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Soubor na hřbitově v Králíkách 
prohlášen KULTURNÍ PAMÁTKOU
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury (č. j.  MK 5539⁄2018 

OPP) se stává soubor na městském hřbitově v Králíkách kulturní 
památkou. 

Soubor na městském hřbitově, který má tvar pravidelného obdél-
níku s členěním osovými cestami do tvaru kříže, představuje výběr 
nejcennějších funerálních děl a staveb, reprezentujících významné 
historické období od konce 19. století do 30. let 20. století, kdy 
došlo k rozkvětu města díky průmyslové revoluci. 
Soubor je tvořen následujícími objekty:
1. Vstupní budova č.p. 390 (obřadní síň)
2. Ústřední litinový krucifi x
3. Hrobka rodiny Rotterů včetně movitého vybavení (oltář, párové 

lavice a lustr)
4. Hrobka rodiny Winzenze Wagnera
5. Hrobka rodiny Valentina Waltera
6. Hrobka rodiny Gottfrieda Waltera 
7. Hrobka rodiny Johanna Kretschmera a Wilhelma Oehla
8. Náhrobek Franze Wanieka s plastikou ženy - plačky
Vstupní budova i hrobka rodiny Rotterů reprezentují kvalitní 

německou historizující architekturu s odkazem k empíru a ne-
orenesanci. Velmi cenná a umělecky hodnotná je socha Anděla 
Vítězství na kopuli nad vstupem. Za kvalitní dílo umělecké litiny 

s gotizujícími motivy lze také považovat centrální kříž, který je 
umístěn uprostřed hřbitova na křížení hlavních os. Náhrobky nejvý-
znamnějších osobností města vynikají kvalitou použitého materiálu 
i uměleckou hodnotou návrhu a zpracování. Podél západní stěny 
hřbitova se nachází hrobka rodiny Winzenze Wagnera, secesní 
hrobka rodiny Valentina Waltera, historizující hrobka rodiny Gottf-
rieda Waltera a modernistický náhrobek rodiny Franze Wanieka 
s bronzovou postavou zhroucené mladé ženy - plačky. Při severní 
stěně hřbitova se nachází hrobka rodiny Johanna Kretschmera 
a Wilhelma Oehla ve stylu moderny a doznívajícího historismu.

Ing. Lucie Chudá, památková péče

Oslavy králického výročí
Již od začátku roku 2018 probíhají ve městě různé kulturní 

a sportovní akce, které se konají v rámci 450. výročí první písemné 
zmínky o městě Králíky.  Hlavní program oslav proběhl ve dnech 15. 
až 17. června 2018. Oslavy města začaly přijetím hostů na radnici 
v pátek v podvečer. V obřadní síni radnice se s místními zastupi-

teli a řediteli a ředitelkami příspěvkových organizací města sešli 
zástupci všech tří partnerských měst. Za  Miedzylesie se zúčastnili 
pan starosta Tomasz Korczak a členové zastupitelstva pan Jirzi 
Martinek a paní Janina Mokry. Z německého Villmaru přijeli pan 
starosta Arnold-Richard Lenz, předseda partnerského spolku pan 
Wolfgang Friedrich, člen spolku pan Bernhard Gruber a pan farář 
Günter Daum. Italské město Solbiate Olona reprezentovali pan 
starosta Luigi Melis, jeho zástupce pan Pierangelo Macchi, paní 
radní Samantha Caprioli a tlumočnice paní Romana Ježková.  Řadu 
čestných hostů v sobotu rozšířili manželé Wilfried a Wieslawa 
Schmiedovi. (Wilfried Schmied je králický rodák, který zastával 

funkci vládního prezidenta v Hesensku.) Páteční večer byl vy-
hrazen pro koncerty místních hudebních uskupení. V zaplněné 
restauraci DEKL hrála skupina Neřežto, početné publikum si našlo 
v restauraci Formanka MIFOband, v restauraci U lípy potěšila 
spoustu milovníků rockové hudby skupina Theraphossa. V rámci 

(pokračování na str. 3)
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Nová publikace o našem městě
U příležitosti oslav 450 let od první písemné zmínky o městě 

Králíky podpořilo město vydání nové publikace o našem kraji. 
Co předcházelo vzniku knihy, bylo řečeno při jejím křtu na te-
rase Městského muzea v pátek 15. června. Pro ty, kteří nebyli 
přítomni, alespoň krátce na stránkách zpravodaje:

Na počátku stála realizace projektu ZŠ praktické a ZŠ spe-
ciální v Králíkách, který nesl název Regionální čítanka. Ten 
byl v součinnosti kolektivu autorů, ilustrátorů, konzultantů, 
korektorů ad. pod vedením Mgr. Ivy Nesvadbové v roce 2013 
dokončen. Zůstala však myšlenka nabídnout výsledek dlouho-
dobého úsilí širokému okruhu čtenářů. Vhodná situace nastala 
právě v souvislosti s výše uvedenými oslavami. Za základ byla 
vzata „dospělácká“ verze Regionální čítanky (existuje i dětská 
s pracovními listy) a ta byla v několika místech aktualizována 
a převedena do podoby vyhovující tiskařským požadavkům. 
To obnášelo množství práce a pohotových zásahů při řešení 
jednotlivých problémů. Namátkou jmenuji Viktora Vavrušu 
z fi rmy Collegium, který doslova na počkání vytvořil nový 
skvělý přebal knihy, který nahradil návrhy předchozího 
grafi ka.

Kniha je, možná trochu s nadsázkou, encyklopedií Králík 
a okolí od počátků až k současnosti a její charakteristiku ale-
spoň rámcově postihuje text na zadní desce knihy:

„Publikace Králíky a okolí v průběhu staletí podává ucelený 
výklad o regionu Králicka, jehož centrem je město Králíky 
a jehož charakter určuje krajina Králického Sněžníku a sou-
sedních pohoří. Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž první 
popisuje Králicko především z pohledu historického a dozví-
dáme se v ní o počátcích středověkého osídlování, založení 
města, jeho stavebním rozvoji, složení obyvatelstva či způsobu 
jeho obživy. Druhá část představuje Králicko jako přírodní 
lokalitu, která má svá specifi ka geomorfologická a která tvoří 
životní prostředí množství rostlinných a živočišných druhů.

Kniha vznikla jako kolektivní práce osmi autorů, z nichž 
každý přináší vlastní přístup ke svému tématu. Tato mnohost 
přináší pestrý vhled do širokého spektra témat, která, jak dou-
fáme, zaujmou nejen čtenáře z blízkého okolí, ale i kohokoli 
jiného, kdo se chce dozvědět více o naší zemi.“

Kniha je k zakoupení v Městském muzeu Králíky za 390 Kč.

Oslavy králického výročí
muzejní noci bylo možné v městském muzeu vidět ukázku tanců 
salsa a bachata nebo si poslechnout autorské písně skupiny Kapky.  
V muzeu byla také v pátek večer paní starostkou, a za přítomnosti 
iniciátorů vzniku knihy manželů Ivy a Zdeňka Nesvadbových, 
pokřtěna kniha „Králíky a okolí v průběhu staletí“, kterou město 
u příležitosti výročí vydalo. (Poznámka autorky: Knihu si můžete 
v městském muzeu zakoupit.)

V sobotu dopoledne mohli zájemci navštívit Den otevřených 
dveří v základní škole Králíky, kde si kromě učeben mohli pro-
hlédnout i výtvarné a literární práce žáků školy na téma Město 
a historie. Součástí prezentace byla také scénka o nešťastné kněž-
ně, která odešla do škaredých lesů, tedy jedna z verzí, jak vznikl 
název našeho města. Ve školní jídelně byla pro příchozí připravena 
ochutnávka netradičních a zdravých pokrmů. Po celou dobu oslav 
byla v Evropském domě přístupná výstava fotografi í místních 
občanů s názvem „Králíky a okolí ve fotografi i“. Od sobotních 
ranních hodin na náměstí probíhaly přípravy na hlavní část oslav. 
Své krámky zde připravovali prodejci. Návštěvníci oslav si mohli 
zakoupit krásné perníky místní perníkářky Jany Mannlové, mléčné 
výrobky z heřmanické farmy i od Martincových, tradiční králickou 
medovinu pana Barnata nebo dárkové předměty z Tvořivé dílny 
Kristiny Brůnové. Výrobky klientů prodávaly také místní sociálně 

terapeutické dílny Miriam. U dalších stánků jste mohli nakoupit 
keramiku, šperky, dřevěné hračky, koření, produkty z bylinek, va-
lašské frgály nebo cukrovinky. Vzpomínku na dávné časy oživily 
ukázky historických řemesel. Velcí i malí se mohli dívat pod ruce 
dráteníkovi, košíkáři, řezbáři, krajkářce, sledovat ražbu mincí, má-
čení svíček nebo kovotepeckou dílnu. Některá řemesla si zájemci 
mohli i vyzkoušet. Mobilní expozici, oblíbenou  laserovou střelnici 
a ukázky techniky předvedlo Vojenské muzeum Králíky. Ve stanu 
SOU opravárenského si návštěvníci mohli vyzkoušet automobilový 
či svářečský trenažér nebo simulátor řízení zemědělských strojů. 
Na náměstí bylo také možné si prohlédnout techniku Hasičského 
záchranného sboru i dobrovolných hasičů. Milým zpestřením 
běžného koloritu byly městské vlajky umístěné na každém domě 
na náměstí a také slavnostně vyzdobené pódium v barvách města.

