. Pokles počtů bezobratlých je patrný na typických lučních 
druzích, jako jsou motýli nebo včely.

Nejvíce jsou zemědělskými pracemi ohroženy druhy, které v ob-
dobí sklizně (přelom května a června) přivádějí na svět svá mláďata. 
Do této skupiny patří hlavně ptáci hnízdící na zemi, u kterých dochází 
ke zničení celých snůšek a mnohdy i k usmrcení samic, které sedí 
na hnízdech a zahřívají vejce. Takto ohrožen je z relativně stále ještě 
běžných druhů bažant obecný a dříve nejrozšířenější hrabavý pták 
naší polní krajiny, koroptev polní. Sklizeň pícnin ovlivňuje ale také 
chráněné druhy. Mezi silně ohrožené patří chřástal polní. U tohoto 
druhu nedochází jenom k ohrožení snůšek vajec a sedících samic, ale 
i k mortalitě ostatních dospělých jedinců. Chřástal polní před žací lištou 
neodlétá, naopak se snaží schovat do vysoké trávy, která je pak během 
krátké doby posekána. K usmrcení dochází hlavně v případech, kdy 
žací stroj objíždí louku směrem od krajů do středu.

Ze savců jsou nejvýrazněji ohroženi zajíc polní a srnec obecný. 
Ve vysoké trávě se zvířata cítí bezpečně a při vysokých pojezdových 
rychlostech může nezřídka dojít i k usmrcení dospělé zvěře. Mnohem 
ohroženější jsou samozřejmě mláďata, která přicházejí na svět právě 
v období kosení pícnin, které se přímo překrývá s dobou narození 
srnčat. Malí zajíčci a srnčata mají do určitého věku svou strategii 
přežití založenou na nehnutém vyčkávání právě v travních porostech, 
kdy čekají, až je jejich matky přijdou nakojit. V porovnání s dospělou 
zvěří vydávají mnohem méně pachu, což je chrání před predátory. 
Evoluce však nepočítala se zemědělskou technikou. Samotná mortalita 
zvířat během senoseče je pak označována jako přímý vliv zemědělské 
techniky na danou populaci. Kosení se ale projevuje také nepřímo a to 
jednorázovou změnou prostředí během velmi krátké doby. Zvířata ztratí 
přirozený úkryt, díky čemuž jsou pak vystavena nejenom nepříznivým 
vlivům počasí, ale také zvýšenému tlaku predátorů.

Webový portál Ochrana zvířat při sklizni a sečích je pilotním pro-
jektem České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního 
prostředí ČR, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

Chcete-li se jako dobrovolníci zapojit do záchrany zvířat a zvěře 
při sečích, zaregistrujte se na portálu SENOSEC.CZU.CZ. Samotné 
vyhánění zvířat vždy konzultujte s myslivci a zemědělci.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Nebuďte lhostejní, chraňte 
zvířata při sklizni a sečích

             NABÍDKA PRÁCE 
             Hledáme nové kolegy na pracovní pozice: 

 
          Obsluha zařízení na tváření kovů   
           
          Technolog obrábění 

 
        NET-KOVO s.r.o.      Nabízíme: 
           Staré Město  Zajímavé platové ohodnocení. 
               Příspěvek na stravování, dopravu a ubytování. 
         Po roce příspěvek na důchodové spoření, 13.plat. 

          V případě zájmu volejte: 583 239 340 

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: 353 o výměře 277 m2
Druh pozemku a způsob využití: zahrada
 
Stavební parcela číslo: 305/1 o výměře 551 m2, jehož součástí 
je stavba čp. 359
Druh pozemku a způsob využití: zastavění plocha a nádvoří 
Druh stavby: občanská vybavenost čp. 359 v ul. Valdštejnova 
 nemovitá kulturní památka

Obec: Králíky
Katastrální území: KRÁLÍKY
pozemky jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí

Bližší určení: pozemky jsou součástí zastavěného území, plochy 
smíšené obytné - městské
bývalá prodejna JISKRA - viz přiložený snímek katastrální mapy 

Podmínky prodeje: minimální nabídková kupní cena ve výši 
1.100.000 Kč
omezení vlastnického práva: bez zápisu
způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo 
vodního zdroje 2. stupně, památková zóna – budova, pozemek 
v památkové zóně

Schválení záměru prodeje: Zastupitelstvem města Králíky dne 
12.06.2017 usnesením ZM/2017/05/065

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po dobu 30 dnů 
od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo podat své připo-
mínky a nabídky, které musejí být doručeny Městskému úřadu 
Králíky nejpozději do 14:00 h dne 20.07.2017.
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 
konaného 12. června 2017

Přítomní členové zastupitelstva města:
Ponocná Jana, starostka; Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta; 

Mgr. Miroslav Beran, člen RM; Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Ka-
rel 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.

Z části jednání omluven: Ing. Ladislav Dostálek
Z jednání omluveni: Ing. Roman Kosuk; Pavel Šiko; Antonín 

Vyšohlíd.
Za MěÚ:

Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Věra Kubíčková, 
Ing. Miroslav Macháček, Bc. Milan Kacálek, Bc. Bohumír Strnad, 
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. Obecně závazná vyhláška „O nočním klidu“
4.3. Obecně závazná vyhláška „O zrušení OZV č. 5/2005, 

Požární řád města“
4.4. Schválení výjimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání 

s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky
4.5. Schválení individuální dotace na práci trenéra pro FC 

Jiskra 2008, z.s.
4.6. Prezentace odboru organizačního a správního

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

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

přítomných zastupitelů a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 11 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jed-
nání ZM ze dne 15.05.2017 Ing. Pavel Strnad a Mgr. Jiří Švanda 
nevznesli připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni David Hrda a Ing. Václav Kubín.

ZM/2017/05/061: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu 
jednání pana Davida Hrdu a Ing. Václava Kubína.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Dostálek nebyl přítomen)

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

starostka navrhla hlasovat o zveřejněném návrhu programu.
ZM/2017/05/062: ZM schvaluje program jednání ZM č. 05.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Dostálek nebyl přítomen)

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

města Mgr. Martin Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. Do jed-
nacího sálu se dostavil Ing. Ladislav Dostálek.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 778 v k. ú. Dolní Hedeč
Do jednacího sálu se dostavili dva žadatelé o prodej pozemku 

a vysvětlili důvody, proč chtějí výše uvedený pozemek koupit. 
Po proběhlé diskusi starostka navrhla hlasovat o připraveném 
usnesení.

ZM/2017/05/063: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej 
pozemku p. p. č. 778 – ostatní plochy, ostatní komunikace o výměře 
256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč p. A. J. Dolní Morava za kupní cenu 
ve výši 31.420 Kč. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)

4.1.2. Schválení záměru prodeje částí pozemků p. p. č. 1071/1 
a p. p. č. 1082/2 v k. ú. Králíky

O tomto připraveném bodu zastupitelstvo nejednalo, protože 
žadatelé dne 09.06.2017 zrušili svoji žádost o prodej pozemku.

4.1.3. Schválení záměru prodeje pozemku st. p. č. 116 
v k. ú. Dolní Hedeč

ZM/2017/05/064: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
záměr prodeje pozemku st. p. č. 116 – zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 295 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.4. Schválení záměru prodeje pozemku st. p. č. 305/1, je-
hož součástí je stavba obč. vybavenosti čp. 359, a p. p. č. 353 
v k. ú. Králíky

ZM/2017/05/065: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
záměr prodeje pozemku st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 551 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti čp. 359, a pozemku p. p. č. 353 – zahrady o výměře 
277 m2 vše v k. ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 1.100.000 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:1:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení souhlasu se směnou lesních pozemků 
v k. ú. Heřmanice u Králík ve vlastnictví ČR s právem hospoda-
ření pro Lesy ČR a města Králíky v rámci Komplexní pozemkové 
úpravy Heřmanice u Králík

ZM/2017/05/066: Zastupitelstvo města Králíky souhlasí se 
směnou lesních pozemků p. p. č. 765, p. p. č. 766/2, p. p. č. 766/3, 
p. p. č. 766/7 a p. p. č. 766/8 v k. ú. Heřmanice u Králík o cel-
kové výměře 2 351 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodaření 
pro Lesy ČR u rekreačního objektu č. e. 2, který je součástí 
pozemku st. p. č. 121 v k. ú. Heřmanice u Králík, za lesní poze-
mek, příp. pozemky p. p. č. 569 a p. p. č. 571 v k. ú. Heřmanice 
u Králík o celkové výměře 3 748 m2 ve vlastnictví města Krá-
líky, a to v rámci Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice 
u Králík, která byla v daném území zahájena.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení záměrů prodejů volných bytových jednotek 
č. 658/28, 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, ve znění pozdějších předpisů 

ZM/2017/05/067: 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 350.000 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 350.000 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 400.000 Kč, 

a ukládá záměry prodejů zveřejnit na dobu do 31.08.2017.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.7. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 658/34 v by-
tovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlast-
nického podílu ve výši 244/10000 na společných částech domu 
a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
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zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ZM/2017/05/068: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej 

volné bytové jednotky č. 658/34 o velikosti 50,00 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 – zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 
244/10000 p. O. S., Králíky, za kupní cenu ve výši 780.360 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Obecně závazná vyhláška „O nočním klidu“
Vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Miroslav Macháček předložil 

k projednání a schválení návrh vyhlášky města Králíky O nočním 
klidu. 

ZM/2017/05/069: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Králíky č. 2/2017(PP/243/V/2017) „O nočním klidu“.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Obecně závazná vyhláška „O zrušení OZV č. 5/2005, 
Požární řád města“

Bc. Milan Kacálek předložil k projednání a schválení návrh 
vyhlášky města Králíky O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 
5/2005, Požární řád města.

ZM/2017/05/070: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města 
Králíky č. 3/2017 (PP/244/V/2017) „O zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2005, Požární řád města“.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení výjimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Bohumír 
Strnad předložil k projednání a schválení návrh na schválení vý-
jimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky.

ZM/2017/05/071: ZM schvaluje výjimku z čl. 5 odst. 7 Pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města Králíky 
a zároveň schvaluje uzavření nájemní smlouvy k městskému bytu 
č. 5 v čp. 583 ul. Františka Palackého, Králíky, s p. J. R., Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení individuální dotace na práci trenéra pro FC 
Jiskra 2008, z.s.

Vedoucí odboru organizačního a správního Ing. Jan Divíšek 
a předseda spolku FC Jiskra 2008 Pavel Musil informovali přítomné 
o důvodech předloženého návrhu na poskytnutí dotace.

ZM/2017/05/072: ZM schvaluje dotaci 124.200 Kč žadateli FC 
Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, IČ 22677682 
na projekt „Profesionální trenér mládeže“.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.6. Prezentace odboru organizačního a správního
Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru, podrobně seznámil přítomné 

s připravenou prezentací o náplni a činnostech, které jsou na od-
boru vykonávány jednotlivými pracovníky. Nebylo přijato žádné 
usnesení.

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 05 konaného 12. června 2017
(pokračování)

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 ve 20:00 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe 

dovedl já sám“ 
Mark Dzirasa

Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou 
do těžké životní situace a nevědí si rady – rozpad rodinných 
vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti 
nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě 
oni sami, kdo může vzít situaci do svých rukou. 

Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo 
podle jeho představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své pro-
blémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že 
jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, 
za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se problémy vyřeší samy. 
Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému 
výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal 
připustit nebo přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho 
situaci vyřeší ostatní.

Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své 
činy a rozhodnutí. 

Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problé-
my se svými dospělými dětmi. Tyto dospělé děti žijí u rodičů, 
nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí 
na chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé 
a agresivní. Své rodiče pouze využívají, a těm samozřejmě 
dochází trpělivost. 

V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou 
jejich děti již skutečně dospělé a jsou schopné samy se živit, 
ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem možnost, 
aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samo-
statnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně rozhodovat 
a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit 
jejich složenky a půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.

Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je 
vhodné nastavit pravidla společného soužití a trvat na jejich 
dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování „dětí“ 
překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace 
totiž neprospívá ani rodičům, ani dětem.

Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dob-
rých vztahů a není možné se s nimi rozumně domluvit, v občan-
ské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi jednat, 
jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak 
jim odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme 
na pomoc psychologa.

Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., 
České Třebové, Lanškrouně, Letohradě, Vysokém Mýtě 
a Králíkách. Bližší informace najdete na www.uo.charita.cz, 
tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 

V Králíkách je OP otevřena každé úterý  9-12 h. 
v budově Gymnázia a ZŠ, Moravská 647.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29.05.

RM/2017/22/294: RM schvaluje Pra-
vidla pro pronajímání prostorů sloužících 
podnikání ve vlastnictví města Králíky 
č. PP/237/P/2017 s účinností od 29.05.2017, 
v předloženém znění.

RM/2017/22/295: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru malého sálku v objektu 
občanské vybavenosti čp. 273 na Velkém 
náměstí v Králíkách, který je součástí 
pozemku st. p. č. 152/1 v k. ú. Králíky 
– Městská knihovna Králíky, za účelem 
provozování notářské praxe, prostor bude 
pronajímán v liché pátky dopoledne za ná-
jemné ve výši 200 Kč/dopoledne, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/22/296: RM mění a dopl-
ňuje usnesení č. RM/2017/20/280 ze dne 
17.05.2017 a souhlasí s uložením zbraní 
ze sbírky v majetku společnosti ARMY 
FORT, s. r. o., IČO 25593889, sídlem Luční 
199, 666 03 Hradčany, do zbrojního skladu 
zbraní Vojenského muzea Králíky, a to 
za splnění podmínek:

- podrobnosti uložení budou dohodnu-
ty s provozovatelem Vojenského muzea 
Králíky společností ARMY FORT, s. r. o., 
IČO 25593889, sídlem Luční 199, 666 03 
Hradčany

- bude postupováno dle zákona č. 
119/2002 Sb., o střelných zbraních a stře-
livu, ve znění pozdějších přepisů.