Ve 13 hodin začal na pódiu kulturní program, který zahájili 
pánové Martin a Michal Kosovi historickou scénkou o tom, jak 
to možná před lety bylo. Úvodního slova se ujala starostka města 
Jana Ponocná, své pozdravy přednesli i starostové partnerských 
měst – pan Luigi Melis za Solbiate Olona a pan Arnold-Richard 
Lenz za Villmar. Potom na pódiu vystoupily děti a paní učitelky 
ze všech čtyř městských školek, aby společně divákům zazpívaly 
několik písniček. První píseň měla název „Pod Králickým Sněžní-
kem“ a nemohla chybět ani „králická hymna“ „Jak ti dupou králíci“. 
Zde je na místě upozornit, že to bylo vůbec poprvé, kdy mateřské 
školy vystoupily takto společně. Následovala tři taneční vystoupení 
v podání tanečnic a tanečníků ze základní umělecké školy, na něž 
navázal pěvecký sbor zdejší ZUŠ. Mladou generaci vystřídaly 
dámy zralejšího věku z Asociace sportu pro všechny (známé též 
pod názvem Mažoretky z Titanicu), aby společně se svými kolegy-
němi z Kameničné a Červené Vody předvedly choreografi i Cesta, 
kterou nacvičily na letošní Všesokolský slet. Pokračující orchestr 
ZUŠ Králíky pro tuto příležitost vybral ze svého repertoáru divácky 
oblíbené moderní hity, zatímco střídající orchestr ZUŠ Chotěboř 
zvolil spíše tradiční skladby promenádního charakteru. Technické 
přestávky mezi jednotlivými orchestry vyplňoval králický La-la 
kroužek zpěvem lidových písní. Pro malé účastníky oslav při-
pravil program a soutěže spolek K.O.T.V.A.,  Mateřské centrum 
Emma a discgolfový klub, skákací hrad zajistili dobrovolní hasiči. 
V prostorách Spolku seniorů Kralicka nabízely šikovné seniorky 
kávu a domácí moučníky. Před městskou knihovnou bylo možné si 
prohlédnout výtvarné práce malých čtenářů. Velký zájem projevili 
návštěvníci oslav o jízdu koňským povozem, kterou zajišťoval pan 
Tomáš Tahal. Podvečerní program zahájil BigBand Letohrad, k ně-
muž se později připojil zpěvák Ondřej Ruml, aby společně předvedli 
klasické evergreeny. Ve třech písních představil Ondřej Ruml svou 
sólovou show s „krabičkou“ (looper efekt). Skutečný profesionál 
umí i s písní Skákal pes zaujmout celé náměstí. Ofi ciální část večera 
uvedla opět historická scénka a slavnostní fanfára. Pódium patřilo 
starostce města Králíky Janě Ponocné a panu starostovi města Sol-
biate Olona Luigimu Melisovi, kteří před zraky diváků podepsali 
partnerskou smlouvu. Pak nadešla očekávaná chvíle – předání cen 
města. Pamětní medaili z rukou starostky a listinu o udělení pamětní 
medaile z rukou místostarosty přijali:

Jarmila Hejtmanská za dlouholetou aktivní činnost v oblasti 
kolektivního sportu a ochotnického divadla,

Oldřich Čech za udržování tradice králické řezbářské školy se 
zaměřením na králické betlémy,

Vladimír Hejtmanský za dlouholetou aktivní činnost v oblasti 
kolektivního sportu, turistiky a ochotnického divadla,

František Krátký za dlouholetou reprezentaci města Králíky 
v oblasti sportu a založení tradice Králického triatlonu, 

profesor PhDr. František Musil, CSc. za dlouhodobou badatel-
skou a publikační činnost zaměřenou na historii města Králíky 
a jeho okolí,

Ing. Martin Ráboň za dlouholetou aktivní činnost v popularizaci 
vojenské historie Králicka a zpřístupnění vojenských historických 
památek regionu,

Ing. Richard Maxmilián Sicha za dlouholetou aktivní činnost 
v popularizaci historie Králicka se zvláštním zaměřením na církev 

(pokračování z titulní strany)
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a celnictví,
Mgr. Jiří Souček za aktivní činnost v oblasti sportu a kultury 

a dlouholetou práci s mládeží,
Jaroslav Šabata za výtvarnou a literární činnost propagující město 

Králíky a jeho okolí,
Boguslaw Zadorozny za dlouholetou práci v oddíle stolního 

tenisu TJ Jiskra Králíky a reprezentaci města Králíky,
Zdeněk Zezulka st. za dlouholetou aktivní činnost v oblasti sportu 

se zvláštním zaměřením na mládež,
Ing. Anton Zima za významný podíl na určení směru rozvoje 

města po roce 1989 a vytvoření podmínek pro realizaci rozvojových 
záměrů v následujících letech.

V předstihu byla pamětní medaile města udělena také plukov-
níkovi Ing. Františku Hlaváčkovi za dlouholetou organizaci akce 
Cihelna, panu Franzi Jentschkemu za dlouhodobou fi nanční pomoc 
při opravách církevních staveb a drobných sakrálních památek a To-
máši Černému za dlouholeté šíření dobrého jména města Králíky 
v České republice i zahraničí v oblasti sportu a každoroční účast 
na akcích pro mladé fotbalisty.

Technickou přestávku před večerním programem vyplnil ně-
mecky zpívající pěvecký spolek z Rokytnice Die Adlergebirgler 
– Orlickohorští. O večerní zábavu se postarala nejprve kapela 
Brouci Band – The Beatles Revival, která zahrála největší hity 
slavné skupiny a potěšila nejen pamětníky. Opravdu roztancovat 
diváky se podařilo skupině Circus Problem hrající tzv. balkánské 
disko. Kulturní program na náměstí zakončil bohatý ohňostroj. 
Celý program slovem provázel oblíbený herec a idol mnoha žen 
a dívek pan Jan Čenský, který byl neuvěřitelně ochotný a vstřícný 
ke každé žádosti o společnou fotografi i nebo podpis (a že jich 
bylo!).

V neděli začal program slavnostní bohoslužbou v kostele sv. 
Michaela za přítomnosti zahraničních hostů, kterou sloužil páter 
Pavel Plíšek společně s villmarským panem farářem Daumem. 
Po sobotě naplněné kulturou, byla neděle věnována sportovním 
aktivitám. Od rána probíhal na tenisových kurtech Tenisový turnaj 
ve čtyřhře, v němž o vítězství bojovalo deset dvojic. Na discgol-
fovém hřišti byla připravena pro zájemce Discgolfová akademie. 
Na sportovním areálu mohli fanoušci fandit během Turnaje v malé 
kopané žáků nebo při utkání nejmenších fotbalistů. Přítomní si 
mohli zahrát stolní tenis nebo si vyzkoušet hru s robotem. U skaut-
ského stanoviště byl zájem o lukostřelbu. Odpoledne proběhly 
Králické týmové soutěže v netradičních disciplínách a ukázka 
požárního útoku.  U vstupní brány do aleje se konal nultý ročník 
Běhu alejí. Naplněny byly všechny kategorie od předškolních dětí 
po téměř veterány. Závod v hlavní kategorii vyhrál Jakub Stejskal 
z Lichkova, který vzdálenost 1 250 m od vstupní brány až na klášter 
s převýšením 168 m zvládl za úctyhodný čas 6:36 a stanovil tak 
rekord tratě. Závěr oslav patřil opět na sportovním areálu Derby 
králických fanoušků Sparty a Slavie, v němž zvítězili slávisté 3:2.

Hlavní program oslav je zdárně za námi, k čemuž přispělo 
i krásné letní počasí. Přestože se dva pánové snažili výročí města 
opakovaně zpochybnit, občané se nenechali znechutit a zúčastnili 
se. Z bohatého programu si vybral téměř každý. O tom svědčí 
nejen od odpoledních hodin zaplněné náměstí, ale i fandící spor-
tovní diváci. Ke spokojenosti návštěvníků zajisté přispělo i bohaté 
občerstvení, o které se postarali dobrovolní hasiči, sportovci z TJ 
Jiskra Králíky a skauti. Rekordní počet prodaných porcí i vypitých 
sudů piva to jen dokazuje. O současné společnosti se často píše 
jako o rozdělené a platí to i v Králíkách. Přestože začíná před-
volební kampaň před komunálními volbami, během oslav nastal 
„klid zbraní“ a všichni se společně snažili, aby byl průběh oslav 
bezproblémový a aby si ho návštěvníci užili. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům, organizátorům z městského úřadu, 
příspěvkových organizací města, spolků i sportovních klubů. 
Vděk si zaslouží i všichni, kdo se přišli podívat alespoň na část 
programu a pomohli vytvořit příjemnou atmosféru.

Monika Hejkrlíková

V Heřmanicích se slavilo
Sobota 26. května 2018 byla pro obyvatele Heřmanic „velkým 

dnem“, protože slavili výročí 450 let od první písemné zmínky. 
Oslavu společně organizovaly obec Heřmanice, Město Králíky 
a iniciativa Vím já kostelíček. Organizátoři pro návštěvníky připra-
vili pestrý program a mnoho doprovodných aktivit. Program začal 
v 10.30 slavnostním zahájením v kostele Nejsvětější Trojice. Úvod-
ního slova se ujal heřmanický „rodák“ a šéfredaktor zpravodajství 
rádia Impuls v jedné osobě, pan Ladislav Vonz, který přiblížil historii 
obce a kostela. Po jeho proslovu 
předstoupili před diváky jeho 
děti, klavírista Matyáš a violon-
cellistka Veronika, aby zahráli 
skladbu Fantasie pro violoncello 
a klavír, kterou speciálně pro tuto 
příležitost složil Matyáš. Heřma-
nický kostel tak zažil světovou 
premiéru uvedení této skladby. 
Další řečnicí byla starostka města 
Králíky, paní Jana Ponocná, která 
přivítala návštěvníky i čestné 
hosty, jimiž byla radní Pardubic-
kého kraje pro regionální rozvoj 
paní Hana Štěpánová a pan Franz 
Jentschke, zástupce Nadace Fran-
ze a Berty Jentschkeových. Oslav 
se také zúčastnilo několik německých rodáků a dárců. Za iniciativu 
Vím já kostelíček promluvila paní Kristina Brůnová. Jak ze stránek 
Králického zpravodaje víte, tato iniciativa vznikla v prosinci 2012 
a dala si za cíl postupně opravit varhany ve čtyřech venkovských 
kostelících. Po opravených varhanách v kostele v Prostřední Lipce 
a Dolní Lipce, začala v červenci 2015 sbírka na opravu varhan 
v Heřmanicích. Předpokládaná cena opravy byla vyčíslena na téměř 
600 tisíc korun.  Zdálo se, že se tato částka bude vybírat dlouhé roky. 
Kromě pořádání pravidelných letních a zimních „kostelíčků“, během 
nichž se vybírají peníze do pokladničky, se zakladatelky iniciativy 
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská rozhodly zorganizovat adopci 
varhan. Zájemci si mohli na webových stránkách vybrat varhanní 
píšťalu, kterou mohli po zaplacení příslušné částky (300 – 3000 Kč) 