RM/2017/22/297: RM mění a dopl-
ňuje usnesení č. RM/2017/10/098 ze dne 
06.03.2017 takto: město Králíky, jako 
vlastník pozemku, souhlasí s trvalým ulo-
žením sedimentu – akce „MVN Králický 
rybník, Plynárenský potok, obnova díla“ 
na pozemku p. p. č. 3046 – ostatní ploše 
v k. ú. Králíky, a to maximálně ve vrstvě 
do výše 20 cm za úplatu ve výši 30 Kč/m3, 
společností Okrouhlický s. r. o., sídlem 
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové, 
a dále za předpokladu, že zde bude řádně 
vyprojektována a stavebně povolena terénní 
úprava a bude respektována stávající zeleň. 
Bližší ochranné podmínky určí příslušný 
orgán ochrany přírody, tj. odbor ŽP MěÚ 
Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy. Současně město Králíky nesou-
hlasí s uložením sedimentu na pozemku 
p. p. č. 3045 – ostatní ploše v k. ú. Králíky 
z důvodu realizovaných prvků ÚSES. RM 
konstatuje, že návrh dohody zaslaný výše 
uvedenou společností Okrouhlický s. r. o. 
dne 17.05.2017 o uložení sedimentu, je pro 
město Králíky neakceptovatelný.

RM/2017/22/298: RM projednala návrh 
Obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 
2/2017 (PP/243/V/2017) „O nočním klidu“ 
a doporučuje zastupitelstvu návrh schválit 
a ukládá odboru VV předložit bod na nej-

bližší jednání ZM.
RM/2017/22/299: RM projednala návrh 

Obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 
3/2017 (PP/244/V/2017) „O zrušení obecně 
závazné vyhlášky č. 5/2005, Požární řád 
města“ a doporučuje zastupitelstvu návrh 
schválit a ukládá odboru VV předložit bod 
na nejbližší jednání ZM.

RM/2017/22/300: RM souhlasí s propa-
gací města Králíky v letní příloze Orlického 
deníku s názvem „Cesty městy 2017“ 
za cenu 5 000 Kč bez DPH a ukládá odboru 
OOS připravit ve spolupráci s vedením 
města inzertní podklady pro vydavatele. 

RM/2017/22/301: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
1.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
AESKULAP spol. s r.o., Červená Voda 333, 
561 61 Červená Voda, IČ 60913266.

RM/2017/22/302: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
500 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Základní škola Králíky od dárce 
MUDr. Marie Špičková, s.r.o., Antonína 
Dvořáka 777, 561 69 Králíky, IČ 28860471.

RM/2017/22/303: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
1.000 Kč do vlastnictví příspěvkové organi-
zace Základní škola Králíky od dárce Sdru-
žení pro Králický karneval, z.s., Nádražní 
488, 561 69 Králíky, IČ 60913266.

RM/2017/22/304: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem a městem Králíky ve výši 20.000 Kč 
na projekt ArtEx 2017 v předloženém znění.

RM/2017/22/305: RM bere na vědomí 
úplnou uzavírku a zvláštní užívání místní 
komunikace ul. Valdštejnova v Králíkách 
v souvislosti s konáním kulturní akce 
„Oslava 440 let, kdy Zdeněk z Valdštejna 
koupil město Králíky a okolní obce“ a to dne 
29.07.2017 v době od 08:00 do 22:00 hod.

RM/2017/22/306: RM schvaluje doda-
tek č. 1 ke SoD na stavbu: „Rekonstrukce 
bytu, Velké náměstí čp. 366, Králíky“ mezi 
investorem městem Králíky a zhotovitelem 
stavby KWEKU s.r.o., IČ 27640477, Polep-
ská 351, 280 02 Kolín, v předloženém znění.

RM/2017/22/307: RM schvaluje dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.05.2016 
Projektová dokumentace pro stavební povo-
lení na akci novostavba provozního zázemí 
K-S14 U Cihelny“ mezi investorem městem 
Králíky a zhotovitelem díla P&M, stavebně 
obchodní společnost s.r.o., náměstí Svor-
nosti 2573/6, Brno 616 00, IČ 25518780, 
v předloženém znění.

RM/2017/22/308: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-48 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva země-
dělství ČR, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
15.000,00 Kč. 

RM/2017/22/309: RM schvaluje Kontrol-
ní řád města Králíky spis. zn. PP/228/S/2017 

s účinností od 01.06.2017 v předloženém 
znění.

RM/2017/22/310: RM schvaluje Smlou-
vu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 
2017“ mezi městem Králíky a Vojenskou 
zdravotní pojišťovnou ČR.

RM/2017/22/311: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 12.06.2017. 

05.06.
RM/2017/23/312: RM schvaluje proná-

jem prostoru sloužícího podnikání o výměře 
23,40 m2 – 1 kanceláře v 1. NP vlevo v ob-
jektu čp. 353 v ul. Dlouhá v Králíkách, který 
je součástí pozemku st. p. č. 213 v k. ú. Krá-
líky – Evropský dům, Sdružení Neratov z. s., 
IČO 46456970, sídlem 517 61 Bartošovice 
v Orlických horách 84, za účelem zřízení 
chráněné dílny, kdy předmětem podnikání 
budou lehké montážní práce, a za měsíční 
nájemné ve výši 1.560 Kč.

RM/2017/23/313: RM schvaluje výpůjč-
ku pozemku st. p. č. 288/1 – zastavěné plo-
chy a nádvoří o výměře 434 m2 v k. ú. Krá-
líky Římskokatolické farnosti Králíky, IČO 
44468750, sídlem Velké náměstí 1, 561 69 
Králíky, za účelem dočasného uložení 
materiálu vzniklého při čištění sousedícího 
pozemku p. p. č. 250 – lesního porostu 
v k. ú. Králíky, výpůjčka se uzavírá na dobu 
určitou do 31.12.2018. 

RM/2017/23/314: RM souhlasí 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. 727/2, 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. 31/1 a st. p. č. 39 vše v k. ú. Dolní 
Hedeč provedeny montážní práce – výměna 
holých vodičů za izolované vodiče a ka-
belové vedení, výměna sloupů a výměna 
skříní, a to v souvislosti s akcí „Dolní Hedeč 
– rekonstrukce – NN“ s tím, že dle zápisu 
z jednání ze dne 17.05.2017 bude střed obce 
řešen kabelovým vedením v zemi. 

RM/2017/23/315: RM schvaluje změ-
nu smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
16.07.2010, tj. budoucí rozšíření 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, Vojen-
sko-historickému klubu ERIKA Brno, o. s., 
IČO 64329607, sídlem Viniční 136, 615 00 
Brno, za účelem přemístění Památníku 
obětem internace s právem provést úkony 
týkající se změny užívání těchto prostor, a to 
formou dodatku č. 2 s účinností nejpozději 
do 3 měsíců po uskutečnění přemístění Pa-
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mátníku obětem internace. Ostatní podmín-
ky smlouvy o výpůjčce zůstávají v platnosti 
v nezměněné podobě.

RM/2017/23/316: RM doporučuje ZM 
schválit nové záměry prodejů volných 
bytových jednotek:
- č. 658/28 o velikosti 1+1, plocha jed-

notky dle prohlášení vlastníka je 32,10 m2, 
výše spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu a pozemku je ve výši 
157/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 350.000 Kč
- č. 658/36 o velikosti 1+1, plocha jed-

notky dle prohlášení vlastníka je 32,00 m2, 
výše spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu a pozemku je ve výši 
156/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 350.000 Kč
- č. 658/39 o velikosti 1+1, plocha jednotky 

dle prohlášení vlastníka je 34,70 m2, výše 
spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku je 169/10000, 
za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 400.000 Kč
všechny ve IV. nadzemním podlaží bytové-

ho domu čp. 658, který je součástí pozemku 
st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří, 
v ul. V Bytovkách v k. ú. Králíky, a zveřejnit 
záměry prodejů do 31.08.2017. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/23/317: RM doporučuje ZM 
schválit prodej volné bytové jednotky č. 
658/34 o velikosti 2+1, plocha jednotky dle 
prohlášení vlastníka je 50,00 m2, výše spo-
luvlastnického podílu na společných částech 
domu a pozemku je ve výši 244/10000, 
v bytovém domě čp. 658, který je součástí 
pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří, v ul. V Bytovkách v k. ú. Králíky, 
panu O. S., Králíky, za kupní cenu ve výši 
780.360 Kč. Zároveň RM ukládá MO před-
ložit bod na jednání ZM.

RM/2017/23/318: RM ukládá MO 
pozvat evidované zájemce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 2+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách na jednání RM dne 26.06.2017 
s tím, aby předložili své nabídky na kupní 
cenu. RM ukládá MO předložit poté prodej 
bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/23/319: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. KOM_01_2017 týkající se 

zajištění úklidu města Králíky mezi městem 
Králíky a  fi rmou Služby města Králíky 
s.r.o., sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2017/23/320: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky PO Školní jídelna Krá-
líky o připravované veřejné zakázce malého 
rozsahu „Dodávka a instalace mycího stroje 
pro mytí kuchyňského nádobí“.

RM/2017/23/321: RM schvaluje dotaci 
ve výši 1.000 Kč organizaci Konfederace 
politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, 
Smetanova 562 16 Ústí nad Orlicí.

RM/2017/23/322: RM schvaluje dotaci 
ve výši 2.000 Kč organizaci Orlické spor-
tovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., 
Zborovská 213, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 
00435821.

RM/2017/23/323: RM bere na vědomí 
žádost FC Jiskra 2008, z.s. o poskytnutí 
dotace ve výši 124.200 Kč na projekt „Pro-
fesionální trenér mládeže“ a ukládá odboru 
OS předložit žádost na jednání ZM.

12.06.
RM/2017/24/324: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 488 
– zahrady o výměře 205 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem s tím, že na pozemku 
bude zřízeno věcné břemeno – služebnost 
inženýrské sítě kanalizace pro oprávněné 
město Králíky, služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/24/325: RM doporučuje ZM 
schválit záměr směny pozemku p. p. č. 3027 
– trvalého travního porostu o výměře 672 m2 
ve vlastnictví města Králíky za část pozem-
ku p. p. č. 1382/2 – trvalého travního porostu 
o stejné výměře ve vlastnictví pana S. T., 
bytem Králíky, vše k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/24/326: RM souhlasí s prove-
dením montážních prací společností ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
dle oznámení OE-12-2002849 na pozemku 
p. p. č. 1087/8 – trvalém travním porostu 
v k. ú. Králíky, a to v souvislosti s akcí 
„Králíky – VN2280“. 

RM/2017/24/327: Město Králíky jako 
vlastník pozemku souhlasí se stavbou vo-
dovodní přípojky na pozemku p. p. č. 2702 
– ostatní ploše v k. ú. Horní Lipka:

- manželů J. a T. J., bytem Praha,
- manželů L. a V. V., bytem Hnátnice. 
Uvedený souhlas bude sloužit jako 

příloha žádosti o vydání povolení u vodo-
právního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy. Podmín-
kou započetí stavby je uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene.
RM/2017/24/328: RM schvaluje pro-

minutí nájemného za pronájem prostorů 
– zubní ordinace ve 3. NP v budově čp. 
414 – objektu občanské vybavenosti, stavba 
je součástí st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, 
společnosti MUDr. Marie Špičková s. r. o., 
IČO 28860471, sídlem Antonína Dvořáka 
777, 561 69 Králíky, a to za měsíce červenec 
a srpen 2017 v celkové výši 4.010 Kč z dů-
vodu ukončení lékařské praxe k 30.06.2017 
a nástupu nového zubního lékaře.

RM/2017/24/329: RM schvaluje pro-
minutí nájemného za pronájem prostorů 
– zubní ordinace ve 3. NP v budově čp. 
414 – objektu občanské vybavenosti, stavba 
je součástí st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, 
společnosti MUDr. Jan Špička s. r. o., IČO 
28860446, sídlem Antonína Dvořáka 777, 
561 69 Králíky, a to za měsíce červenec 
a srpen 2017 v celkové výši 3.912 Kč z dů-
vodu ukončení lékařské praxe k 30.06.2017 
a nástupu nového zubního lékaře.

RM/2017/24/330: RM schvaluje promi-
nutí nájemného za pronájem movitých věcí 
– zubařského křesla inv. č. 702 a soupravy 
k zubařskému křeslu inv. č. 701 společnosti 
MUDr. Jan Špička s. r. o., IČO 28860446, 
sídlem Antonína Dvořáka 777, 561 69 Krá-
líky, a to za měsíce červenec a srpen 2017 
v celkové výši 1.000 Kč + DPH z důvodu 
ukončení lékařské praxe k 30.06.2017 a ná-
stupu nového zubního lékaře. 

RM/2017/24/331: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene – služebnosti spočívající 
v umístění, zřízení, provozování, opravách, 
údržbě, úpravě, obnově a výměně distribuč-
ní soustavy vedené pod názvem „Dolní He-
deč – rekonstrukce - NN“ a smlouvu o právu 
provést stavbu, a dále právo přístupu a pří-
jezdu na pozemek ve zjednodušené evidenci 
st. p. č. 84 – původ Přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) a dále na pozemky p. p. č. 102 
- zahradu, p. p. č. 329/3 – trvalý travní 
porost, p. p. č. 330 – zahradu, p. p. č. 332 
– trvalý travní porost, p. p. č. 366 – trvalý 
travní porost, p. p. č. 720/2, p. p. č. 720/4, 
p. p. č. 732/2, p. p. č. 736/1, p. p. č. 741/2, 
p. p. č. 743/3, p. p. č. 755/2 a p. p. č. 767/4 
vše ostatní plochy v k. ú. Dolní Hedeč, 
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 77.600 Kč + DPH. Zároveň RM sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene a smlouvy 
o právu provést stavbu v předloženém znění.

RM/2017/24/332: Město Králíky jako 
vlastník pozemku souhlasí se stavbou kana-
lizační přípojky na pozemku p. p. č. 2074/14 
– ostatní ploše v k. ú. Králíky P. N.,  a J. N., 
bytem Brno. Podmínkou započetí realizace 
stavby je uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene. Uvedený 
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souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy.

RM/2017/24/333: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-56 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR, dále rozpočtové opat-
ření číslo 17-59 přidělené městu Králíky 
na základě rozhodnutí Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201704, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 464.070,25 Kč. 

RM/2017/24/334: RM souhlasí s pou-
žitím fondu investic ZUŠ Králíky v roce 
2017 na nákup dlouhodobého investičního 
majetku – akordeonu Delicia - do majetku 
zřizovatele.

RM/2017/24/335: RM projednala žádost 
fi rmy Cirkusové šapito Berousek o fi nanční 
dotaci ve výši 10.000 Kč a rozhodla dotaci 
neposkytnout.

RM/2017/24/336: RM souhlasí s umís-
těním sídla sportovní organizace „Sokol 
Boříkovice, z.s.“ v č. p. 488, ulice Nádražní, 
561 69 Králíky.

19.06.
RM/2017/25/337: RM schvaluje vý-

půjčku prostor, tj. 2 bývalých učeben (č. 
20 a č. 21) a skladu (č. 19) ve 2. NP – levé 
křídlo budovy čp. 367 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, Sboru Křes-
ťanské společenství Hradec Králové, 
IČO 73631167, sídlem Dvorská 268/45, 
503 11 Hradec Králové-Svobodné Dvory, 
za účelem konání bohoslužeb pro veřejnost, 
setkávání věřících, neformálního setkávání 
pro veřejnost – kluby, přednášky, semináře 
a charitativní činnost. Zároveň RM stano-
vuje paušální částku na úhradu nákladů 
na služby spojené s užíváním prostorů 
ve výši 12.500 Kč/rok. 

RM/2017/25/338: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 782/1 – ostatní 
plochy o výměře cca 130 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč panu M. E., bytem Hradec Králové, 
za účelem údržby pozemku za nájemné 
ve výši 100 Kč/rok, nájemní vztah se uza-
vírá na dobu neurčitou. 

RM/2017/25/339: RM schvaluje pro-
nájem pozemků st. p. č. 187 – zastavě-
né plochy a nádvoří o výměře 144 m2, 
p. p. č. 1354 – ostatní plochy o výměře 
270 m2, p. p. č. 1355/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 399 m2 a p. p. č. 1355/2 – 
ostatní plochy o výměře 50 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice panu V. Ř., bytem Králíky, 
za účelem údržby pozemků a sekání trávy 
za nájemné ve výši 432 Kč/rok, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

RM/2017/25/340: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího 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 – nespecifi kován, za nájemné 

ve výši 480 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit do doby přihlášení prv-
ního zájemce, nejméně však na dobu 15 dnů.

RM/2017/25/341: RM schvaluje proná-
jem prostoru malého sálku v objektu občan-
ské vybavenosti čp. 273 na Velkém náměstí 
v Králíkách – Městská knihovna Králíky, 
který je součástí pozemku st. p. č. 152/1 
v k. ú. Králíky, Mgr. Martině Suchodolové, 
IČO 71466223, sídlem Jateční 541, 564 01 
Jablonné nad Orlicí, za účelem provozování 
notářské praxe, prostor bude pronajímán 
v liché pátky dopoledne za nájemné ve výši 
200 Kč/dopoledne. 

RM/2017/25/342: RM schvaluje doda-
tek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
18.07.2014 mezi městem Králíky a Speci-
ální základní školou Králíky, příspěvko-
vou organizací Pardubického kraje, IČO 
61235105, sídlem Nábřežní 130, 561 69 
Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/343: RM schvaluje do-
datek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 18.07.2014 mezi městem Králíky 
a Vojensko-historickým klubem ERIKA 
Brno, z. s., IČO 64329607, sídlem Viniční 
2845/136, 615 00 Brno–Židenice, v před-
loženém znění.

RM/2017/25/344: RM mění a dopl-
ňuje usnesení č. RM/2017/22/297 ze dne 
29.05.2017 takto: město Králíky, jako vlast-
ník pozemku, souhlasí s trvalým uložením 
sedimentu – akce „MVN Králický rybník, 
Plynárenský potok, obnova díla“ na pozem-
ku p. p. č. 3046 – ostatní ploše v k. ú. Krá-
líky, maximálně ve vrstvě do výše 20 cm, 
tj. množství 3 934 m3, za úplatu ve výši 30 
Kč/m3, další množství až do 15 433 m3 
za úplatu ve výši 40 Kč/m3, společností 
Okrouhlický s. r. o., IČO 25255819, sídlem 
Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové, 
a dále za předpokladu, že zde bude řádně 
vyprojektována a stavebně povolena terénní 
úprava a bude respektována stávající zeleň. 
Bližší ochranné podmínky určí příslušný 
orgán ochrany přírody, tj. odbor ŽP MěÚ 
Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
Současně město Králíky nesouhlasí s ulo-
žením sedimentu na pozemku p. p. č. 3045 
– ostatní ploše v k. ú. Králíky z důvodu 
realizovaných prvků ÚSES. Současně RM 
ukládá MO ve spolupráci s OVTS, OŽP 
a OÚPSÚ upravit návrh dohody o uložení 
sedimentu zaslaný společností Okrouh-
lický s. r. o. dne 17.05.2017 a předložit ji 
ke schválení RM.

RM/2017/25/345: RM schvaluje vý-
půjčku nemovitých věcí Letního tábora 
Hněvkov:
- objektu č. e. 8 – rod. rekreace na st. p. č. 127
- objektu č. e. 9 – rod. rekreace na st. p. č. 128
- objektu č. e. 10 – rod. rekreace na st. p. č. 129
- pozemku st. p. č. 127 – zastavěná plocha 

o výměře 13 m2

- pozemku st. p. č. 128 – zastavěná plocha 

o výměře 282 m2

- pozemku st. p. č. 129 – zastavěná plocha 
o výměře 73 m2

- pozemku p. p. č. 671 – ostatní plocha 
o výměře 3 814 m2

- pozemku p. p. č. 673/5 – ostatní plocha 
o výměře 333 m2, vše v k. ú. Hněvkov 
a výpůjčku movitých věci – dlouhodobého 
hmotného majetku v hodnotě 151.230 Kč 
a drobného dlouhodobého hmotného ma-
jetku v hodnotě 264.541,50 Kč Králické 
organizaci tvorby volnočasových aktivit 
(K.O.T.V.A.), z. s., IČO 22742140, sídlem 
Husova 455, 561 69 Králíky, za účelem po-
skytování služeb dětem a dospělým v oblasti 
volnočasových aktivit a provozování dět-
ského tábora, výpůjčka se uzavírá na dobu 
určitou od 01.07.2017 do 30.06.2027.

RM/2017/25/346: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2133 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 471 m2 v k. ú. Červený Potok 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/25/347: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
21.05.2015 mezi městem Králíky a panem 
P. M., Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/348: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
21.05.2015 mezi městem Králíky a paní J. 
Š., Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/349: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
27.05.2015 mezi městem Králíky a paní D. 
P., Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/350: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
27.05.2015 mezi městem Králíky a panem 
M. M., Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/351: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
27.05.2015 mezi městem Králíky a panem 
J. Š., Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/352: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
29.04.2015 mezi městem Králíky a SH 
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Heř-
manice, IČO 61239861, sídlem Heřmanice 
70, 561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/25/353: RM schvaluje doda-
tek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
22.05.2015 mezi městem Králíky a SH 
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Dolní 
Boříkovice, IČO 61239968, sídlem Dolní 
Boříkovice 184, 561 69 Králíky, v předlo-
ženém znění.

RM/2017/25/354: RM souhlasí s podá-
ním návrhu na nařízení exekuce u povinné-
ho L. V., Králíky, prostřednictvím právního 
zástupce města Mgr. Bernarda Urbana, 
sídlem Pivovarské náměstí  557, 563 01 
Lanškroun, k Exekutorskému úřadu Přerov, 
soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jícho-
vi, sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, 
pro částku 32.206 Kč s příslušenstvím 
za neuhrazené nájemné za byt č. 3 v čp. 843 
v ul. Nádražní v Králíkách. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM/2017/25/355: RM schvaluje proná-

jem městského bytu č. 4 v bytovém domě 
čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách, 
který je součástí pozemku st. p. č. 225 – za-
stavěné plochy a nádvoří v obci a k. ú. Krá-
líky, panu M. M., Králíky, na dobu určitou 
šesti měsíců v souladu s Pravidly pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. Jako náhradníka RM schvaluje 
pana J. F., Králíky.

RM/2017/25/356: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 2 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Zastupitelstva Pardu-
bického kraje a interní rozpočtové opatření 
číslo 201705, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
122.000,00 Kč. 

RM/2017/25/357: RM schvaluje Do-
datek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování 
LHO ZO Lanškroun s platností 01.01.2017 
– 31.12.2026 uzavřené s fi rmou Taxonia 
CZ, s.r.o., sídlem Chválkovická 503/88A, 
779 00 Olomouc. 

RM/2017/25/358: RM bere na vědomí 
konání kulturních akcí: 

- festivalu „Pasat.com“ v termínu sobota 
01.07.2017 od 16:00 – neděle 02.07.2017 
do 02:00 hodin, ve venkovních prostorech 
restaurace U Lípy na Malém náměstí 
v Králíkách s využitím veřejného prostran-
ství před restaurací 

- festivalu ARTEX v termínu sobota 
15.07.2017 od 16:00 hodin – neděle 
16.07.2017 do 02:00 hodin, na Velkém 
náměstí v Králíkách a ukládá odboru VV 
v souladu s OZV zajistit včasné zveřejnění 
informace o konání akcí na úřední desce. 

RM/2017/25/359: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
5.000 Kč na podporu sociálních služby 
sociální poradenství poskytované spolkem 
Audiohelp z. s., Tomanova 3/5, Plzeň, 
IČO 49774883.  RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi městem Králíky 
a výše uvedeným spolkem Audiohelp z. s., 
Plzeň, v předloženém znění.

RM/2017/25/360: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
2.500 Kč na podporu sociální služby 
telefonická krizová pomoc poskytované 
spolkem Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 
Bohnice, Praha 8, 181 00, IČO 61383198. 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a výše uvedeným 
spolkem Linka bezpečí, z. s., Praha 8, 
předloženém znění.

RM/2017/25/361: RM schvaluje změnu 
platových výměrů ředitelů příspěvkových 
organizací města Králíky od 01.07.2017 
v předloženém znění.

RM/2017/25/362: RM schvaluje dohodu 
o zpracování osobních údajů z městského 
kamerového dohlížecího systému mezi 
městem Králíky a Krajským ředitelstvím 
policie Pardubického kraje, Na Spravedl-
nosti 2516, 530 48 Pardubice, v předlože-
ném znění.

RM/2017/25/363: RM projednala žá-
dost Mgr. Michala Kose a Mgr. Miroslava 
Berana a souhlasí s umístěním pianina 
v podloubí před obchodem s obuví čp. 276 
v Králíkách v období od července 2017 
do září 2017.

RM/2017/25/364: RM bere na vědomí 
informaci o provedené kontrole a inspekční 
činnosti ze strany České školní inspekce, 
Pardubický inspektorát v ZUŠ Králíky.

RM/2017/25/365: RM bere na vědomí 
zprávy z výsledků veřejnoprávních kontrol, 
provedených v r. 2016 v příspěvkových 
organizacích města Městské muzeum Krá-
líky, Městská knihovna Králíky, Základní 
umělecká škola Králíky.

RM/2017/25/366: RM schvaluje změnu 
platového výměru Kateřiny Krejsové, 
DiS, ředitelky organizační složky města 
Sociální služby Králicka, od 01.07.2017, 
v předloženém znění.

RM/2017/25/367: RM schvaluje smlou-
vu o poskytování bezpečnostních služeb 
na akci CIHELNA 2017 mezi městem Krá-
líky a fi rmou ALEX FULL, s.r.o., sídlem 
Nové náměstí 1150/9, Řečkovice, 621 00 
Brno, IČ 27765016, v předloženém znění.

RM/2017/25/368: RM schvaluje zaslání 
objednávky na zajištění rautu pro VIP 
hosty na akci CIHELNA 2017 Východo-
českému klubu celních veteránů.

RM/2017/25/369: RM schvaluje uza-
vření smlouvy na poskytnutí mobilních 
WC k zajištění akce CIHELNA 2017 mezi 
městem Králíky a fi rmou TOI TOI, sani-
tární systémy, s.r.o., Pražská 264, 274 01 
Slaný, IČ 49551655.

26.06.
RM/2017/26/370: RM na základě obál-

kové metody stanovuje pořadí nabídek 
na kupní cenu volné bytové jednotky č. 
658/35 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, Krá-
líky následovně: 1. paní M. G.; 2. pan J. V.; 
3. paní Z. K. RM doporučuje ZM schválit 
prodej volné bytové jednotky č. 658/35 
o velikosti 46,10 m2 ve IV. nadzemním 
podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V By-
tovkách 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 paní M. 
G., Králíky, a ukládá MO předložit prodej 
bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/26/371: RM souhlasí se zříze-
ním bezúplatné mezideponie na pozemcích 
p. p. č. 1187, p. p. č. 1189, p. p. č. 1205, 
p. p. č. 1206, p. p. č. 1207, p. p. č. 1213 
a p. p. č. 1216 v k. ú. Dolní Lipka v rámci 
realizace staveb – akce „Společná zařízení 
Dolní Lipka“ pro investora staveb Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad 
Orlicí, IČO 01312774, sídlem Tvardkova 
1191, 562 01 Ústí nad Orlicí. 

RM/2017/26/372: RM v souvislosti 
s prodejem pozemku p. p. č. 3512 – trva-

lého travního porostu o výměře 354 m2 
v k. ú. Králíky ukládá MO pozvat oba 
zájemce o prodej pozemku, tj. manžele R. 
a M. B. a manžele J. a A. D., na jednání 
ZM.

RM/2017/26/373: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu 
o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/26/374: RM nedoporučuje 
ZM schválit snížení kupní ceny na částku 
65.440 Kč za prodej pozemku p. p. č. 3132 
– trvalého travního porostu o výměře 
501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice paní G. 
D., Hradec Králové, a doporučuje ZM 
potvrdit usnesení č. ZM/2017/01/009 ze 
dne 23.01.2017. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/26/375: RM schvaluje záměr 
změny smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
25.06.2015 mezi městem Králíky a SH 
ČMS – Sborem dobrovolných hasičů, 
IČO 61239551, sídlem Prostřední Lipka 
58, 561 69 Králíky, a ukládá MO záměr 
zveřejnit.