svým jménem adoptovat. V září 
2017, tedy už po 26 měsících (!), 
byla potřebná částka vybraná. 
Od podzimu pracovala na opravě 
varhan varhanářská fi rma pana 
Ivana Červenky z Jakubovic 
tak, aby na heřmanické oslavy 
byly varhany připravené. Ještě 
než zazněly první tóny, požeh-
nal králický farář Pavel Plíšek 
opravené varhany. Po té varhany 
rozezněl uznávaný varhaník pan 
Václav Uhlíř.  Téměř zaplněný 
kostel naslouchal skladbě sou-
časného skladatele Davida Ger-
mana s názvem Trumpet Volume. 
Následoval dlouhý a bouřlivý 

potlesk, na mnohých tvářích bylo vidět dojetí. Tak trochu bláznivý 
nápad se stal díky aktivitě iniciátorek, účasti mnoha dobrovolníků 
a ochotě dárců skutečností. Po slavnostním znovurozeznění varhan 
pokračovaly oslavy sváteční bohoslužbou, kterou společně sloužili 
páter Karel Moravec (Hora Matky Boží) a páter Pavel Plíšek (far-
nost Králíky). Zpěvem mši doprovázeli členové Proč ne kvintetu 
a Příležitostného půlnočního sboru pod vedením Denisy Hejtman-
ské, na varhany hrála Sylva Bartiková. Volný čas před odpoledním 
programem mohli návštěvníci využít k návštěvě komentované 
prohlídky varhan s panem Václavem Uhlířem nebo si prohlédnout 
výstavu veteránů. Mnozí návštěvníci našli útočiště u venkovního 
baru, kde si kromě nápojů mohli pochutnat na steacích, guláši nebo 

Oslavy králického výročí
(pokračování ze str. 3)
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klobáse. Ti, co mají rádi sladké, zamířili naproti do heřmanické 
kavárny, kde nabízeli mnoho druhů moučníků. V rámci heřmanické 
tržnice bylo možné zakoupit upomínkové a dekorativní předměty, 
mléčné produkty z místní farmy apod. Po obědě se účastníci oslav 
opět sešli v kostele, kde Kristina Brůnová s Denisou Hejtmanskou 
poděkovaly a předaly dárky panu Ivanu Červenkovi a panu Vác-
lavu Uhlířovi. Obě dámy přítomným také ukázaly zhotovenou 
tabuli se jmény mecenášů, kteří adoptovali varhanní píšťaly. (Tato 
tabule již visí na kůru heřmanického kostela jako připomínka dob-
ročinnosti.) Starostka Jana Ponocná při této slavnostní příležitosti 
předala pamětní medaili města Králíky panu Franzi Jentschkemu 
za dlouhodobou (zejména fi nanční) podporu při opravách sakrálních 
staveb na Králicku. Následoval varhanní koncert pana Václava 
Uhlíře a sopranistky Hany Medkové, v něž představili skladby 

starých mistrů (Händel, Bach, Mozart, Dvořák) i současných skla-
datelů (Varga, Uhlíř). Během odpoledne mohli příchozí zhlédnout 
spanilou jízdu traktorů nebo výstavu fotografi í o historii „Vím já 
kostelíček“, případně si pořídit foto na památku (Alois Fotič) nebo 
se projet na koňském povoze. Zejména dětským návštěvníkům se 
líbilo u ZOO koutku. Společně s panem Lukášem Temňákem mohli 
zájemci vystoupat po 115 schodech do věže heřmanického kostela, 
kde si mohli i zkusit natáhnout funkční hodinový strojek z roku 1900. 
V 15 hodin se na louce konalo loutkové divadelní představení Král 
Karel v podání divadla Toy Machine. Středověký příběh inspiro-
vaný životem Karla IV. sledovaly nejen děti „s otevřenou pusou“, 
ale bavili se u něho i dospělí. A mnozí si ještě doplnili vědomosti 
z dějepisu. Vyvrcholením oslav byl koncert cimbalistky a zpěvačky 
Zuzany Lapčíkové, která rozezněla kostel folklórními skladbami. 
Jejím hostem byl docent JAMU a kytarista Vladislav Bláha, společně 
zahráli skladby klasického repertoáru. Večer patřil východočeské 
country rockové kapele Fleck Band, která pod širým nebem hrála 
k poslechu i tanci.  Po setmění svůj um předvedla skupina Blackout 
Paradox se svou ohňovou show. Po jejím skončení se také rozzářil 
opravený a nasvícený heřmanický kostel – výrazná dominanta obce.

Na závěr je potřeba zmínit, že Heřmanice jsou výjimečné. Přestože 
patří počtem obyvatel k nejmenším městským částem Králík, jsou 
neuvěřitelně aktivní. Díky snaze a dobré vůli se podařilo spojit staro-
usedlíky s nově přistěhovanými a dokonce i s chalupáři. Heřmanice 
jsou krásným příkladem komunitního života obce. Místní to dokazují 
nejen organizováním pravidelných akcí (karneval, Silvestr) a právě 
skončenou oslavou, ale například i tím, že sami mezi sebou vybrali 
peníze na opravu kostela.

Heřmanické oslavy se opravdu vydařily a nejen díky krásnému 
počasí. Velké poděkování patří všem heřmanickým občanům, 
dobrovolníkům, zakladatelkám „kostelíčků“, Ladislavu Vonzovi, 
který celodenní program moderoval, Janu Kubicovi, který celý den 
tlumočil do němčiny, a všem, kdo se na programu podíleli. Vděk 
si zaslouží i všichni ti, kdo se alespoň na část programu přijeli 
do Heřmanic podívat. Vy ostatní máte podobnou příležitost „ochut-
nat atmosféru“ v sobotu 7. července 2018, kdy proběhne další letní 
putování po venkovských kostelíčcích. 

Monika Hejkrlíková

V Heřmanicích se slavilo Ta naše výročí…
V šedesátých letech se vycházelo z první zmínky z roku 1367, 

která je však nikoli o městě, ale o místě či oblasti. Kde se ta zmínka 
objevuje? Jde o dokument datovaný dobou panování Karla IV. 
do roku 1367, ve kterém se ale popisuje to, co proběhlo v roce 
1357. Pravděpodobně byl v roce 1357 vytvořen nějaký koncept 
dohody, která však byla ofi ciálně sepsána až o deset let později. Už 
tohle je trochu problém, protože nastává otázka, zda se v případě, 
že bychom slavili výročí od toho 14. století, měli brát jako bernou 
minci rok 1367, nebo 1357 ?

Dotyčná listina obsahuje záznam o tom, že si Karel IV. a Če-
něk z Potštejna vyměňují některá panství (Karel IV. to chtěl ze 
strategických důvodů). Ve výčtu panství, nebo chcete-li území 
či majetku, je uvedeno, že Čeněk z Potštejna dostane i celnici 
v Mladkově a „montana in Greylichs“. Ve středověké latině zna-
mená výraz „montana“ „hory, pohoří“, ale také „krajinu s doly“ 
nebo důlní oblast. Nevíme, co z toho v tomto případě platilo. 
Výraz „Greylichs“ pak může znamenat přídavné jméno „hrozný, 
strašný“, anebo může jít o přídavné jméno přivlastňovací ve smyslu 
„Grulichovy“ . Celé sousloví tak může znamenat „strašné hory“, 
„doly ve strašné krajině“ – ta hrůza, či strašnost může vyjadřovat 
divoké nekolonizované území, kde jsou vlci atd. Ale také to spojení 
může znamenat „Grulichovy doly“, přičemž onen Grulich mohl 
být organizátorem nějaké důlní činnosti. – Od tohoto výkladu se 
také odvozuje hornická činnost v Králíkách, která však fakticky 
nebyla doložena.

Bylo by to ještě na dlouhé vyprávění, ale když to shrnu, tak 
prof. Musil konstatuje, že na základě všech známých ukazatelů byly 
na Králicku nejspíš prováděny pokusy o hornickou činnost, které 
však nebyly příliš úspěšné, takže tato činnost zase ustala. Na dal-
ších 200 let pak neexistují žádné hodnověrné zmínky o existenci 
města jménem Grulich a také na tzv. Klaudyánově mapě z r. 1516 
sice vidíme Mladkov, Mezilesí, Jablonné ad., ale v místě dnešních 
Králík je pustý les. Prof. Musil píše, že Žampachové, kteří území 
drželi, permanentně bojovali s nedostatkem fi nancí, panství různě 
zastavovali, dělili, prodávali a zase kupovali a že zřejmě ani nevy-
nikali v organizačním talentu – zkrátka po těch 200 let nenastala 
příliš vhodná příležitost k dalšímu pokusu o kolonizaci Králicka.