RM/2017/26/376: RM schvaluje do-
datek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 27.06.2011 mezi městem Králíky a TJ 
Jiskra Králíky, z. s., IČO 00529699, sídlem 
Nádražní 488, 561 69 Králíky, v předlože-
ném znění.

RM/2017/26/377: RM na základě 
výsledků výběrového řízení schvaluje 
uzavření pojistné smlouvy na pojištění 
majetku o odpovědnosti města Králíky 
s pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a. s., IČO 
45534306, sídlem Masarykovo náměstí 
1458, 530 02 Pardubice, za roční pojistné 
ve výši 310.746 Kč na dobu od 01.07.2017 
do 30.06.2022.

RM/2017/26/378: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 17-65 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kte-
rým se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 271.051,20 Kč. 

RM/2017/26/379: RM souhlasí s udě-
lením záštity starostky města nad orga-
nizací akce Fort Fest CZ 2017 Králíky 
a zapojením města Králíky do přípravy 
a realizace akce.

RM/2017/26/380: RM schvaluje fi nanč-
ní odměnu ve výši 5.000 Kč Mgr. Kate-
řině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna Králíky 
v souvislosti s výkonem funkce regionální 
knihovny. 

RM/2017/26/381: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky PO Školní jídelna 
Králíky o vyhodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
a instalace mycího stroje pro mytí kuchyň-
ského nádobí“.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ

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.

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 č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že město 

Králíky hodlá:

PRONAJMOUT
prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 414 – objekt občan-
ské vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 558/1

Obec: Králíky
Bližší určení: 2 kanceláře, chodba a sociální zařízení, v 1. nad-
zemním podlaží, výměra celkem 38,20 m2 (z toho započtená 
výměra 35 m2), součástí zveřejněného záměru pronájmu je 
snímek katastrální mapy se zákresem nemovitosti.
Druh podnikání: nespecifi kován
Účel nájmu: nespecifi kován
Výše nájemného: 480 Kč/m2/rok
Minimální měsíční nájemné: 1.400 Kč, v případě pronájmu 
plátci DPH bude k nájemnému připočtena příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem vždy 
k pátému dni příslušného kalendářního měsíce
Výše měsíční zálohy na služby: určí správce nemovitosti, 
naposledy ve výši 3.200 Kč
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 20.06.2017
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí být 
doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději do 10.00 h, 
dne 19.06.2017
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky 
Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen Radou města 
Králíky dne 15.05.2017 usnesením č. RM/2017/19/253.

Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/39 , velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 34,70 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 169/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem

Nejnižší nabídková kupní cena: 400.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/39 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/39 v m2

Kuchyň 9,15 Koupelna 2,04
Pokoj 1 16,03 WC 0,82
Předsíň 4,56 Sklepní koje 3,25

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/39 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.



Králický zpravodaj 7/2017 - 12

Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/36 , velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 32,00 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 156/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem
Nejnižší nabídková kupní cena: 350.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/36 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/36 v m2

Kuchyň 7,90 Koupelna + WC 2,38
Pokoj 1 15,66 Sklepní koje 4,73
Předsíň 2,93

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/36 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/28, velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 32,10 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 157/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem
Nejnižší nabídková kupní cena: 350.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/36 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/28 v m2

Kuchyň 7,66 Koupelna + WC 2,55
Pokoj 1 16,10 Sklepní koje 3,18
Předsíň 3,49

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/28 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ

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

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.
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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

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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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

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

   den     lékař(ka)  obec adresa telefon
st 05.07.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p.  222 465 393 266
čt 06.07.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 08.07.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 09.07.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 15.07.  MUDr. Beranová  Jablonné n.O. U koupaliště 149 465 642 267
ne 16.07.  MUDr. Beranová  Jablonné n.O. U koupaliště 149 465 642 267
so 22.07.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
ne 23.07.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
so 29.07.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 30.07.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
so 05.08.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
ne 06.08.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
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.

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

Společenská
kronika

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou 
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.

Luboš Pavel  –  Petra Nováková
     Radek Urc  –  Petra Zachrdlová

Pečovatelská služba ráda přijme od pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, hole), 
které by mohly sloužit jiným potřebným. Rádi si pro pomůcky 
přijedeme. Kontakt: 724 894 938

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

4. 7. 2017 v 17:00 hodin – výbor spolku
 - vyhodnocení měsíce června
 - vyúčtování zájezdu do polska
 - úkoly na měsíc srpen

měsíc červenec je částečně vyhlášen jako klubové volno.
 - klub bude otevřen pouze ve středy pro šachisty a členy, kteří   
    mají zájem se zůčastnit vlastních aktivit v klubu.
 - otevřeno bude od 14.00 do 17.00 hodin.

mimospolková činnost:
6.7.2017 od 17:00 hodin bude v městském muzeu vernisáž výsta-
vy lucie gubrianské. výstava potrvá do 31.8.2017. Výbor spolku 
doporučuje členům účast na této výstavě.

výbor spolku

Poděkování pečovatelské službě
Již mnoho let trávím převážnou část roku na chatě pod horou 

Klepý v pohoří Králického Sněžníku. Vzhledem k tomu, že mám 
problémy s pravou dolní končetinou, jsem odkázán v některých 
úkonech na pomoc Sociálních služeb Králicka. V loni pod vede-
ním Terezy Dostálové a letos Kateřiny Krejsové. S takovou péčí 
jsem se ještě nesetkal. Takt, ochota, úcta jsou základními projevy 
pečovatelek, jmenovitě dam  Marie Dostálové, Jany Kostúrové, 
Kateřiny Břízové a Marie Látalové. Vážím si jejich práce a ob-
divuji, s jakým vnitřním zaujetím ji vykonávají. Proto bych chtěl 
celému kolektivu poděkovat a popřát jim, aby vždy s úsměvem, 
tak jako to činí dnes, dál plnily své pracovní úkony.

S úctou
Plk. Ing. Miroslav Kváč 
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Poradenské středisko z. s. 

AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 12.7.2017 (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.

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 
nedoslýchavé mají občané regionu možnost víceméně v pravi-
delných měsíčních intervalech.  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 Dol-
ní 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 do konce roku 2017, a tedy  i mož-
nost využít  terénních služeb pro nedoslýchavé v domácnostech, 
jsou  plánovány v Králíkách  ve dnech   12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 
8.11. a 13.12.2017. Jedná se vždy o druhé středy v měsíci. 

O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé budou 
občané regionu informováni prostřednictvím Králického zpra-
vodaje, plakátů na jednotlivé termíny poraden a www stránek 
města Králíky.  

Vladimír Král
Audiohelp z. s., Plzeň 

Středisko Ústí nad Orlicí 

Poskytování  paliativní péče 
agenturou

Naděje-domácí zdravotní péče s.r.o. 
v Králíkách a spádových  obcích.

V poslední době slýcháváme čím dál častěji o paliativní 
domácí hospicové péči. Samotná paliativní medicína má 
za cíl zlepšit kvalitu života u pacienta, kde byly vyčerpány 
všechny možnosti léčby, zajistit klidné a důstojné prostředí 
pro pacienta, vyloučit bolest a utrpení, motivuje pacienta 
prožít zbytek života v co nejvyšší kvalitě, vede personál 
k empatickému jednání a zájmu o lidské potřeby nemoc-
ného a jeho rodinu a také vytváří racionální systém pali-
ativní péče a zde přichází naše poslání, neboli poskytovat 
paliativní péči v domácím prostředí pacienta, ve kterém 
se cítí nejlépe.

Proč se v dnešní době o paliativní péči dovídáme stále 
častěji? Vždyť právě doma se dříve umíralo běžně. Umírání 
se totiž tzv. institucionalizovalo a my se nyní opět  pomalu 
učíme, že jde o událost, která může opět probíhat v domá-
cím prostředí pacienta, jako tomu bylo dříve. Poslední roky 
se zvyšuje kvalita péče, kterou jsme schopny pacientovi 
v domácím prostředí poskytnout. Před 21 lety, když jsem 
začínala svou praxi v domácí péči, neměli jsme k dispo-
zici téměř žádné pomůcky, které nám dnes usnadňují péči 
o pacienta (např. kyslík, injekční dávkovače, oxymetry, 
glukometry). A  proto jsme v dnešní době schopny ošetřit 
v domácím prostředí  pacienty, kteří vyžadují náročnější 
péči. Samozřejmě společně s rodinou, která  je pro nás 
a my pro ni v těchto náročných situacích nejdůležitějším  
partnerem a společníkem.

Máme možnost v případě nutnosti na doporučení nemoc-
nice nebo obvodního lékaře u pacienta pracovat 3 i více 
hodin denně. Úzce spolupracujeme s ošetřujícím lékařem 
pacienta, ambulancí léčby bolesti, ambulancí léčby ran, 
hospicem, panem farářem. V případě potřeby kontaktujeme 
psychologa, právníka a jiné specialisty ve svém oboru. 
Za dobu mé praxe v tomto regionu, která trvá už 21 let, 
jsme pomohly  spoustu  rodinám doprovodit  jejich blízké. 
Věřím, že v 99 % byli s naší péčí spokojeni. Velmi bych si 
přála a věřím, že tomu bude tak i nadále.

Vždy je možnost se jakkoliv informovat, telefonicky, 
elektronicky a samozřejmě osobně v kanceláří na naší 
adrese Aloise Hanuše 82 v Jablonném n/O. Zapůjčujeme 
také kompenzační a jiné pomůcky, tato služba je velmi 
často využívána. Nedisponujeme velkým množstvím, ne-
boť nejsme dotovaná organizace a sponzory máme zřídka, 
ale snažíme se pracovat s otevřeným srdcem  a poskytovat 
kvalitní péči všem našim pacientům .

Nováková Naďa 
 kontakt 604 440 163

Naděje - domácí zdravotní péče s.r.o.
Na Výsluní  525, Jablonné nad Orlicí, 561 64

Kancelář: Aloise Hanuše 82 
Telefon: 464 620 325

Email: dop@dop-nada.cz
Internetové stránky: www.dop-nada.cz
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Dne 25. května se na Střelnici uskutečnilo již tradiční posezení 
seniorů, které zahájila paní starostka. Dále následovalo hudební 
vystoupení žáků a učitelů ze ZUŠ Králíky, kteří nás naladili do dobré 
taneční nálady.  Panovala příjemná atmosféra, k dobré náladě bylo 
zajištěno pivečko a další nápoje. Nechyběl zákusek ke kávě a další 
drobné občerstvení.  Jako je již zvykem, za doprovodu personálu 
přijeli také obyvatelé z Domova důchodců Sv. Zdislavy v Červené 
Vodě. K tanci a poslechu hrála hudba, taneční parket se rychle 
zaplnil a všichni jsme si tento večer moc užili.

Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli, a těším se na další 
setkání.

Kateřina Krejsová, DiS. 
ředitelka SSK

Posezení seniorů

Králický karneval – rozdělení 
příspěvků

Valná hromada spolku „Sdružení pro králický karneval, z.s.“ 
projednala dne 1.6.2017 výsledek hospodaření za rok 2016. Dále 
se valná hromada zabývala vyhodnocením organizace letošního 
karnevalu. Valná hromada vzala na vědomí informaci o konečném 
vyúčtování letošního karnevalu. V duchu schválených stanov spolku 
rozhodla valná hromada spolku o rozdělení příspěvků z výtěžku 
letošního karnevalu jednotlivým subjektům takto:

DGC Wild Eagles z.s. (discgolf - mládež)         5 000,-
FC Jiskra 2008, z.s. (fotbal - mládež)                   50 000,-
TJ Jiskra Králíky, z.s. (stolní tenis - mládež)         5 000,-
TJ Jiskra Králíky, z.s. (lyžařský oddíl - mládež)          8 000,-
TJ Jiskra Králíky, z.s. (Králický duatlon)          4 000,-
Pětiboj             2 000,-
Sokol Boříkovice, z.s. (fotbal-  mládeže)           2 000,-
Pohádkový les            2 000,-
SDP (spolek dobrovolných pochodníků)          3 000,-
ČRS, z.s., MO Králíky (rybáři – mládež)          2 000,-
Králická organizace tvorby  
volnočasových aktivit, z. s.           2 000,-
Bulová (postel, matrace, povlečení)          5 100,- 

Cihelna oslaví kulatiny, lidé slyší 
i na muzejní víkendy

Králicko - Život celníků a pašeráků už brzy 
připomene nová expozice.

Když se v kraji řekne vojenství, kdekomu se okamžitě vybaví 
Králicko. Aby ne, na srpnovou Cihelnu sem každoročně jezdí 
tisíce návštěvníků. Králická pevnostní oblast i letos pokračuje 
v projektu Společné víkendy muzeí a památníků, letošní třetí se 
uskuteční právě o tomto víkendu.

Už brzy nabídnou Králíky další lákadlo: v prostorách bývalého 
gymnázia totiž vzniká unikátní expozice o životě celníků a paše-
ráků. Muzeum zřizuje Vojensko-historický klub Erika Brno a jeho 
realizace se podle slov jeho prezidenta a současně ředitele Muzea 
K-S 14 „U Cihelny“ Richarda M. Sichy přehoupla do druhé třetiny. 
Otevřít by se mohlo už v příštím roce. „Po staletí tu žijí celnické 
i pašerácké rodiny, lepší téma jsme si nemohli zvolit,“ říká Ri-
chard M. Sicha. Expozice bude ve třech místnostech, s maketami 
celnických domků, ukázkami měřidel, zbraní či uniforem. Vznik 
expozice fi nančně podpořil i Pardubický kraj.

Číslo dne: 20
Letošní jubilejní dvacátý ročník vzpomínkové akce Cihelna 

ovládne rok 1945, který návštěvníky přenese do oblasti Vyškov-
ska, které osvobozuje Rudá armáda… Termín je stanoven na 18. 
- 20. srpna a chybět nebudou ukázky IZS i dvou historických 
bojových bitev z roku 1945.