Ta vhodná situace nastala až v polovině 16. st., kdy se Zdeňku 
Žampachovi z Potštejna podařilo znovu sjednotit žampašské pan-
ství a měl zájem udržet i Králicko, a tak zahájil kolonizační akci 
v našem regionu, při níž, pravděpodobně kolem roku 1548, založil 
město Králíky jako správní a hospodářské centrum králického 
panství. Zdeněk Žampach však v roce 1562 zemřel a všechna 
panství pak spravoval i jménem svých nezletilých bratrů nejstarší 
Zdeňkův syn Jan Burian Žampach. Když v roce 1568 došlo k roz-
dělení žampašského panství na čtyři díly, připadlo podle všeho 
Janu Burianu Žampachovi právě Králicko. A v tom roce právě Jan 
Burian Žampach posílá pro komorníka desk zemských, aby přijel 
a přesně vytyčil hranice panství mezi Janem Burianem Žampachem 
a majetky Černhauzů z Mezilesí. Z tohoto jednání se dochoval 
protokol, v němž jsou vyjmenovaní svědkové z Králík – profesor 
Musil (Dějiny Králicka, s. 35) píše, že toto je první písemný doklad 
Králík jako města. Když byli tito svědkové dotazováni na stav 
předchozí situace na panství, vyjadřovali se v tom smyslu, že ho 
neznají, i to je nejspíš poukazem na to, že město, tedy Králíky, ze 
kterého svědkové pocházeli, na místě neexistovalo dlouho, nejspíš 
cca těch 20 let.
Z toho všeho lze shrnout asi toto:

V roce 1367 je první zmínka o místě, ke kterému se váže slovní 
spojení „Grulichovy doly“ – což je asi nejpravděpodobnější vý-
znam onoho „montana in Greylichs“. Rozhodně se tu jmenovitě 
nepíše o osadě, vesnici, natož městě. Že město tehdy neexistovalo, 
potvrzují další okolnosti – v této době totiž existuje soupis far v čes-
kých zemích, ale králická fara chybí. Pokud by bylo město, mělo by 
faru. Dalším takovým ukazatelem je, že v Mladkově byla celnice. 

(pokračování)
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Celnice se budovaly na okrajích kolonizovaných území a za nimi 
býval zpravidla tzv. pomezní hvozd. V Mladkově tedy v té době 
nejspíš opravdu končilo kolonizované území ve směru na východ.

Králíky jako město vznikly s největší pravděpodobností v polo-
vině 16. st., přičemž první známá písemná zmínka, která je takto 
připomíná, je z roku 1568.

Naše město tedy před nedávnou dobou stálo před otázkou, zda 
navázat na oslavy z roku 1967, či se „odpíchnout“ od údaje, který 
je celkem jasný a podložený. Obě řešení měla svá pro a proti:

Pokud by město navázalo na oslavy z roku 1967, pro obyvatele 
by to zřejmě působilo přirozeněji – mají v povědomí že se v těch 60. 
letech slavilo 600 let. Ale pokud bychom měli být seriózní, neměli 
bychom mluvit o výročí vzniku města, ale pouze o první zmínce 
o místě či oblasti, ke které se nějak, a to dost nejasně, vztahuje 
slovo „Greylichs“, ze kterého se vyvinulo pojmenování „Králíky“.

Nebo se nabízelo vzít jako „odpichový“ bod pro slavení výročí 
první zmínky o městě už skutečně hodnověrnou a zaznamenanou 
informaci a ta je z roku 1568.  Můj názor je, že bychom měli 
dbát na co nejpřesnější popis historie, který zahrnuje postupně 
objevované informace, dokumenty a skutečnosti, které s bádáním 
přirozeně přibývají. Stává se, že nastane situace, kdy je třeba starší 
výklad korigovat. A je to tak správně. Nemá smysl lpět na starších 
výkladech třeba jen proto, že jsou nám sympatičtější. Svým způso-
bem podobný je v tomto ohledu případ s Rukopisy, kdy Masaryk, 
na základě odborného přístupu, vystoupil proti pravosti Rukopisů 
a čeští vlastenci jej za to málem ukamenovali.

No a ještě k oslavám v 60. letech – že se tehdy vzal jako základní 
bod rok 1367 může mít tyto motivy:
1. Nebyla snaha rozlišovat mezi městem a místem/oblastí.
2. Tendence hledat svoji historii pokud možno co nejhlouběji.
3. Nedostatek hodnověrných pramenů (např. poměrně dlouho se 
jako první zmínka o městě uváděl rok 1577 – koupě panství Vald-
štejnem - , protože dokument z roku 1568 nebyl znám).
4. Tendence přebírat informace bez ověření jejich podloženosti 
(kronikář přebere to, co napsal předchozí kronikář atd.). Sem patří 
třeba velká část tradovaných informací o tom, co v Králíkách založil 
Zdeněk z Valdštejna.

Králicko jsou jako region mimo hlavní zájem historiků, takže se 
mu věnují spíše místní laičtí nadšenci. Fakticky jediným profesio-
nálem je v tomto ohledu profesor František Musil, jehož publikace 
Dějiny Králicka vše celkem jasně podává. Musil asi jediný kom-
plexně pracuje s použitím relevantních historiografi ckých metod 
a na základě vlastního studia pramenů v odborném smyslu. V tom 
ohledu je profesor Musil zřejmě základní autoritou v historickém 
popisu našeho regionu.
Zajímavost na závěr:

Historie pohybu lidí v našem regionu je zřejmě mnohem starší, 
než se dosud uvádělo – potvrzuje to nález bronzové sekyrky v ka-
tastru Prostřední Lipky (ověřeno archeology ve Vysokém Mýtě). 
I to je příkladem nutnosti provádět korekce s postupujícím bádáním.

Michal Kos

Ohlédnutí za pohádkovým lesem
Dne 2.června se konal tradiční, v pořadí již sedmý ročník, pohád-

kového lesa, na kterém se opět podílelo mnoho lidí nejrůznějšího 
věku v převlecích za pohádkové masky.Kromě známé rodiny vod-
níků, čarodějnic, Pipi dlouhé punčochy a tříhlavé saně děti krmily 
Otesánka, na chvíli se objevily v pohádce Hrnečku vař, navštívily 
dvanáct měsíčků, zachránily Budulínka ze spáru lišek , skamarádily 
se s trpaslíky od Sněhurky.Také musely vlkovi zašít břicho či sundat 
jitrnice od Dařbujána a Pandrholy.

Na pohádkové cestě ale 217 dětí zažilo mnohem více dobro-
družství.

Jménem pořadatelů děkujeme všem účinkujícím za jejich skvělé 
herecké výkony, dále všem sponzorům-městu Králíky, sdružení pro 

Závěr školního roku v MŠ Králíček 
Poslední měsíc školního roku byl jako každoročně v naší školce 

nabitý akcemi a událostmi. 
30. květen byl pro nás dnem, kdy jsme se s rodiči a všemi přá-

teli naší školky sešli na Střelnici při našem tradičním vystoupení 
s názvem Jarní zpívání. Hodinový program plný písniček, říkanek 
a tanečků byl důkazem toho, že jsme rozhodně s dětmi ve školce 
nezaháleli.

Ve středu 6. 6. jsme společně s polskými kamarády z Mateřské 
školy v Mezilesí oslavili Den dětí, tentokrát u nás v Králíkách. 
A protože naší školku už polské děti a paní učitelky dobře znají, 
rozhodli jsme se tentokrát  seznámit je  s naším městem a jeho 
blízkým okolím. Dovolili jsme si využít Skautskou stezku plnou 
zábavy a úkolů, kterou připravil pan Koukol a jeho skauti, a po ní 
doputovat až na Horu Matky Boží. Panu Koukolovi tímto děkujeme, 
protože plnění úkolů přineslo jak českým tak polským  dětem zábavu 
i poučení. Při poznávání rostlin jsme se například  dozvěděli, jak se 
řekne polsky sedmikráska, lípa nebo šťovík, při „kimovce“ jsme se 
zase v polštině dozvěděli názvy různých předmětů. Rozšířili jsme tak 
náš dětský polsko-český obrázkový  slovník, který společně s polskou 
školkou vedeme. Cesta nám tak rychle ubíhala a všech téměř 70 
dětí si pěší výšlap opravdu užilo. Odměnou nám všem byl společný 
piknik na louce u kláštera. Výborné občerstvení nám připravily paní 
kuchařky ze Školní jídelny, za což také jim moc děkujeme. A protože 
nám počasí přálo, mohli jsme se porozhlédnout po širokém okolí 
a ukázat polským dětem naši krajinu, kterou ony znají z druhé strany 
hranice, s Králickým Sněžníkem a vrchem Klepý.

Měsíc červen nám však teprve začínal a před námi byla další 
spousta akcí jako například koncertík v ZUŠ nebo návštěva vy-
stoupení Tančíme pro radost. Zúčastnili jsme se také „králických 
oslav“ při společném vystoupení všech králických mateřských škol.

A už tu byl dětmi tak očekávaný den 21. červen, kdy  jsme si užili 
školní výlet na Dolní Moravu s návštěvou Mamutíkova vodního 
parku a Pískového světa. Počasí nám přálo až moc a v úmorném 
horku dětem osvěžení při hrátkách s vodou přišlo vhod. V písko-
vém světě i přes veliké horko děti neúnavě nakládaly, přesívaly, 
hrabaly, vozily, zkrátka všechno možné, co s pískem dělat jde. Celý 
program nám na Dolní Moravě zpestřili také horští záchranáři ze 
stanice Horské služby pan Miroslav Černý a Jakub Fabián, kteří 
děti seznámili s tím, co je náplní jejich práce, ukázali jim techniku, 
kterou ke své práci využívají a předvedli záchranu raněného. Tu si 
pak děti mohly i samy vyzkoušet.

Hned druhý den v pátek 22. 6. nás čekal další výlet, tentokrát 
večerní „Cesta za pokladem“. Na tu jsme se vydali na Severomo-
ravskou chatu. Poklad jsme našli ukrytý v lese, ale cesta k němu 
nebyla jednoduchá. Museli jsme se vypořádat s různými úkoly. 
Ve velmi chladném večeru nám přišel vhod teplý čaj a opečené 
párky, které nám na „Severce“ připravili. A pak už za tmy jsme 
se vydali autobusem zpět do Králík a unavení domů do postýlek.

Teď už před námi byla sobota a vystoupení 6. dětí z naší školky 
při slavnostním Vítání nových občánků.

A na úplný závěr? To už bylo jen loučení. Loučení s dětmi, které 
naší školku opouští a po prázdninách usednou do lavic v 1. třídě. 
Tato slavnostní událost v obřadní síni Radnice je tečkou za jejich 
působením ve školce, za bezstarostným obdobím her a zábavy. 
Přejeme našim školáčkům, aby hry a zábava jejich život provázely 
i nadále a úkoly a povinnosti, které je čekají, zvládali bez problémů 
co nejlépe. A pamatujte, milé děti, že jak řekl Robert Fulghum: „ 
Všechno, co budete v životě potřebovat jste se naučily v mateřské 
škole“. 

Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny, krásnou do-
volenou, hodně sluníčka a radosti při společně prožitých chvílích.

Zaměstnanci MŠ Moravská, Králíky

Ta naše výročí… králický karneval, panu Filipu Laczkovi, mysliveckému sdružení 
Jeřáb Králíky a lyžařskému oddílu TJ Jiskra Králíky za poskytnutí 
zázemí na startu a v cíli pohádkové cesty.

Pořadatelé pohádkového lesa

(pokračování)
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RM/2018/20/294: RM schvaluje země-
dělský pacht pozemku p. p. č. 748/2 – trva-
lého travního porostu o výměře 1 284 m2 
a části pozemku p. p. č. 661/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 5 380 m2 
v k. ú. Králíky p. V. L., Králíky, za účelem 
zemědělského hospodaření, za pachtovné 
ve výši 600 Kč/rok, kdy pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. 

RM/2018/20/295: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 
pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3499 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

• pilíř elektro ...... 9.243 Kč
• pilíř HUP ........  10.890 Kč

- a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2018/20/296: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 
pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3545 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

• pilíř elektro ...... 9.243 Kč
• pilíř HUP ........  10.890 Kč

- a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2018/20/297: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 
pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3533 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

• pilíř elektro ...... 9.243 Kč
• pilíř HUP ........  10.890 Kč

- a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2018/20/298: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 
pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3544 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

• pilíř elektro ...... 9.243 Kč
• pilíř HUP ........  10.890 Kč

- a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2018/20/299: RM bere na vědomí 
návrh závěrečného účtu města Králíky 
za rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu 
předložený návrh schválit a ukládá fi-
nančnímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

RM/2018/20/300: RM bere na vědomí 
účetní závěrku města Králíky za rok 2017 
a doporučuje zastupitelstvu předložený 
návrh schválit a ukládá fi nančnímu odboru 
předložit bod na jednání zastupitelstva.

RM/2018/20/301: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Výměna oken na budově 
ZŠ Praktická, Králíky“ mezi městem Králí-
ky a zhotovitelem fi rmou RI OKNA, a. s., 

Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, 
v předloženém znění. 

RM/2018/20/302: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Výměna oken na budově 
MŠ Moravská, Králíky“ mezi městem Krá-
líky a zhotovitelem fi rmou RI OKNA, a. s., 
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, 
v předloženém znění. 

RM/2018/20/303: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 11.802 Kč 
na podporu sociální služby poskytované 
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 
poskytované příspěvkovou organizací Par-
dubického kraje ALBERTINUM, odborný 
léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 
353, Žamberk, IČ 00196096. RM schvaluje 
návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje ALBERTINUM, odbor-
ný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 
353, Žamberk, IČ 00196096, v předloženém 
znění.

RM/2018/20/304: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 10.000 Kč 
společnosti Naděje – domácí zdravotní péče 
s. r. o., Na Výsluní 525, Jablonné nad Orlicí, 
IČ 27553248, na nákup lůžka a antideku-
bitální matrace. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi městem Králíky 
a společností Naděje – domácí zdravotní 
péče s. r. o., Na Výsluní 525, Jablonné nad 
Orlicí, IČ 27553248, v předloženém znění.

RM/2018/20/305: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
4.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
Sdružení pro Králický karneval, z. s., Ná-
dražní 488, 561 69 Králíky, IČ 26647770, 
na dopravu žáků školy na celorepublikové 
kolo turnaje „Hokejbal proti drogám 2018“.

RM/2018/20/306: RM schvaluje dotaci 
ve výši 50 % z celkových nákladů, maxi-
málně 6.000 Kč, žadateli Společnost přátel 
čs. opevnění, o. p. s., Luční 199, 666 03 
Hradčany u Tišnova, IČ 26963337, na re-
alizaci projektu Dětský sportovně branný 
den v KPO.

RM/2018/20/307: RM schvaluje dotaci 
ve výši 17.250 Kč organizaci SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Lichkov, Li-
chkov 186, 561 18 Lichkov, IČ 61238180, 
na činnost kroužku mladých hasičů SDH 
Lichkov.

RM/2018/20/308: RM schvaluje dotaci 
ve výši 30 % z celkových nákladů, maximál-
ně 6.000 Kč, p. Z. P., Králíky, na realizaci 
projektu Králická časovka.

RM/2018/20/309: RM schvaluje Směr-
nici pro ochranu osobních údajů v před-
loženém znění s účinností od 28.05.2018.

RM/2018/20/310: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 11.06.2018. 

RM/2018/20/311: RM bere na vědomí 
návrh partnerské smlouvy mezi městem 
Králíky a italským městem Solbiate Olona 
a doporučuje ZM smlouvu schválit.

04.06.
RM/2018/21/312: RM schvaluje záměr 

pachtu části pozemku p. p. č. 2256/1 – trva-
lého travního porostu o výměře cca 100 m2 
za účelem zřízení zahrádky a části pozemku 
o výměře cca 80 m2 za účelem manipulační 
plochy a uskladnění dřeva v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné u zřízení zahrádky 
ve výši 3 Kč/m2/rok a v případě manipulační 
plochy a uskladnění dřeva ve výši 2 Kč/m2/
rok, kdy pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 
RM ukládá MO záměr pachtu zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/21/313: RM souhlasí s umístě-
ním banneru o velikosti 2 m x 1 m na plotu 
MŠ Pivovarská, Králíky v rámci podpory 
kampaně „Staň se pěstounem!“ spolkem 
Amalthea z. s., IČO 26647214, sídlem 
Městský park 274, 537 01 Chrudim, a to 
za splnění podmínek:

při umístění banneru bude tato záležitost 
předem konzultována s odborem VTS MěÚ 
Králíky

v případě umístění banneru v ochranném 
pásmu komunikace, bude konzultováno 
s příslušným silničním správním úřadem 
MěÚ Králíky, odborem VTS, případně Kraj-
ským úřadem Pardubického kraje, odborem 
dopravy a silničního hospodářství.

Současně RM schvaluje prominutí 
nájemného za umístění banneru ve výši 
2.000 Kč/rok.

RM/2018/21/314: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 430/1 – 
trvalého travního porostu o výměře cca 
1 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za úče-
lem údržby pozemku za nájemné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2018/21/315: RM schvaluje výpůjč-
ku jiné stavby, která je součástí pozemku 
st. p. č. 164 v k. ú. Dolní Hedeč Duchovní 
správě poutního kostela v Králíkách II, 
IČO 73631035, sídlem Kopeček 1, 561 69 
Králíky, za účelem provozování záchodků, 
kdy výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. 

RM/2018/21/316: RM schvaluje smlou-
vu o právu k umístění a provedení stavby – 
akce „Vybudování zpevněné plochy umístě-
ním zatravňovacích tvárnic u objektu stavby 
občanské vybavenosti bez čp/če (prodejna 
motocyklů a čtyřkolek), stavba je součástí 
pozemku st. p. č. 1732 v k. ú. Králíky“ mezi 
městem Králíky, jako vlastníkem pozemku 
p. p. č. 3547 – ostatní plochy v k. ú. Králíky, 
a p. J. M., Králíky, jako stavebníkem, a to 
v předloženém znění. 

RM/2018/21/317: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
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p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu 
o výměře 696 m2 v 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/2018/21/318: RM doporučuje ZM 
schválit odložení záměru prodeje části 
pozemku p. p. č. 328 – ostatní plochy 
o výměře cca 90 m2 v k. ú. Králíky, a to 
do doby dokončení stavby víceúčelového 
přístřešku v rámci akce „Autobusové ná-
draží - Králíky“, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

RM/2018/21/319: RM schvaluje podání 
žádosti vypracované Vojenským muzeem 
Králíky na Ministerstvo obrany – ONNM 
SSM, sídlem Nám. Svobody 471, 160 01 
Praha 6, o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustanove-
ní § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o ma-
jetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, na město Králíky.

RM/2018/21/320: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 14 na náhradu ná-
kladů přidělenou městu Králíky na základě 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, 
dále rozpočtové opatření číslo 15 na dar po-
skytnutý městu Králíky na základě darovací 
smlouvy se společností SEVEN – K, s. r. o, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 23.498,00 Kč.

RM/2018/21/321: RM bere na vědomí 
úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky 
v souvislosti s konáním sportovní akce 
Holba Moped Cup 2018 a to dne 23.06.2018 
v době od 13:00 do 17:00 hodin.

RM/2018/21/322: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. DěHr_01_2018 o zajištění 
úklidu v areálu veřejného dětského hřiště 
„V Bytovkách, Králíky“ na rok 2018 mezi 
městem Králíky a firmou Služby města 
Králíky s. r. o., sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, IČO 26007959, v předloženém 
znění.