Ve srubu vystavili kufry po generálu 
Mašínovi

Pěchotní srub U Cihelny navštívila Zdena Mašínová. 
Králíky - Pěchotní srub K-S 14 „U Cihelny“, který je co by 

kamenem dohodil od vojenského muzea, v sobě skrývá řadu 
unikátů. Čerstvě instalovány jsou tu exponáty z pozůstalosti ge-
nerálmajora Josefa Mašína, od jehož popravy letos uplyne 75 let: 
cestovní a toaletní kufr, se kterými Josef Mašín objel legie. „Je 
to typicky důstojnické zavazadlo té doby,“ nastínil ředitel muzea 
Richard M. Sicha s tím, že kufr byl podle vyprávění generálovy 
dcery Zdeny Mašínové schovaný mimo byt před gestapem, aby 
nemohl být zabaven. Našel se náhodou a Zdena Mašínová jej poté 
věnovala muzeu, jehož je patronkou.

Prošla i expozici
Muzeum s rodinou Mašínových spolupracuje od roku 2011 

a třiaosmdesátiletá Zdena Mašínová jej v sobotu navštívila už po-
třetí. Prohlédla si nejen vystavené kufry a část expozice, navštívila 
i knihovnu pojmenovanou po svém otci, depozitáře a vznikající 
expozici celnictví.

Zdroj: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/cihelna-oslavi
-kulatiny-lide-slysi-i-na-muzejni-vikendy-20170620.html
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červenec 2017
úterý 4. v 17:00 hod. – JÁ, PADOUCH 3 – (animovaná ko-

medie USA)
Největší světový padouch Gru 

a jeho žlutí mimoni se vracejí 
v novém dobrodružství. A bu-
dou čelit neméně rafi novanému 
zločinci jménem Baltazar Bratt. 
Naštěstí má Gru i další pomocnice 
– agentku Lucy Wilde a adopto-
vaný trojlístek uličnic: Margo, 
Edith a Agnes.

režie: Kyle Balda / vstupné 
110,- / přístupný / české znění / 
90 min

úterý 4. ve 20:00 hod. – NAPROSTÍ CIZINCI – (komedie/
drama Itálie)

Skupina přátel se schází k po-
hodové večeři. Znají se důvěrně 
celé roky a také další setkání by 
se neslo v duchu lehkého škorpení 
a nostalgických vzpomínek na to, 
co bylo... kdyby se nezrodil zdán-
livě nevinný nápad: dát mobilní 
telefony na stůl a sdílet každou 
SMS i každý příchozí hovor. 
Kolik toho o sobě nesmíme vědět, 
abychom mohli zůstat přáteli, mi-
lenci, manželi, rodiči...? Během 
jediného večera se ukáže, že až příliš mnoho. I ti, které známe, mohou 
totiž být naprostými cizinci.

režie: Paolo Genovese / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min

pátek 7. ve 20:00 hod. – SPIDER-MAN: HOMECOMING 
– (akční dobrodružný USA)

Mladý Peter Parker/Spider-
-Man (Tom Holland), který vel-
kolepým způsobem debutoval 
ve fi lmu Captain America: Občan-
ská válka, se ve snímku Spider-
-Man: Homecoming začíná více 
sbližovat se svou nově získanou 
identitou pavoučího superhrdiny. 
Peter, nadšený ze svých zážitků 
s Avengers, se vrací domů, kde 
žije se svou tetou May pod bed-
livým dohledem svého nového 
učitele Tonyho Starka (Robert 
Downey Jr.). Peter se snaží vrátit 

ke svému běžnému životu, což mu komplikuje touha dokázat, že 
by Spider-Man mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se 
zatím odvážil. Když se ale objevuje nový padouch Vulture (Michael 
Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.

režie: Jon Watts / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 120 min

úterý 11. v 17:00 hod. – WONDER WOMAN – (akční 
dobrodružný fantasy USA) [3D]

Ještě než se stala Wonder 
Woman, podstoupila princezna 
Amazonek Diana trénink, který 
z ní udělal neporazitelnou bo-
jovnici. Vyrůstala v chráněném 
ostrovním ráji až do doby, kdy 
na jejich pobřeží havaroval 
americký pilot a vyprávěl jim 
o masivním konfliktu zuřícím 
v okolním světě. Teď opouští 
bezpečí domova s přesvědčením, 
že dokáže hrozbu zastavit. Diana 
bojuje po boku mužů ve válce, 
která má ukončit všechny kon-
fl ikty, objevuje plný potenciál 

svých schopností... a svůj skutečný úděl.
režie: Patty Jenkins / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 

znění / 140 min 

úterý 11. ve 20:00 hod. – Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE – (válečné 
drama Francie)

Bratři Maurice a Joseph jsou 
kluci, kterým žádná lumpárna 
není cizí, a protože bydlí v Paříži, 
mají příležitostí pro svá klukov-
ská dobrodružství více než dost. 
Tím spíše, když je jednomu deset 
a druhému dvanáct let. Bohužel 
jim do dětských her a radostí 
zasáhne tvrdý osud. Jednoho dne 
jim totiž maminka musí na kabáty 
přišít žluté hvězdy. Francie je 
okupována německou armádou 
a nacistická správa přitvrzuje. Židům v Paříži už jde o život. Otec roz-
hodne, že kluci musí uprchnout do dosud neokupované zóny na jihu 
Francie, kde se snad všichni zase setkají. A protože Maurice a Joseph 
musejí z ohroženého domova odejít okamžitě a pokud možno nená-
padně, nemají žádné cestovní doklady, vezmou si jen minimum peněz 
a jídla. Před sebou mají dlouhou cestu nočním vlakem, bezohledné 
německé hlídky, nebezpečný přechod přes demarkační čáru a cestu 
přes vysokohorské hřebeny. Jediné, na co se mohou spolehnout, jsou 
vlastní síly, bystrost, statečnost a instinkt. Netuší, že potrvá ještě tři 
roky, než válka skončí. Malí hrdinové si naštěstí při tom všem dokáží 
v sobě uchovat dětství i najít čas na malá klukovská dobrodružství.

režie: Christian Duguay / vstupné 100,- / přístupný / české znění 
/ 110 min

středa 12. ve 20:00 hod. – V UTAJENÍ – (akční thriller Velká 
Británie)

Špičková agentka americ-
ké CIA Alice Racine (Noomi 
Rapace) je po nevydařené akci 
přeřazena do londýnské kance-
láře. Po dlouhém čase ji kon-
taktují bývalí nadřízení, protože 
se dozvěděli o zvýšené aktivitě 
v prostředí radikálních militant-
ních skupin. Alici se podaří lo-
kalizovat hlavního podezřelého, 
ale během jeho výslechu přijde 
na to, že ji někdo podvedl a ven 
unikly přísně tajné informace. 
Najednou se ona sama ocitá 
v ohrožení a musí udělat vše proto, aby zabránila připravovanému 
útoku na Londýn. Závod s časem začíná...

režie: Michael Apted / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min
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čtvrtek 13. ve 20:00 hod. – SVĚT PODLE DALIBORKA 
– (dokumentární ČR)

Lakýrníkovi Daliborovi K. táhne na čtyřicítku, přesto stále bydlí 
se svojí matkou Věrou. Natáčí amatérské horory a skládá rozezlené 
písně, má rád PlayStation a Facebook. A obdivuje Adolfa Hitlera. 

V hledání plnohodnotného vztahu k ženě byl dosud neúspěšný, snad 
mu tedy trochu radosti přinese alespoň Jana, nová známost ze sou-
sedství. Český dokumentarista Vít Klusák přichází se stylizovaným 
portrétem něžného neonacisty z Prostějova, který ač nikdy nikoho 
neudeřil, nesnáší ledacos: svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homo-
sexuály, Merkelovou, pavouky i zubaře. Irituje ho i nový matčin přítel 
Vladimír, přestože podbízivě utrousí, že by z cikánů nejradši udělal 
asfalt. Dalibor totiž nesnáší svůj život, jenže neví, co v něm změnit. 
Do stejné míry sžíravě absurdní a ledově mrazivá dokumentární 
tragikomedie přibližuje radikální světonázor „obyčejných slušných 
lidí“. A když už se zdá, že ve své palčivosti nemůže jít dále, vyvrcholí 
zcela nekompromisním způsobem.
režie: Vít Klusák / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 105 min

pátek 14. ve 20:00 hod. – VÁLKA O PLANETU OPIC – 
(akční dobrodružný sci-fi  USA)

Válka o planetu opic začíná dva 
roky po událostech předchozího 
snímku Úsvit planety opic. Z in-
teligentního šimpanze Caesara se 
stal nezpochybnitelný vůdce roz-
růstajícího se společenství opic, 
kterému je okolnostmi vnucena 
nová role válečného generála. 
Situace opičího klanu vedeného 
Caesarem je totiž katastrofální. 
Jejich skupina ustoupila do lesů, 
kde se často utkávají v bitvách 
s lidskou armádou, vedenou ne-
lítostným plukovníkem McCulloughem (Woody Harrelson). Ztráty 
opičího společenství jsou obrovské a Caesar cítí bolest z každé smrti. 
Potýká se s vlastními temnějšími instinkty a nastupuje na cestu po-
msty, na níž se nevyhnutelně střetne s plukovníkem v epické bitvě, 
která určí, kdo se stane vůdčím druhem, jenž bude určovat další osud 
těch druhých, poražených.
režie: Matt Reeves / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / titulky / 

135 min

úterý 18. v 17:00 hod. – AUTA 3 – (animovaná komedie USA)
Legendární závoďák Blesk 

McQueen z ničeho nic zjistí, že 
ho nová generace závodních aut 
poslala mimo závodní dráhu, 
kterou nade vše miluje. Zpátky 
do hry mu může pomoci pouze 
mladá automechanička Cruz 
Ramirezová, která však sama 
pomýšlí na vítězství. Slavný 
závoďák s číslem 95 musí ve Zla-
tém pístu všem dokázat, že nepa-
tří do starého železa.

režie: Brian Fee / vstupné 100,- 
/ přístupný / české znění / 90 min

úterý 18. ve 20:00 hod. – OKLAMANÝ – (historické drama 
USA)

Dusno až k zalknutí. Tak 
lze nejlépe charakterizovat 
atmosféru v izolované dívčí 
internátní škole, kde se zne-
nadání objeví muž. Jediný 
široko daleko. Za zdmi dívčí 
školy zuří americká občan-
ská válka, ale její studentky 
a učitelky probíhající konfl ikt 
neberou na vědomí. Dokud 
nezaklepe na jejich dveře. 
Těžce zraněného nepřátel-
ského důstojníka Johna McBurneyho (Colin Farrell) se ujmou v aktu 
křesťanského milosrdenství, aby ho, hned jak se trochu postaví na nohy, 
vydaly „svým“ vojákům jako válečného zajatce. Jenže John si postupně 
omotá kolem prstu nejen mladičké studentky v čele s krásnou Alicií 
(Elle Fanning), ale i jejich staropanenskou učitelku Edwinu (Kirsten 
Dunst) a především ředitelku školy (Nicole Kidman). Ve všech se díky 
němu probouzejí emoce, které ještě nebo už dlouho nezažily.
režie: Sofi a Coppola / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky / 

90 min

středa 19. ve 20:00 hod. – PĚKNĚ BLBĚ – (romantická kome-
die USA)

Kumail je stand-up komik, pří-
ležitostný řidič Uberu a největší 
fanoušek Akt X. Emily studuje 
psychologii, má skvělý smysl pro 
humor a rozhodně se teď nechce 
vázat. Alespoň do chvíle, než 
vyrazí na večer stand-up komiků. 
Duchapřítomný Kumail Emily 
okamžitě padne do oka, a i když 
oba tvrdí opak, brzy je jasné, že 
nepůjde jen o záležitost na jednu 
noc. Nadějně se rozvíjející vztah 
ale naruší záhadná nemoc, která 
Emily uvrhne do umělého spánku. 
Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími svéráznými rodiči, 
kteří se přes počáteční nedůvěru s Kumailem postupně sbližují, což 
generuje řadu zábavných situací.
režie: Michael Showalter / vstupné 80,- / přístupný / titulky / 115 min

čtvrtek 20. ve 20:00 hod. – MILOVNÍK PO PŘECHODU 
– (romantický USA)

Držte si plavky, přichází... Od-
vážnou a svůdnou letní komedii 
zdobí sexbomby dvou generací. 
Mexická kráska Salma Hayek 
a sexuální symbol šedesátých 
let, legendární Raquel Welch. 
Hlavním hrdinou je ovšem zrezlý 
playboy za zenitem, jehož pokusy 
vrátit se po letech jako obávaný 
dobyvatel ženských srdcí a pe-
něženek už neprobouzí libido, 
ale spíš rozpaky a úsměvy. A obě 
krasavice mu k tomu pěkně za-
topí. Coby neodolatelný seladon 
městských bazénů měl Maximo 

jediný cíl – klofnout bohatou starší dámu, nechat se vyživovat a vést 
sladký život. Klapalo to dokonale. Každá zlatá žíla ale někdy vyschne. 
Navíc se jeho velmi stará žena spustí s velmi mladým prodejcem aut 
a podvedeného Maxima vykopne na ulici. Ze zlaté klece se stěhuje 
k sestře do obyčejného bytu a ocitá se ve světě lidí, kteří pracují, na-
kupují, sami si vaří a provádějí další nepředstavitelné věci. Tudy ale 
cesta nevede. Ještěže existují děti a ty mají spolužačky a ty zase mají 
starou bohatou babičku. Svět by přeci jen mohl být zase spravedlivý 
a další boj o pohodlný život může začít. Povede se Maximovi oprášit 
své zašlé umění svůdce? Obnoví slávu svých žlutých plavek?!? 
režie: Ken Marino / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky / 110 min
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pátek 21. ve 20:00 hod. – VALERIAN A MĚSTO TISÍ-
CE PLANET  – (akční sci-fi  Francie/USA) [3D]

Valerian (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne) jsou 
speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem 
je udržovat pořádek v celém vesmíru. Valerian má se svou kole-
gyní více než jen profesionální záměry, neustále ji bombarduje 
milostnými návrhy. Ale pověst, která jeho vztah k ženám provází 
a konzervativní postoje Laureline vedou k tomu, že ho neustále 

odmítá. Na rozkaz velitele (Clive Owen) se Valerian a Laureline 
vydávají na společnou misi do ohromného mezigalaktického města 
Alfa. Alfa je neustále rostoucí metropole, kterou obývají tisíce tvorů 
ze všech koutů galaxie. Žije zde 17 milionů obyvatel, kteří spojili 
své dovednosti, technologie a zdroje pro společné dobro. Jak už to 
ale bývá, ne každý má v Alfě stejné bohulibé cíle. Zdá se, že jakési 
tajemné síly se chystají náš rod ohrozit! 
režie: Luc Besson / vstupné 150,- / přístupný / české znění / 130 min 