RM/2018/21/323: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. Koup_01_2018 týkající se 
zajištění provozu koupaliště, bufetu na kou-
pališti a souvisejících rekreačních ploch 
na rok 2018 mezi městem Králíky a fi rmou 
Služby města Králíky s. r. o., sídlem Rů-
žová 462, 561 69 Králíky, IČO 26007959, 
v předloženém znění.

RM/2018/21/324: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. 2018-H-012 na akci: „Dětské 
hřiště na koupališti v Králíkách“ mezi 
městem Králíky a fi rmou Machovský s. r. o., 
sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec, 
IČO 28619633, v předloženém znění.

RM/2018/21/325: RM schvaluje příkazní 
smlouvu č. 120271/2018 v rámci projektu: 
„Intenzifi kace a ČOV“ mezi městem Krá-
líky a fi rmou Ekologický rozvoj a výstavba 
s. r. o., sídlem nám. Československé armády 
37, 551 01 Jaroměř, IČO 27504514, v před-

loženém znění.
RM/2018/21/326: RM schvaluje dodatek 

č. 2 k příkazní smlouvě č. 1200062/2014 
v rámci projektu: „Město Králíky – kanali-
zace a ČOV“ mezi městem Králíky a fi rmou 
Ekologický rozvoj a výstavba s. r. o., sídlem 
nám. Československé armády 37, 551 01 
Jaroměř, IČO 27504514, v předloženém 
znění.

RM/2018/21/327: RM schvaluje objed-
návku č. 239/2018 na zpracování žádosti 
o poskytnutí podpory z dotačního programu 
Pardubického kraje „Rozvoj infrastruktury 
v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 
obyvatel“ na realizaci projektu „Intenzifi -
kace ČOV Králíky“ mezi městem Králíky 
a firmou Ekologický rozvoj a výstavba 
s. r. o., sídlem nám. Československé armády, 
551 01 Jaroměř, IČO 27504514, v předlo-
ženém znění.

RM/2018/21/328: RM souhlasí s udě-
lením záštity starostky města Králíky nad 
koncertem Jiřího Stivína dne 08.07.2018.

RM/2018/21/329: RM schvaluje dotaci 
10.000 Kč organizaci Svaz tělesně postiže-
ných v České republice z. s., místní orga-
nizace Králíky, IČO 75036606, na činnost.

RM/2018/21/330: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maximál-
ně 5.000 Kč, p. D. L, Králíky, na realizaci 
projektu Holba Moped Cup 2018.

06.06.
RM/2018/22/331: RM bere na vědomí 

postup komise při otevírání obálek, při 
hodnocení nabídek a při posouzení splnění 
podmínek účasti vybraného dodavatele 
ve veřejné zakázce „Králíky – Intenzifi kace 
ČOV“, popsaný v Protokolu o otevírání 
obálek a ve Zprávě o hodnocení nabídek;

RM schvaluje pořadí nabídek ve veřejné 
zakázce „Králíky – Intenzifi kace ČOV“, 
navržené komisí ve Zprávě o hodnocení 
nabídek takto:

obchodní fi rma / 
jméno a příjmení 

ÚZŘ:

nabídková cena bez 
DPH (uvedená v návr-

hu smlouvy):

pořadí
nabídky:

Společnost Králíky *) 68 946 784,72 Kč první

OHL ŽS, a.s. 69 944 420,60 Kč druhá

HOCHTIEF CZ a. s. 72 392 658,00 Kč třetí

*) „Společnost Králíky“, kterou tvoří: VCES 
a.s. (správce společnosti) a VODA CZ s.r.o. 
(společník)

RM schvaluje v souladu s  ust. § 122 
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále 
také „ZZVZ“), vybírá ve veřejné zakázce 
„Králíky – Intenzifi kace ČOV“ k uzavření 
smlouvy toho účastníka zadávacího řízení, 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek.

Identifi kační údaje účastníka zadávacího 
řízení, který byl zadavatelem vybrán k uza-
vření smlouvy:
obchodní fi rma: „Společnost Králíky“, 

kterou tvoří: VCES a.s. (správce společ-
nosti) a VODA CZ s.r.o. (společník). Spo-
lečnost vznikla dle Smlouvy o společnosti 
z 30.01.2018; není právnickou osobou.
sídlo: Vážní 456, Hradec Králové, 

PSČ 503 41
IČ: 26746573 (VCES a.s.),  25969692 

(VODA CZ s.r.o.)
nabídková cena: 68 946 784,72 Kč bez 

DPH
RM schvaluje odeslání výzvy k před-

ložení dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ 
vybranému dodavateli prostřednictvím 
datové schránky; zjištění údajů o skuteč-
ném majiteli vybraného dodavatele podle 
§ 122 odst. 4 ZZVZ; nelze-li zjistit údaje 
o skutečném majiteli postupem podle odst. 
4 § 122 ZZVZ, pak k výzvě vybranému 
dodavateli k předložení dokladů dle § 122 
odst. 5 ZZVZ; rozeslání oznámení o výběru 
dodavatele všem účastníkům zadávacího ří-
zení „Králíky – Intenzifi kace ČOV“, kterým 
nezanikla účast, a to prostřednictvím datové 
schránky a podepsání smlouvy o dílo se sho-
ra uvedeným vybraným dodavatelem takto:

Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vy-
braným dodavatelem před uplynutím lhůty 
zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. 
Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu 
jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni 
uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu. 
Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít 
v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

11.06.
RM/2018/23/332: RM schvaluje proná-

jem části pozemku p. p. č. 492/23 – trva-
lého travního porostu o výměře cca 86 m2 
v k. ú. Králíky p. J. D., Králíky, za účelem 
zřízení manipulační plochy a uskladnění 
dřeva, za nájemné ve výši 172 Kč/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou.

RM/2018/23/333: RM schvaluje pro-
nájem části pozemku p. p. č. 2074/11 – 
ostatní plochy o výměře cca 44 m2 v k. ú. 
Králíky p. R. P., Králíky, za účelem zřízení 
odpočinkové plochy, za nájemné ve výši 
132 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou.

Současně RM souhlasí s oplocením 
pozemku, a to za splnění podmínek:

před započetím vlastní realizace stavby 
oplocení požádá stavebník o vydání sou-
hlasu dle § 96 odst. 2 písm. d) zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů

po sjednání nájemní smlouvy bude 
orgánu státní památkové péče při MěÚ 
Králíky podána žádost o vydání závazného 
stanoviska k zamýšlenému zřízení oplo-
cení, tj. konstrukční řešení, materiálové 
a barevné provedení, výška oplocení 

oplocení bude konstrukčně řešeno tak, 
aby odolávalo prováděné údržbě na přileh-
lé komunikaci a vzniku sněhových barier 

(pokračování)
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Výpis z jednání Rady města Králíky
při prohrnování sněhu, tj. zejména odstu-
pová vzdálenost od komunikace.

RM/2018/23/334: RM schvaluje proná-
jem pozemku p. p. č. 1171/2 – zahrady 
o výměře 934 m2 v k. ú. Králíky p. I. K., 
Králíky, za účelem užívání zahrady, 
za nájemné ve výši 2.802 Kč/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní dobou. K ná-
jemnému se připočítává náhrada ve výši 
8.406 Kč za ušlé nájemné za poslední 
3 roky. Současně RM dodatečně souhlasí 
se stávajícím oplocením pozemku.

RM/2018/23/335: RM doporučuje ZM 
přijmout dar, a to pozemek st. p. č. 100 
– zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 
176 m2 v k. ú. Horní Lipka od p. M. H., 
Praha, a ukládá MO předložit bod na jed-
nání ZM.

RM/2018/23/336:  RM schvaluje 
u pachtovní smlouvy sp. zn. 6436/2014/
MO/JM na pacht lesních pozemků v k. 
ú. Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Horní 
Lipka, Červený Potok, Dolní Hedeč, 
Králíky, Heřmanice u Králík a Prostřední 
Lipka uzavřené dne 21.07.2016 mezi 
městem Králíky a společností Služby 
města Králíky s. r. o., IČO 26007959, 
sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, 
ponechání pachtovného ve stávající výši, 
tj. 41.329 Kč + DPH. 

RM/2018/23/337: RM bere na vědomí 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na výběr zhotovitele akce ob-
novy „Restaurování – socha Vítězného 
Krista před hřbitovem“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo mezi městem 
Králíky a firmou Hynek Bláha, sídlem 
Vysoký Újezd 1, 517 71 Vysoký Újezd, 
IČO 64216764, v předloženém znění.

RM/2018/23/338:  RM schvaluje 
smlouvu o dílo na akci: „Oprava chod-
níku v ulici Růžová, Králíky“ mezi měs-
tem Králíky a firmou M SILNICE a. s., 
sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, 
IČO 42196868, v předloženém znění.

RM/2018/23/339: RM schvaluje Do-
datek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dostavba 
stokové sítě Králíky město – stoka R11“ 
mezi městem Králíky a společností 
KVIS Pardubice a. s., sídlem Rosice 
151, 533 53 Pardubice, IČO 46506934, 
v předloženém znění.

RM/2018/23/340: RM schvaluje úpl-
nou uzavírku MK na Velkém náměstí, 
ul. Valdštejnova a ul. 5. května z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kul-
turní akce: „Oslavy 450 let města Krá-
líky“ v termínu od 15.06.2018 od 20:00 
do 24:00 hod a 16.06.2018 od 06:00 
do 24:00 hod. Dále pověřuje odbor VTS 
zajištěním uzavírky.

RM/2018/23/341: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky na rok 2018.

RM/2018/23/342:  RM schvaluje 

smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
Pardubickým krajem a městem Králíky 
ve výši 15.000 Kč na realizaci projektu 
„Restaurování obrazu – Králíky nám. 
r. 1700“, v předloženém znění.

RM/2018/23/343:  RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Pardu-
bickým krajem a městem Králíky ve výši 
15.000 Kč na realizaci akce „ArtEx 
2018“, v předloženém znění.

RM/2018/23/344: RM schvaluje na-
bytí účelově určeného finančního daru 
ve výši 1.000 Kč do vlastnictví příspěv-
kové organizace Základní škola Králíky 
od dárce OPPRIMENDI spol. s r. o., 
čp. 900, 751 02 Troubky, IČO 03524256, 
na dopravu žáků školy na celorepubliko-
vé kolo turnaje „Hokejbal proti drogám 
2018“.

RM/2018/23/345: RM schvaluje Do-
hodu o ukončení smlouvy o poskytnutí 
dotace evidenční číslo OR/16/21647 mezi 
městem Králíky a Pardubickým krajem. 

RM/2018/23/346: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3528 – orné půdy o výměře 
2 088 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši 250 Kč/m2 + DPH s tím, že sou-
částí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku a zveřejnit záměr 
prodeje pozemku na dobu 15 dnů, tj. od-
lišně od pravidel pro nakládání s nemo-
vitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/23/347: RM schvaluje oso-
by navržené k udělení pamětní medaile 
města Králíky u příležitosti oslav 450 let 
města Králíky dle přílohy.

14.06.
RM/2018/24/348:  RM schvaluje 

smlouvu o dílo, včetně všech příloh, 
na dodání souboru barevných profesi-
onálních portrétních fotografií na téma 
„Zástupci města Králíky a partnerských 
měst“ a reportážních fotografií „Oslavy 
450. let písemné zmínky o městě Králí-
ky“ mezi městem Králíky a panem Bo-
huslavem Matoušem, Mladkov-Dolany 
9, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v předlo-
ženém znění.

18.06.
RM/2018/25/349: RM schvaluje pro-

nájem pozemku p. p. č. 3244 – ostatní 
plochy o výměře 1 056 m2 v k. ú. Králíky 
p. M. M., Králíky, za účelem údržby 
pozemku a sekání trávy, za nájemné 
ve výši 528 Kč/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou.

RM/2018/25/350: RM doporučuje ZM 
zrušit usnesení č. ZM/2017/01/005 ze dne 
23.01.2017 a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.  

RM/2018/25/351: RM schvaluje zá-

měr prodeje staveb technického vybavení 
– pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3528 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

• pilíř elektro ...... 9.243 Kč
• pilíř HUP ........  10.890 Kč

- a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2018/25/352: RM schvaluje navý-
šení pojistného o 5 % u pojistné smlou-
vy č. 8068120910 ze dne 29.06.2017 
uzavřené mezi městem Králíky a ČSOB 
Pojišťovnou, a. s., člen holdingu ČSOB, 
IČO 45534306, sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, 530 02 Pardubice, tj. 
na částku 325.240 Kč/rok s účinností 
od 01.07.2018, a to dodatkem č. 2 po-
jistné smlouvy. 

RM/2018/25/353: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 18 - 65 na dotaci 
přidělenou městu Králíky na základě roz-
hodnutí Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR, dále rozpočtové opatření číslo 
16 na náhradu nákladů přidělenou městu 
Králíky na základě rozhodnut í Minister-
stva zemědělství ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201807, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 195.161,13 Kč.

RM/2018/25/354: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
5.000 Kč na podporu sociální služby 
sociální poradenství poskytované spol-
kem Audiohelp, Tomanova 3/5, Plzeň, 
IČO 49774883. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi městem Králíky 
a spolkem Audiohelp, Tomanova 3/5, 
Plzeň, IČO 49774883, v předloženém 
znění.

RM/2018/25/355:  RM souhlas í 
se zpracováním prováděcí dokumentace 
na projekt „Revitalizace interakčního 
prvku IP2 Lokalita 4 v Králíkách“ firmou 
Agroprojekce Litomyšl s. r. o. za cenu 
107.690 Kč včetně DPH.

RM/2018/25/356: RM souhlasí s uži-
tím znaku města Králíky na slavnostním 
praporu Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, Okresního sdružení hasičů 
Ústí nad Orlicí.

RM/2018/25/357: RM schvaluje fi-
nanční dar 2.000 Kč organizaci Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní 
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, Tvardko-
va 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí.

RM/2018/25/358:  RM schvaluje 
dotaci 30.000 Kč organizaci Mateřské 
centrum EMMA z. s., Velké náměstí 
367, 561 69 Králíky, IČO 26566338, 
na činnost.

22.06.
RM/2018/26/359:  RM schvaluje 

udělení pamětní medaile města Králíky 
dle přílohy.

(pokračování)
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Pokřivení historie města je 
politické zoufalství

Článek pana Jana Králíka „Oslava 450 let je politický podvod“, 
publikovaný v květnovém čísle městského zpravodaje, inicioval 
širokou mezigenerační diskuzi občanů nejen k otázce historie města. 
Pamětníci vzpomínají na oslavy výročí 600 let uspořádané v roce 
1967 (dokumentují přiložené černobílé dobové fotografi e „Oslava 
600 let 1“ a „Oslava 600 let 2“) a jsou zklamaní, že v loňském roce 
neproběhly oslavy 650 let. K oslavě 450 let se staví s pochybnostmi 
a odporem. Mladší generace vyhraněný názor nemá nebo je jí to 
jedno. Je to dáno tím, že mnozí z nich neznají historii svého města 
a nechají se mocí posedlými radními a jejich slouhy debilizovat /
KOUKOLÍK, František. Mocenská posedlost. Praha: Karolinum, 
2010/. 

Pan Jan Králík má nezpochybnitelnou pravdu. Oslava 450 let 
je politický podvod placený z veřejných zdrojů! Touto cestou mu 
jménem občanů děkuji za jeho statečnost nebát se veřejně vyjádřit 
kritický názor a popsat věci pravým jménem. Jít proti proudu je 
těžké, ale má to smysl.

Za nespornou přidanou hodnotu k této oslavě/neoslavě považuji 
názory získané v osobních rozhovorech s Vámi, pamětníky, občany 
města. Historická pravda se nedá zašlapat do země. Děkuji za vaše 
názory.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Reakce na článek zastupitele
Vážení spoluobčané, 
nebudu reagovat na zpochybnění data výročí města. Bylo o tom 

hodně napsáno, hodně hovořeno a podle mého názoru se skutečné 
pravdy už nikdy nedobereme, protože za pamětníky nelze považovat 
nás, kteří jsme byli přímými účastníky oslav v roce 1967. My si 
pamatujeme jen ty oslavy, ne dobu, která byla oslavována. Směšná 
je také neustálá snaha pana zastupitele a pana Králíka hledat za akcí 
politiku. Jediní, kteří se oslavy snaží politicky využít jsou oni dva. 
Svými články a útoky se snaží o své zviditelnění, když Vás nemohou 
zaujmout ničím jiným.

Chtěla bych však reagovat na jinou věc v článku zastupitele. 
Použitím textu „Mladší generace vyhraněný názor nemá nebo je jí 
to jedno. Je to dáno tím, že mnozí z nich neznají historii svého města 
a nechají se mocí posedlými radními a jejich slouhy debilizovat /
KOUKOLÍK, František. Mocenská posedlost. Praha: Karolinum, 
2010/.“ uráží pan zastupitel dnešní mladou generaci. To nemohu 
nechat bez povšimnutí. Nevím, jakou zkušenost s dnešními mla-
dými má, ale moje zkušenost je taková, že jde o generaci, která má 
naopak na věc svůj vlastní názor, nenechá se jen tak ovlivnit, ale 
je na rozdíl od pana zastupitele, přístupná a schopná vést dialog. 

Velmi mě potěšilo, že se hlavních oslav zúčastnilo velké množ-
ství mladých lidí.  Byli mezi vystupujícími, organizátory i diváky. 
Chtěla bych jim za to poděkovat, protože se účastnili něčeho, co 
bylo připraveno jako příležitost pro setkání lidí. Místních i přes-
polních, rodáků nebo jen náhodně projíždějících, milovníků sportu 
i kultury, mladých i dříve narozených. Myslím, že tento cíl akce 
vrchovatě naplnila. Stejně tak, jako naplnila záměr organizátorů, 
aby to byla akce především pro nás, kteří ve městě žijeme, máme 
ho rádi a je nám zde dobře.

Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří se do organizace oslav 
zapojili. Spolkům, které se podílely na organizaci doprovodného 
programu a staraly se o naše plné žaludky, příspěvkovým organi-
zacím města, které poskytly zázemí pro účinkující a významně 
se podílely na organizaci oslav, pracovníkům technických služeb 
za přípravu města před oslavami a vzorný a rychlý úklid po akci, 
dětem a učitelkám z mateřských škol za milé zahájení, žákům 
a učitelům ZUŠ za krásná vystoupení, žákům a učitelům základní 
školy za pomoc při organizaci a možnost návštěvy školy v rámci dne 
otevřených dveří, majitelům restaurací za poskytnutí provozoven 
pro páteční doprovodný program a v neposlední řadě pracovníkům 

městského úřadu, kteří odvedli velké množství neviditelné práce 
při přípravě akce, v jejím průběhu i po skončení.

Zvláštní poděkování patří Vám, kteří jste přišli jako diváci 
a vytvořili příjemnou atmosféru celého víkendu. Věřím, že jste 
se dobře bavili.

Jana Ponocná, starostka

Reakce na článek Ing. Romana 
Kosuka, zastupitele města Králíky

V červnovém čísle Králického zpravodaje byl na straně 4 otištěn 
příspěvek s názvem „Králická radnice je zahalena výbuchem vzte-
ku“, autor Ing. Roman Kosuk, zastupitel města Králíky. V článku je 
uvedeno, že nejmenovaný radniční úředníček se marně snažil zamlžet 
historické skutečnosti.