Klub Na Střelnici Králíky
červenec 2017

sobota 1.7.     PASAT.KRALIKY.COM     zač. v 17:00 hod
Patnáctý ročník velmi malého hudebního festivalu se tentokrát 

koná na zahrádce hostince U Lípy. Účinkují WiFiTch, Theraphossa, 
Dolly Bus Band, P.O.P.M. a další. Vstupné dobrovolné.

neděle 9.7.                zač. v 19:00 hod
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA 

ROŽMBERSKÁ KAPELA
Rožmberská kapela (založena 1974) je instrumentálně-vokální 

soubor, který se zabývá interpretací středověké a renesanční hudby. 
Navazuje na tradice historické Rožmberské kapely, která působila 
v letech 1552 až 1602 na českokrumlovském zámku, později 
v Třeboni, a přispívala k lesku jihočeského panovnického dvora 
Viléma a Petra Voka z Rožmberka. – Všichni členové souboru jsou 
profesionální hudebníci, kteří působí ve významných hudebních 
tělesech v Praze (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Státní 
opera Praha, Hudební divadlo v Karlíně). Hráče spojuje zájem 
o starou hudbu a ochota učit se ovládat více (dnes už neobvyklých) 
nástrojů, což bylo ve středověku samozřejmostí. Obsazení je vari-
abilní podle konkrétního programu. Soubor působí již 40 let a má 
za sebou mnoho úspěšných domácích i zahraničních turné, např. 
Řecko, Švédsko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Malta, 
Švýcarsko, Wales a další. Účastní se prestižních festivalů staré 
hudby např. v Německu (Drážďany, hrad Wartburg, Berlín, Kolín 
n. R.), v Itálii (Merano, Belluno), v Rakousku (Vídeň, Millstatt, 
Salzburg), v Lucembursku, Belgii, Francii (Belfort), v Aténách 
a v dalších evropských městech. Soubor pořídil nahrávky pro 
některé evropské rozhlasové stanice, např. rakouské ORF , WRD, 
Deutschland Radio Berlin, Radio Nacional de Espaňa, Řecký roz-
hlas. Opakovaně nahrával pro Československý, resp.Český rozhlas. 
Spolupracoval na několika vlastních pořadech s Českou televizí 

(např. z cyklu „Ti nejlepší z klasiky“). Rovněž nahrával hudbu 
k několika českým i zahraničním fi lmům. Obsazení: Kateřina 
Valášková – háčková harfa, středověký cimbál - santur, šajtholt, 
trumšajt, kamzičí rohy, percuse; Štěpán Maniak – fi dula, kamzičí 
rohy, křivé rohy, saracénská loutna, percuse, rebec, varhaní portativ; 
Mario Mesany – zobcové fl étny, příčná fl étna, kamzičí rohy, křivé 
rohy, vzdušnicové šalmaje, měchuřinová píšťala, niněra, percuse; 
Pavel Polášek – sopránový a altový pumort, zobcové fl étny, kamzičí 
rohy, křivé rohy, cimbál, vzdušnicová šalmaj, měchuřinová píšťa-
la, trumšajt, bicí; Jiří Poláček – zpěv, percuse. Více o programu 
a účinkujících kapela najdete na webu http://www.klasternihu-
debnislavnosti.cz/a9-7-kraliky/ – Vstupné 150,- Kč, vstupenky 
jsou v předprodeji v kanceláři Střelnice, tel.: 603 849 460, e-mail: 
strelnice@strelnice.cz, nebo u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici, tel.: 732 202 193. Bezplatná doprava 
na koncert je zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z au-
tobusového nádraží ve 18:30 hodin.

sobota 15.7.       ARTEX 2017            zač. v 16:00 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí.

16:00 – AJDONTKER – rocková parta z Havířova, vycházející 
hvězda klubové scény;
17:15 – NEBE – Havířov podruhé, tentokrát popová záležitost pro 
mladé posluchače;
18:30 – JANANAS – folk a vše ostatní ve vtipném hudebním 
koktejlu;
20:00 – WALK CHOC ICE – obnovená kapela slaví letos 25 let 
na české hudební scéně; 
22:00 – KAMIL STŘIHAVKA & Leaders – majitel velkého hlasu 
a nejlepší JChS ve střední Evropě;
24:00 – HOUPACÍ KONĚ – indie-rock z Ústí nad Labem – odměna 
pro ty, kteří vydrží.

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

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, písem-
ný 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 vyhra-
zuje 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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Klášterní hudební slavnosti 
2017 také letos v Králíkách

Rozhovor s ředitelem mezinárodního hudebního festivalu Kláš-
terní hudební slavnosti 2017 MgA. Romanem Janků.
„Příprava letošního ročníku byla velmi náročná“,  říká Roman Janků.

1) Klášterní hudební slavnosti letos začínají druhé desetiletí. 
Dramaturgie nabízí krásné koncerty v netradičních prostorách. 
Na co se můžeme letos těšit?

Koncerty jsme se opravdu snažili koncipovat nejen do tradičních, 
ale také netradičních prostor. Takže se můžeme těšit na koncert 
v Ruční papírně ve Velkých Losinách, v hudebním salonu na zámku 
v Bludově nebo také v Hudební hale Horských lázní Karlova Stu-
dánka. Z plejády programů, bych velmi rád vyzdvihnul zahajovací 
koncert 2. července. Koncert jsme věnovali Johannu Sebastianu 
Bachovi. Zazní nejen jeho skladby, ale také skladby jeho pozdějších 
obdivovatelů či skladby mistrů, kteří inspirovali zase samotného 
Bacha. V podání vokálního souboru Ensemble Frizzante zazní du-
chovní program inspirovaný dramaturgií, kterou představil proslulý 
vokální soubor Hilliard Ensemble v roce 2001. Tato dramaturgie 
střídá Bachovy chorály s částmi jeho Partity d moll pro sólové 
housle, přičemž v poslední části Ciaccone se vokální fragmenty 
chorálů a part houslí propojí. Dalšími nádhernými koncerty budou 
koncerty patronky festivalu, harfi stky Jany Bouškové v Jeseníku 17. 
července a v Šumperku 18. července. A nerad bych také zapomněl 
na téměř již tradiční angažmá 

herečky Valérie Zawadské, která společně s Doležalovým kvar-
tetem vystoupí v Karlově Studánce 4. července.

2) Jak se rodil letošní festival? Všichni vidíme, že se ekonomice 
daří, pocítili jste to také? Jsou jednání se sponzory snazší?

Abych pravdu řekl, příprava letošního ročníku byla pro mě téměř 
smrtící. Celý festival je prakticky naplánován hned po odeznění 
posledních tónů toho předešlého. Vize, které mám, je potom třeba 
zhmotnit do smluv a termínů. To vše je potom zapotřebí mít podpo-
řeno fi nančně. Všechna jednání se sponzory vypadala velmi slibně, 
nicméně po Novém roce nám odřekl spolupráci dlouholetý generální 
partner a žádný další takto velký partner se již neobjevil. Jednání 
s fi rmami letos nedopadla dobře ani na poli menších sponzorů. 
Bohužel musím konstatovat, že v naší branži žádná ekonomická 
prosperita vidět není. Snad se to v příštích měsících změní. Moc 
bych chtěl na tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří nám 
zachovali přízeň a podpořili nás.

3) Poznamenal odchod generálního partnera nějak plány pro 
letošní ročník festivalu?

Velmi výrazně. Já jsem jednal o pozvání velkého symfonického 
orchestru a plánovali jsme se skvělými sólisty a sborem provést 
Dvořákovo Stabat Mater. Nicméně jsem všechny tyto plány musel 
opustit a postavit dramaturgii jinak. Ale i přes tyto nepříjemnosti se 
nám zdařil, myslím, krásný program. Nyní čekáme, až vše vypukne 
a budeme se moci podělit o koncerty s posluchači

4) Festival ve svém názvu používá také slovo „mezinárodní“. 
Jak si to můžeme vysvětlovat?

Každým rokem se snažíme zvát na festival zahraniční umělce. 
Ať sólisty nebo soubory. Loni k nám zavítal na dva koncerty Po-
znaňský chlapecký sbor a letos jsme sáhli zase k našim západním 
sousedům a pozvali vynikající Neues Barocktrio Berlin. Soubor 
ve složení barokní housle, viola da gamba a cembalo přiveze 
program „Hudební bitva čtyř národů“ a věřím, že se máme na co 
těšit. Zastoupeny na „bitevním poli“ budou Anglie, Itálie, Francie 
a německy hovořící země, tedy Německo a Rakousko.

5) Loni byl zájem o koncerty mimořádný a přivítali jste také 
řadu velkých hudebních osobností. Již jste naznačil vystoupení 
harfi stky Jany Bouškové a herečky Valérie Zawadské. Najdeme 

v programu festivalu ještě další zajímavá jména?

Určitě ano. Rád bych zmínil především koncert 11. července 
v Rapotíně, na kterém vystoupí fenomenální český fl étnista Jiří 
Stivín. Je sice považován především za improvizátora a jazzmana, 
ale jeho mimořádný vztah k barokní hudbě je více než známý a ze 
skladeb tohoto období je také sestaven program jeho koncertu. 
V klášteře v Králíkách zahraje zase renomovaný soubor Rožm-
berská kapela, který se zaměřuje spíše na hudbu středověkou 
a renesanční. V Ruční papírně ve Velkých Losinách budeme mít 
možnost slyšet koncert pro dvě cembala (vystoupí dvě nejlepší české 
cembalistky Edita Keglerová a Monika Knoblochová) a ještě bych 
nerad zapomněl na vycházející hvězdu, českého klavíristu Matyáše 
Nováka, který vystoupí v Bludově.

6) Jak je to letos se vstupenkami?
Vstupenky je možné zakoupit v obvyklých předprodejích a také 

online z pohodlí domova na našich internetových stránkách. Zde se 
získají také další informace. Pro letošní rok jsme se snažili zajistit 
téměř pro všechny sály možnost číslování míst, takže si zájemci mo-
hou zakoupit přímo konkrétní sedadlo. Věřím, že budou spokojeni. 

Z agenturního rozhovoru vybral a upravil Pavel Strnad
(Pozn: Vstupenky na koncert v poutním kostele na Hedeči 9.7. 
jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský textil 
ve Valdštejnově ulici naproti poště.)

Žáci z Lipky dobyli „Galleryi“
 V rámci možné budoucí spolupráce našeho Středního odborného 

učiliště opravárenského a fi rmy ZETOR TRACTORS a.s. s, cílem 
propojení školní výuky žáků středních odborných škol s praxí, jsme 
20. 6. 2017 s vybranými žáky školy uskutečnili exkurzi do ZETOR 
GALLERY. Účastnili se žáci 1. a  2. ročníku oboru opravář země-
dělských strojů odborných předmětů. Místem konání byl areál Zetor 
Gallery který je umístěn v blízkosti  hlavního výrobního závodu, 
kde probíhá výroba a montáž známých českých traktorů.

 Zetor Gallery (muzeum) nás prováděla slečna Lucie Krejčí, která 
naše žáky poutavým výkladem seznámila s historií a produkty tra-
dičního českého výrobce Zetor až do současnosti. Vznik této značky 
datovaný od roku 1946. Během exkurze  měli žáci možnost se ptát 
na konkrétní dotazy, které slečna Krejčí odborně, věcně a s lidským 
přístupem zodpovídala. Tímto kolektivu fi rmy ZETOR TRACTORS 
a.s. děkujeme za ochotu, čas, sdělené informace a vstřícné přijetí. 
Studenti se aktivní diskuzí a znalostmi zapojili do výkladu.
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Málo pohybu ve škole?
Nedávno jsem v televizi viděla reportáž o tom, že nám roste 

počet dětí s nadváhou. Každé osmé dítě má nadváhu, což je velmi 
alarmující. Až potud bych s touto zprávou souhlasila. Pokračování 
reportáže mě však zaskočilo. Na dotaz, proč tomu tak je, odpověděl 
jakýsi chytrý pán a to cituji: „ Ve škole je méně pohybu než dříve“. 
Trochu jsem se zamyslela, jak to ten dotyčný asi myslí. V současné 
době mají děti na základních školách dvě hodiny týdně tělesnou 
výchovu. Když jsem základní školu navštěvovala já, také jsme 
měli dvě hodiny týdně tělocvik, a to bylo před více než třiceti lety. 
O jakém dalším pohybu tedy pán mluvil? Co dalšího jsme my dělali? 
Já si pamatuji na lyžařský výcvik v sedmé třídě, branný závod „ 
Partizánský samopal“ a jednou za čtyři roky nácvik na spartakiádu.  
To bylo všechno. 

Zkusím shrnout sportovní akce, které jsou nad rámec osnov 
a které pro děti pořádá naše škola v současnosti.  Od první do čtvrté 
třídy děti pravidelně jezdí na plavecký výcvik. Každoročně pořádá-
me  lyžařské výcviky pro žáky pátých, šestých, sedmých a osmých 
ročníků. Osmáci si také mohou vyrazit na čtyřdenní turistický kurz, 
během kterého  nachodí více než 80 km. Vycházející žáci si konec 
roku zpestřují  pěti dny na kole. V tomto školním roce  na konci 
května vyjížděli  ze Severomoravské chaty, kde byli ubytovaní, 
k denním vyjížďkám na kole po okolí. Letos jsme  již po dvanácté 
uspořádali „ Den rekordů“ -  atletické závody nejen pro žáky naší 
školy, ale i  děti i z okolních škol.  Zde sice nemohou závodit 
všechny děti z naší školy, protože se děti vybírají  podle výkonnosti, 
ale může to být pro ně motivace, aby začaly něco dělat.  Přihlásili 
jsme se také do olympijského víceboje. Chlapci i děvčata plnili 
limity v deseti různých  disciplínách. Na základě výsledků mohou 

vybojovat odznaky všestrannosti. Závěr školního roku patří již tra-
dičně akci  „ Poslední zvonění“, kde hrají  fotbal žáci proti učitelům 
a děvčata sedmých až devátých tříd předvedou taneční vystoupení, 
která si připravovala v hodinách tělesné výchovy. 

Účastníme se také spousty akcí, které pořádá Asociace školních 

sportovních klubů. Jsou to hlavně kolektivní sporty jako kopaná, 
hokejbal, fl orbal nebo vybíjená. Umístění na stupních vítězů pra-
videlně vozíme z atletického trojboje z polského Mezilesí, který 
se koná vždy počátkem června.  A letos jsme spolupracovali s pol-
skou  školou ještě intenzivněji. V rámci polsko-českého projektu 
„ Po stopách Lecha a Čecha“ jsme si společně například vyšlápli 
na Králický Sněžník a projeli se na kolech v okolí Mezilesí. 

U nás ve škole si děti mohou „přičichnout“ k velkému množství 
pohybových aktivit.  Záleží jen na nich, která z nich je zaujme.  

Vrátím se znovu na začátek. Ano, současné děti se málo hýbou, 
tloustnou, ale určitě to není tím, že by bylo méně pohybu ve škole. 
Naopak  současná škola nabízí takové  množství pohybových 
aktivit, o kterých se nám dospělým v dětství ani nesnilo. A o naší 
škole to platí dvojnásob!

Za pedagogy  ZŠ Králíky
 Iveta Kubíčková

Sportovní hry mateřských škol 
Dne 19. 5. 2017 se na Sportovním areálu v Králíkách uskuteč-

nilo místní kolo Sportovních her mateřských škol Pardubického 
kraje. Tohoto sportovního klání se zúčastnily děti z mateřských 
škol Bílá Voda, Červená Voda, Prostřední Lipka, Pivovarská 
Králíky a Mateřské školy Moravská Králíky. Pravidla her byla 
přesně stanovena pořadatelem. Děti soutěžily v pěti disciplínách 
- štafetový běh na 50 m, překážková chůze na 50 m, pětiskok, 
hod míčkem do dálky a skákání v pytli na 20 m. Děti se se všemi 
disciplínami vypořádaly statečně a opravdu s velkým nasazením. 
I všechny paní učitelky s velkým nadšením prožívaly s dětmi 
jejich sportovní zápolení. Fandilo se všem a to bylo to nejhezčí.
Vždyť přece nejde tak úplně jenom o to vyhrát, ale zúčastnit se a přede-
vším udělat něco pro své  zdraví. Dětem jsme ukázaly, jak lze také trávit 
volný čas a že sport a zdravý pohyb nás může obohatit o krásné zážitky.

Všechny děti se snažily, bojovaly o své vítězství a také by si ho 
všechny zasloužily. Přesto jsme musely vyhlásit vítěznou mateřskou 
školu, která měla naše město reprezentovat v Krajském fi nále v Par-
dubicích. Vítězem místního kola se nakonec, stejně jako v minlých 
letech,  stalo družstvo z Mateřské školy Moravská v Králíkách 
ve složení Kristýna Dekařová, Kristina Ješinová, Markéta 
Ješinová, Monika Martincová, Aneta Pospíšilová, Alexandr 
Brůna, Radek Jurenka, Tobias Kisela, Jaroslav Makar a Aleš 
Mucha. Družstvo děti z naší mateřské školy se zúčastnilo Krajského 
fi nále v Pradubicích dne 13. 6. 2015. Závodilo se  na  atletickém 
stadiónu Hvězda, kde si děti mohly vychutnat atmosféru velkých 
závodů jako opravdoví sportovci.

Ve velmi silné konkurenci, kterou našim dětem byli kamarádi 
z velkých městských mateřských škol, obsadilo družstvo z naší škol-
ky 10. místo. Naši malí sportovci v krajském kole závodili ve slo-
žení Kristýna Dekařová, Kristina Ješinová, Markéta Ješinová, 
Vanesa Halbrštátová, Monika Martincová, Alexandr Brůna, 
Tobias Kisela, Jaroslav Makar, Aleš Mucha a Marek Tomek

Všem dětem patří poděkování za jejich obrovské sportovní 
nasazení a za reprezentaci naší mateřské školy a našeho města.

Bc. Romana Fabiánová
MŠ Moravská, Králíky
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Nahlédnutí do okénka akcí 
MŠ Prostřední Lipka

Konec školního roku je vždy naplněn výlety, oslavou svátků 
dětí, sportovními akcemi a zejména slavnostním rozloučením 
s předškoláky. Překvapením pro děti byla 1.6. návštěva ,,Dětského 
domečku“v Šumperku, kde děti oslavily svůj svátek. Pochvalu si 
také děti zaslouží za účast na sportovních hrách mateřských škol, 
které proběhly dne  26.5. na sportovním areálu v Králíkách (viz. 
webové stránky školy). Školní výlet jsme si naplánovali společně 
s rodiči do DinoParku a ZooParku ve Vyškově. Děti zavezl za di-
nosaury zvláštní vláček, který měl několik vagónků a projížděl 
i ulicemi Vyškova. V DinoParku jsme shlédli 4D kino, pohráli jsme 
si na dětském hřišti, zakoupili upomínkové dárečky a vláčkem 
jsme se vrátili zpět do ZooParku. Cesta za pokladem a sportovní 
hry se nám také vydařily. Rozloučení s předškoláky proběhne 
odpoledne 23.6. od 14.30 hod., zahrát nám přijede hudební sku-
pina Domino a poté se představí děti se svým programem. Závěr 
odpoledne bude patřit budoucím školákům, program: PASOVÁNÍ 
NA ŠKOLÁKA . Po pasování si všichni zúčastnění mohou opéct 
párky, pohrát si, popovídat a příjemně strávit odpoledne. Starší 
děti zůstanou v MŠ přes noc. Při uskutečňování těchto akcí nám 
vždy pomáhali sponzoři svými dárky, rodiče, zejména maminky 
a kuchařky ze školní jídelny, které nám vždy připravily chutné 
a osvěžující občerstvení. 

Zároveň přejeme Všem dětem báječné letní prázdniny, hodně 
sluníčka a radovánek!

Za mateřskou školu děti a paní učitelky.

27. ročník festivalu dechových orchestrů - THUM 
9. – 11. 6. 2017

Výlet do Thumu
Náš dechový orchestr se rozhodl jet podruhé do Thumu. Naložili 

jsme autobus vším možným a vyrazili v pátek kolem 10 hodin do-
poledne. Cestou jsme se dívali na dva fi lmy. Všichni se smáli, byla 
to zábava. Natka Saňáková nás po celou cestu i pobyt bavila svými 
hrami. Když jsme přijeli, byli jsme seznámeni s pravidly a dostali 
náramek pro vstup na festival. K večeři jsme měli pizzu. Nebyla 
nic moc, ale protože jsme měli hlad, snědli jsme ji. Poté jsme jeli 
na ubytování. Přespali jsme první noc. 

V 8 hodin, když už bylo ráno, jsme vstávali. Kolem 9 hodin jsme 
odjeli z ubytování na snídani. Měli jsme housky s čajem a kaka-
em a k nim jsme si mohli vybrat cokoli na ně. Po snídani jsme si 
vyzvedli nástroje a noty, abychom na festivalu zahráli. Lidé nám 
moc tleskali, což se nám moc líbilo. Když skončil náš koncert, dali 
jsme si oběd. K obědu jsme měli nudle, které měly zvláštní chuť, 
ale ušlo to. Potom jsme se jeli na ubytování převléknout. Rozhodli 
jsme se, že si zajedeme na výlet. První kousek cesty jsme jeli auto-
busem a ten druhý šli pěšky. Šli jsme lesem kolem vyřezávaných 
postaviček a zvířátek, takový okruh kolem horské chaty. Protože 

Středověký průvod
Dne 1.6.2017 se školní družina při Základní škole v Králíkách 

zúčastnila středověkého průvodu v partnerském městě Mezilesí 
v Polsku. Průvod byl součástí česko-polského projektu, do kterého 
je naše škole zapojena. Děti si na průvod s pomocí rodičů a vycho-
vatelek ŠD vyrobily vlastní kostýmy, děvčata si je doplnila stře-
dověkými šperky a chlapci rytířskými štíty. Děti a učitelé ze školy 
v Mezilesí pro naše děti připravili hry, zábavu na skákacím hradu 
a bohaté občerstvení. Všechny děti odjížděly se spoustou zážitků. 

vychovatelky ŠD

jsme chtěli stihnout večeři, museli jsme jet. Na večeři jsme měli 
karbanátek s bramborovým salátem. Bylo to dobrý. Než jsme jeli 
zpátky na ubytování, stihli jsme zhlédnout zajímavá vystoupení 
jiných orchestrů. V jednom hráli na šalmaje. Měli to moc hezké, 
ale na nás nemají. Cestou na ubytování jsme si v autobuse pustili 
písničky. Bylo to takové menší disco, které jsme měli i chvilku 
na ubytování. Potom jsme přespali druhou noc.

Ráno to bylo všechno stejné i stejná snídaně. Cesta zpátky do ČR 
a do Králík byla kupodivu taky stejná. Výlet byl moc fajn. Někdy 
si to chceme zopakovat.

za Dechový orchestr ZUŠ Králíky: Šárka Kučerová (13 let), 
Kristýna Morávková (12 let)

FC Jiskra 2008 připravuje na 8.9.2017 na hřišti 
v Králíkách náborovou akci

MŮJ PRVNÍ GÓL
Hlavním cílem akce je seznámit rodiče a děti s fotbalem 
zábavnou formou. Očekáváme účast základních a ma-
teřských škol z regionu Králíky a Červená Voda včetně 

pedagogů a rodičů.
Akce je podporována Fotbalovou asociací ČR a Lesy ČR.
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Obchodka ve Svitavách slaví 70
 Srdečně zveme současné i bývalé žáky a studenty, rodiče, přátele 

školy, bývalé zaměstnance a všechny další zájemce na oslavu výročí 
založení Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické 
ve Svitavách. 

Oslava se koná v sobotu 23. září 2017. Od 11:00 do 15:00 budou 
pro všechny zájemce otevřené prostory celé školy. Chybět nebude 
výstava dobových materiálů a fotografi í.

Od 16:00 je připraven kulturní program v multifunkčním centru 
Fabrika. K tanci a poslechu nám zahrají skupiny Moka Band a THE 
PINK PANTERS. Slosovatelné místenky lze zakoupit na sekreta-
riátu školy nebo objednat elektronicky na adrese fr@oa.svitavy.
cz v předprodeji za 92,- Kč. Další informace naleznete na našich 
webových stránkách www.oa.svitavy.cz nebo na facebooku.

Těšíme se na naše společné setkání.
Libor Pavlík, ředitel

Výtvarná dílna slavila velký úspěch
Děti z výtvarné dílny při ZŠ Moravská se zúčastnily celostátní 

výtvarné soutěže „Cesta do budoucnosti: Nejlepší pracovní život 
pro každého“ vyhlášené Výzkumným ústavem bezpečnosti práce 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Všechny děti s napětím 
očekávaly, zda uspějí. A opravdu uspěly. Deniska Wetterová ze 
4.B obsadila 3. místo. Slavnostní předávání proběhlo v Poslanecké 
sněmovně v Praze, kde na ní čekaly hodnotné a zajímavé ceny, plno 
dobrot a také prohlídka Prahy. Denisce moc gratulujeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci naší školy.

Za Výtvarnou dílnu Martina Malá 



Králický zpravodaj 7/2017 - 25

K 31.5.2017 vstoupil v platnost nový 
zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových 
látek, známý jako “protikuřácký zákon“.

Kromě zákazu kouření v restauracích 
a ve vnitřních prostorách všech druhů 
sportovišť stanovuje některé povinnosti 
pořadatelům sportovních akcí.

§ 9 Zjistí-li vlastník prostoru - pro-
vozovatel sportoviště, (míněna uzavřená 
sportoviště - sportovní haly, tělocvičny 
apod.)

kde je kouření a používání elektronické 
cigarety zakázáno, porušení tohoto zákazu, 
je povinen osobu, která nedodržuje zákaz 
kouření nebo zákaz používání elektronic-
ké cigarety, vyzvat, aby v tomto jednání 
nepokračovala nebo aby prostor opustila.

Tato osoba je povinna výzvy uposlech-
nout.

Prostor, nebo dopravní prostředek, kde je 
kouření zakázáno, je osoba podle odstavce 
1 povinna u vstupu označit zjevně viditel-
nou grafi ckou značkou „Kouření zakázá-
no“. Grafi cká podoba značky je uvedena 
v příloze k tomuto zákonu. - viz příloha.

Prostor, nebo dopravní prostředek, kde 
je používání elektronických cigaret zaká-
záno, je osoba podle odstavce 1 povinna 
u vstupu označit zjevně viditelným textem 
informujícím o tom, že v tomto prostoru je 
používání elektronických cigaret zakázáno. 
Tento text musí být pořízen v českém ja-
zyce černými tiskacími písmeny na bílém 
podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm.

 § 11 Zákaz a omezení prodeje a podá-
vání alkoholických nápojů

Zakazuje se prodávat alkoholické nápoje 
mimo prodejnu, která je potravinářským 
podnikem, provozovnu stravovacích slu-
žeb, provozovnu výrobce vína, ubytovací 
zařízení,

Stánek s občerstvením, Stánek speciali-
zující se na prodej tohoto zboží umístěný 
uvnitř stavby určené pro obchod a veřejný 
dopravní prostředek dálkové železniční, le-
tecké, vodní a dálkové autobusové dopravy.

Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 se 
zakazuje prodávat nebo podávat alkoho-
lické nápoje

g) na veřejnosti přístupné sportovní 
akci, s výjimkou alkoholického nápoje 
obsahujícího nejvýše 4,3 % objemová 
ethanolu a vína.

 § 14 Příležitostný prodej alkoholic-
kých nápojů

(1) Alkoholické nápoje, s výjimkou 
lihovin podle přímo použitelného před-
pisu Evropské unie upravujícího defi nici 
a popis lihovin (dále jen „lihovina“), lze 
v rámci příležitostného prodeje prodávat 
na ochutnávce vína, ochutnávce částečně 
zkvašených hroznových moštů, farmář-

ském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné 
slavnosti, tradiční, kulturní, taneční a jim 
podobné akci; na veřejnosti přístupné 
sportovní akci lze v rámci příležitostného 
prodeje prodávat alkoholické nápoje ob-
sahující nejvýše 4,3 % objemová ethanolu 
a vino.

 § 18 Zákaz vstupu pro osobu, která 
je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky

Osobě, která je zjevně pod vlivem alko-
holu nebo jiné návykové látky a je ve stavu, 
v němž ohrožuje sebe nebo jinou osobu, 
majetek nebo veřejný pořádek, se zakazuje 
vstupovat a zdržovat se

j) v prostoru, kde probíhá sportovní akce.
Zjistí-li vlastník prostoru uvedeného 

v odstavci 1 písm. a), d) a h), provozovatel 
dopravního prostředku veřejné dopravy, 
poskytovatel zdravotních služeb, škola 
nebo školské zařízení, zřizovatel nebo 
poskytovatel služeb v zařízení, provozovně 
nebo v prostoru uvedeném v odstavci 1 
písm., g), poskytovatel sociálních služeb, 
pořadatel sportovní akce nebo orgán 
veřejné moci porušení zákazu uvedeného 
v odstavci 1, je povinen osobu, která ne-
dodržuje zákaz podle odstavce 1, vyzvat, 
aby v tomto jednání nepokračovala nebo 
aby prostor opustila.

Tato osoba je povinna výzvy uposlech-
nout.

Tak to jsou základní povinnosti (a mož-
nosti) pořadatele sportovních akcí.

Kdo je kontroluje?
Orgán ochrany veřejného zdraví vy-

konává kontrolu dodržování povinností 
stanovených v § 3 odst. 1, § 3 odst. 2 písm. 
a) až c), § 3 odst. 3, § 5, pokud jde o Stánky 
s občerstvením, provozovny stravovacích 
služeb a ubytovací zařízení, § 8 odst. 1 
písm. e) až g) a k), § 8 odst. 2 v prostorech, 
kde kontroluje zákaz kouření, § 9, § 10 
písm. a) až c), § 11 odst. 1, §

11 odst. 2 písm. a) až c), e) a g), § 
11 odst. 3 a 4, § 13, pokud jde o Stánky 
s občerstvením, provozovny stravovacích 
služeb a ubytovací zařízení, a § 16.

(5) Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce vykonává kontrolu dodržování 
povinností stanovených v § 3 odst. 1 a 3, 
pokud jde o tabákové výrobky, § 4 odst. 
1, pokud jde o potravinářské výrobky, § 5 
odst. 1 a 2, § 6 odst. 1 až 5 a § 7, pokud jde 
o tabákové výrobky,

§ 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. e) a g), § 
11 odst. 4, § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 až 3.

Výše uvedené orgány tedy kontrolují, zda 
na veřejnosti přístupné sportovní akci ne-
jsou podávány nebo prodávány alkoholické 
nápoje obsahující více jak 4,3 % objemová 
ethanolu a víno.

Jaké hrozí za nedodržení povinností 
sankce?

 § 35 Přestupky
Fyzická osoba se dopustí přestupku 

tím, že a) v rozporu s § 3 odst. 1, 2 nebo 3 
nebo § 11 odst. 1, 2, 3 nebo 4 prodá tabá-
kový výrobek, kuřáckou pomůcku, bylinný 
výrobek určený ke kouření, elektronickou 
cigaretu nebo alkoholický nápoj,

Za přestupek lze uložit pokutu do
e) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje ku-
řácké pomůcky, elektronické cigarety nebo 
alkoholického nápoje, s výjimkou lihovin. 

g) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), týkající se prodeje 
tabákového výrobku, bylinného výrobku 
určeného ke kouření nebo lihoviny.

 § 36 Správní delikty právnických 
a podnikajících fyzických osob (1) Pro-
dejce se dopustí správního deliktu tím, že

j) v rozporu s § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 
písm. a), b), c), e), f) nebo g) nebo § 11 odst. 
3 nebo 4 prodá nebo podá alkoholický nápoj.

(6) Provozovatel vnitřního prostoru spor-
toviště se dopustí správního deliktu tím, že

v rozporu s § 9 odst. 1 nevyzve osobu, 
která nedodržuje zákaz kouření nebo použí-
vání elektronické cigarety na místě, na němž 
je kouření nebo používání elektronické 
cigarety zakázáno, aby v tomto jednání 
nepokračovala nebo aby prostor opustila,

nesplní označovací povinnost podle § 9 
odst. 2 nebo 3, nebo

nesplní povinnost podle § 18 odst. 2.
Tedy pokud nezakáže kouření nebo po-

užívání elektronické cigarety v tělocvičně, 
pokud neoznačí vstup do tělocvičny zákazem 
kouření a používání elektronických cigaret 
a pokud osobu, která je zjevně pod vlivem 
alkoholu nebo jiné návykové látky, nevykáže 
z vnitřních prostor sportoviště.

Potom hrozí za správní delikty tyto 
pokuty:

10.000,- Kč při nesplnění označení vstupu 
do tělocvičny zákazem kouření a používání 
elektronických cigaret,

50.000,- Kč při nedodržení zákazu 
kouření a používání elektronických cigaret 
v tělocvičně,

50.000,- Kč pokud osobu, která je zjevně 
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové lát-
ky, nevykáže z vnitřních prostor sportoviště.

800,000,- Kč pokud poruší zákaz prodeje 
nebo podávání alkoholických nápojů na ve-
řejnosti přístupné sportovní akci, s výjimkou 
alkoholického nápoje obsahujícího nejvýše 
4,3 % objemová ethanolu a vína.

Přeji Vám zdárné zvládání povinností 
daných tímto zákonem při Vašich sportov-
ních akcích.

za Královéhradecký a Pardubický kraj
Ing Jiří Pavlíček 
Člen VV ČUS

Povinnosti provozovatele sportovních akcí
dle zákona č. 65/2017 Sb.
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MAP Orlicko prázdniny nedrží
Máme prázdniny, ale Místní akční plán Žamberk/Králíky je 

příliš nesvětí. V plném proudu jsou přípravy říjnových stáží pro 
ředitelky a učitelky mateřských škol z našeho regionu  v partner-

ských mateřinkách v Jihočeském kraji. Přihlášené 
účastnice společně s kolegyněmi z regionu MAP 
Orlickoústecko/Českotřebovsko zavítají ve dnech 
5. a 6. října 2017 do MŠ v Soběslavi a Slavoni-
cích. Co se tam bude dít a jak se přihlásit, to vše 
najdete na nových www stránkách MAP Orlicko 

www.maporlicko.cz a na facebookovém profi lu facebook.com/
MAP.Orlicko, odkaz „Události“.

Finišuje také příprava Kulatého stolu s paní doktorkou Margit 
Slimákovou na téma Zdravá výživa pro školáky. O akce na téma 
Zdravá výživa je vždy velký zájem, doporučujeme opět navštívit 
naše stránky a včas se zaregistrovat.

Na září pak avizujeme velkou zajímavost. 20. 9. na Malé Scéně 
v Ústí nad Orlicí přivítáme pana Martina Romana, bývalého gene-
rálního ředitele ČEZ, a.s., který se zúčastní Kulatého stolu a veřejné 
debaty na téma Efektivita výuky a učení. I zde apelujeme na zájem-
ce, aby se včas zaregistrovali. Potřebné informace naleznete jako 
vždy na www.maporlicko.cz, resp, na našem facebookovém profi lu 
facebook.com/MAP.Orlicko, odkaz „Události“.

A co říci na závěr? Užijte si prázdnin, krásného počasí, nenechte 
se odradit dny pošmournými, a pokud budete hledat inspiraci pro své 
prázdninové toulky a dobrodružství, určitě si najděte na Facebooku 
náš InspiroMAP Orlicko. Tam najdete spoustu tipů, co dělat a kam 
se vypravit. Tak krásné prázdniny! 

Váš tým MAP Orlicko.

První pravěký nález z okolí Králík
V pomyslné kapitole o nejstarších dějinách Králík a jejich okolí 

nebyla do nedávné doby napsána ani řádka. Jediný předmět z ob-
dobí před vrcholným středověkem, tedy před 13. stoletím, který 
je obvykle spojován s Králíky, je údajný nález zlaté keltské mince 
v jejich okolí. Tento nález však není nikde popsán a fyzicky se 
nedochoval, takže není možné věrohodnost zprávy ověřit; navíc 
zřejmě došlo k záměně s jinou lokalitou.

Absence pravěkých a raně středověkých nálezů na Králicku 
na jedné straně nepřekvapuje, protože zde nejsou příznivé pod-
mínky pro zemědělství tak, jak bylo provozováno po dlouhá staletí 
a tisíciletí. Okolí Králík z tohoto hlediska není možné srovnávat 
s úrodným Polabím nebo Hanou. Na druhé straně se v poslední době 
v důsledku rozšíření detektorů kovů začínají objevovat pravěké 
předměty i v regionech, které vždy stály nejen stranou pozornosti 
člověka, ale i mimo zájem archeologického bádání. To však dosud 
nebyl případ Králík.

Stejně jako v jiných regionech (např. Ústeckoorlicko) bychom 
dále očekávali, že se v oblasti dnešního Králicka pohyboval člověk 
již v dobách, kdy se živil pouze lovem zvířat a sběrem divoce ros-
toucích plodin, aniž by měl o obdělávání půdy sebemenší potuchy 
(starší a střední doba kamenná, tj. cca do 5 500 let př. Kr.). Reliéf 
krajiny se zdá být pro lovecké účely příhodný, leč zatím postrádá-
me sebemenší stopy po pobytu lovců a sběračů v podobě nástrojů 
a výrobního odpadu vzniklých technikou štípání kamene.

Tato situace se však naštěstí mění, a to především díky vníma-
vosti a pozornosti lidí pohybujících se touto malebnou krajinou. 
Na objev stanic prvních lovců a sběračů bohužel stále ještě čekáme, 
kamenná štípaná industrie rozptýlená po povrchu polí je díky své 
nenápadnosti pro běžného člověka jen velmi těžko rozpoznatelná. 
Jinak je tomu s kovovými nálezy.

Na konci r. 2013 nalezl P. Vašek s pomocí detektoru kovů v k. ú. 
Malá Morava raně středověkou železnou sekeru, kterou lze datovat 
do 9. století s možným přesahem do následujícího věku. Sekera je 
uložena ve Vlastivědném muzeu v Šumperku a dočkala se zevrubné 
publikace J. Halamy, archeologa šumperského muzea (citaci čtenář 
najde na konci článku, text je možné vyhledat i na internetu, kde je 
ve formátu PDF). Vysvětlit přítomnost takto starého nálezu v poloze 
okolo 655 m n. m. není jednoduché, přírodovědné analýzy pylových 
sedimentů však naznačují přítomnost člověka na Králickém Sněž-
níku již v protohistorickém období a raném středověku.

Ještě hlouběji do minulosti posunul poznání dějin p. Ludvík 
Řezníček z Mladkova. Ten našel počátkem roku 2016, rovněž 
s pomocí detektoru kovů, bronzovou sekeru v k. ú. Prostřední Lipka.  

Nález ihned, nezištně a v souladu s platnou legislativou předal 
do územně příslušného muzea ve Vysokém Mýtě (náhodné archeo-
logické nálezy jsou majetkem kraje, v tomto případě Pardubického; 
v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě jsou mimo jiné uchová-
vány archeologické nálezy z okr. Ústí nad Orlicí). 180 mm dlouhý 

artefakt odlitý z bronzu představuje v archeologické terminologii 
sekeru se srdčitým schůdkem. Všechny znaky ukazují, že lze tento 
předmět datovat do mladší doby bronzové, tj. cca do období 1 200 – 
1 000 let př. Kr. Jde tak o první prokazatelný pravěký nález učiněný 
v okolí Králík, a pro poznání dějin regionu je tak nesmírně důležitý. 
Po laboratorním ošetření a publikování v odborném tisku se počítá 
s dlouhodobou zápůjčkou sekery do Městského muzea v Králíkách, 

bronzová sekera nalezená v k. ú. Prostřední Lipka

aby mohla být vystavena v regionu, odkud pochází.
Dle dalších zpráv byly v okolí Králík učiněny i jiné nálezy ar-

cheologické povahy; dokud však nebudou předány do muzea nebo 
alespoň poskytnuty k odborné dokumentaci, nejenže nepřispívají 
k poznání, ale naopak jsou, obrazně řečeno, vytrženou a bez přečtení 
zahozenou  stránkou nejstarších dějin Králicka.

PhDr. David Vích, 
archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

HALAMA, J. Dvě raně středověké sekery z podhůří Jeseníků 
a Králického Sněžníku. In: POPELKA, Miroslav, Renata ŠMID-
TOVÁ a Zdeněk BENEŠ. Od Skandzy k Dunaji, od Rýna k Pasłęce: 
Sborník k 70. narozeninám Lubomíra Košnara. Karolinum, 2015, 
s. 7. ISBN 978-80-246-3119-6.

Valdštejn 440
Přijměte tímto pozvání na oslavy 440 let od chvíle, kdy Zdeněk 

z Valdštejna koupil město Králíky a okolní obce. Připravili jsme si 
pro Vás pestrý program přímo v ulici, která nese jeho jméno. Dne 
29.7.2017 od 13 hodin můžete nahlédnout 
do historie jednotlivých domů i rodu 
Valdštejnů. Od pošty až na Malé 
náměstí Vás budou provázet 
vzdělaní průvodci, děti mohou 
shlédnout loutkové divadlo 
a nechat se pomalovat ro-
dovými i jinými barvami. 
Osloví Vás pouliční pěvci, 
umělci, vetešníci, fotografové 
i kuchaři. To vše bude koruno-
váno příjezdem samotného Zdeňka 
z Valdštejna s chotí. 

Věříme, že si oslavu patřičně užijete. 
Akce vznikla z iniciativy obyvatel ulice a bude podpořena Na-

dací Via v programu Živá komunita, společností Seven-K, s.r.o. 
a Městem Králíky. Podrobný program bude na vývěsních plochách. 

Obyvatelé Valdštejnovy ulice s přáteli   
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