Rád bych se vyjádřil k názorům pana Králíka, potažmo i pana 
zastupitele Kosuka. Nikdo nezpochybňuje skutečnost, že v roce 1967 
se v Králíkách slavilo 600 let. Je pravdou, že vedení města již v roce 
2016 začalo diskutovat o případných oslavách v roce 2017 týkajících 
se případného výročí 650 let od založení města Králíky. Protože odbor 
organizační a správní městského úřadu připravuje podklady pro vedení 
města i ve věcech týkajících se kulturních záležitostí, měl jsem při-
pomínky k tomu, že se nejedná o výročí existence města, ale jedná se 
o výročí první nejisté zmínky buď o králických horách nebo nějakém 
důlním díle/lomu. Vycházel jsem jak z historických pramenů (kroniky, 
naučné slovníky, historické mapy), tak i z příspěvku profesora F. Musila 
zveřejněném v roce 2005 v tehdejších Orlických novinách. Na základě 
diskuzí oslovilo vedení města mnohem renomovanější osoby a požá-
dalo je o jejich názor (Mgr. M. Kos – viz. vyjádření v článku „Ta naše 
výročí“, prof. F. Musil – viz. texty na str. 11-15 tohoto zpravodaje, aj.).  
Na základě jejich stanovisek byl posléze stanoven mezník, od kterého 
se počítalo časové období.

Celou dobu jsem přemýšlel, kdo a jak určil v tom roce 1967 600 let. 
Ve spolupráci s pracovníky městského muzea v Králíkách jsme pro-
cházeli tehdejší záznamy v městské kronice, případně jsme pátrali 
po dalších „vysvětlujících“ dokumentech. Já osobně se domnívám, 
že se vycházelo z brožury „600 let - 1367 – Králíky – 1967“, kterou 
sestavil v roce 1966 tehdejší učitel a pracovník muzea pan Josef Vašát-
ko. Někteří z Vás ještě jistě doma tuto brožuru mají, vydala ji kulturní 
komise při MěstNV Králíky.

Velmi si vážím všech, kteří v roce 1967 připravili na tehdejší dobu 
velkolepé oslavy. Nicméně vývoj poznání společně s rozvojem zdro-
jových dokumentů dostupných díky digitalizaci, internetu jde dále. 
Nakonec kdo ví, třeba se jednou dočkáme toho, že budeme moci přesně 
určit vznik města Králíky.

Rád bych se také vyjádřil k závěru článku pana zastupitele. Zde se 
zmiňuje o tom, že nebyla otištěna příloha k jeho příspěvku. Konkrétně 
se jedná o protokol krajské hygienické stanice. Protokol byl poslán jako 
příloha datové zprávy a nebyli jsme schopni jej v rámci počítačové 
úpravy včlenit do formátu našeho zpravodaje. Dodatečně zaslaný 
protokol byl následně naším grafi kem zpracován a včleněn do textu 
dalšího článku. Protokol byl zaslán ve formátu PDF.

Ing. Jan Divíšek, 
vedoucí odboru organizačního a správního MěÚ Králíky

Zdroje dat: 
• Topografi cko-statistický slovník Čech čili podrobný popis všech měst, 

městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných 
o samotě ležících stavení jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých 
osad království Českého, aut. J.Orth a Fr. Sládek, r.v. 1870

• Zemský věstník vládní z roku 1854 – „Zevrubný popis rozdělení 
země království Českého“

• Orlické noviny: „Měl Lichkov 655. narozeniny“, František Musil, 
25.6.2005

• Králíky – stručné dějiny místa Králíky, J. Čermák, kronikář města 
Králíky, 1964

• „Ke vzniku Králík“, František Musil, Orlické hory a Podorlicko, 
sborník vlastivědných prací, sv. 7, rok vydání 1994

• Dějiny Králicka, František Musil, rok vydání 2000
• historické mapové podklady









Měl Lichkov 655. narozeniny? 
a vstupovaly do pomezních hvozdů. Památkou na tuto celnici 
je kromě zmíněné písemné zprávy zřejmě i místní jméno Celné. 
Komunikace přicházející od Jablonného nad Orlicí údolím Tiché 
Orlice zde vstupovala do rozsáhlého pomezního hvozdu, kterým 
pokračovala dále nejprve ještě podle řeky kolem pozdějšího Lich-
kova a potom směrem k Mladkovskému sedlu a dále do Kladska, 
které tehdy bylo integritní součástí Čech. Protiváhou Mladkova 
na kladské straně v místech, kde stezka opouštěla pomezní hvozd, 
bylo dnešní Mezilesí, tehdy nazývané Mitwald, připomínané 
poprvé již v roce 1278. 

Prvním průnikem lidské činnosti do pomezního hvozdu 
východně od Mladkova byl vznik dolů připomínaných rovněž 
v roce 1357 někde v okolí dnešních Králík, ale sídlištěm k tomuto 
hornímu dílu byl zřejmě Mladkov, který je tehdy označován jako 
město. Další zprávy o oblasti východně od Mladkova na 200 let 
mizí. Horní dílo na budoucím Králicku zřejmě pro nepříznivé 
přírodní podmínky zaniklo a pomezní hvozd zůstával i nadále 
neosídlen. Až někdy od konce 15. století sem začala pronikat 
pravděpodobně podél zmíněné komunikace další výrobní činnost 
sklářství, pro které zde byl dostatek dřeva i potřebných nerostů. 
A sklárna, která bývá kladena do míst nebo sousedství bývalého 
vrchnostenského dvora, se zřejmě stala i základem, na kterém 
se později rozvinul Lichkov. Na tento fakt usuzujeme z první 
písemné zprávy o Lichkově, která však pochází až z roku 1569. 
Tehdy se v jedné z listin, které byly uloženy v archivu v zámku 
v dnešním polském Mezilesí, připomíná jako příslušenství 
králického panství i „Lichtenau“. Tento název znamenající 
v českém překladu „světlá niva“, „světlé místo“ býval dáván 
vymýceným místům obklopeným pomezním 

hvozdem, která vznikala v důsledku činnosti skláren. Kdy 
tato sklárna - základ dnešního Lichkova - skutečně vznikla, 
nelze ovšem přesně určit. 

O víkendu 11. a 12. června slavili v Lichkově 120. výročí 
založení hasičského sboru a údajné 655. výročí založení obce. 

Takovéto oslavy jsou význačnou atrakcí pro občany a bezespo-
ru přispívají k upevňování jejich vztahu ke své obci, ke svému 
domovu. Na druhé straně však existují i určitá pravidla pro to, 
kdy takové oslavy organizovat. 120. výročí hasičského sboru 
je doloženo věrohodnými zprávami a lze ho sotva zpochybnit. 
Složitější je to ale již s 655. „narozeninami“ obce. 

Pochybnosti o výročí 
U málokterého místa v naší republice můžeme přesně určit rok 

jeho založení. K tomu chybějí prameny. Proto je dnes obecně 
přijímána zásada, že se připomíná ne přímo výročí založení, ale 
výročí první písemné zprávy, která ovšem může být mnohem 
mladší, než byl vznik samotného sídliště. 

A jak je to s Lichkovem? 655. výročí založení obce by uka-
zovalo na rok 1350 jako rok založení nebo alespoň první zprávy 
o obci. Ale v tomto případě je historická skutečnost, o které by 
měli být lichkovští občané informováni, trochu jiná. Východiskem 
oslav byl zřejmě fakt, že v roce 1350 se podle některých ofi ciál-
ních příruček poprvé připomíná nedaleký Mladkov, ke kterému 
je Lichkov dnes přifařen. Na základě tohoto faktu také v roce 
2000 slavil Mladkov údajné 650. výročí založení. Datum 1350 
je však chybné, do literatury se dostalo omylem, ve skutečnosti 
ona první zpráva, v které se mluví o dosazení faráře k mladkov-
skému kostelu, pochází až z roku 1354. Tato diference by však 
pro pořádání oslav nebyla zase až tak důležitá. 

Ovšem v případě Lichkova je to jiné. Mladkov v polovině 14. 
století tvořil poslední východočeskou výspu „civilizace“, dále 
směrem k dnešním Králíkám se již rozkládal jen neosídlený 
pomezní prales. Máme to doloženo údajem z roku 1357, kdy 
se u Mladkova připomíná celnice a takové celnice ve středo-
věku vznikaly tam, kde komunikace opouštěly osídlený kraj 
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
konaného dne 11.06.2018

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM): Jana Ponocná – 
starostka; Mgr. Martin Hejkrlík – místosta-
rosta; Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Karel 
Hlava; Mgr. Dušan Krabec; Ing. Václav 
Kubín; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel Strnad 
– člen RM; Mgr. Jiří Švanda; Ing. Ladislav 
Tóth – člen RM; Antonín Vyšohlíd

Z jednání omluveni: Mgr. Miroslav Be-
ran – člen RM; David Hrda; Pavel Šiko; 
Ing. Roman Kosuk. 

Z části jednání omluven: Ing. Ladislav 
Dostálek.

Za Městský úřad Králíky byli přítomni:
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, 

Ing. Magdalena Berková, Ing. Věra Ku-
bíčková, Jitka Prausová, Ing. Jan Divíšek, 
Ing. Miroslav Macháček, Bc. Bohumír 
Strnad.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.01. Majetkové operace
4.02. Návrh závěrečného účtu města za rok 

2017
4.03. Účetní závěrka za rok 2017
4.04. Schválení partnerské smlouvy Králí-

ky – Solbiate Olona
4.05. Stanovení počtu členů Zastupitel-

stva města Králíky pro volební období 
2018 - 2022

4.06. Obecně závazná vyhláška města Krá-
líky č. 2/2018, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol a část společ-
ného školského obvodu mateřské školy

4.07. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky č. 3/2018, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu základní 
školy zřízené městem Králíky

4.08. Žádost Oblastní charity Ústí nad Or-
licí o fi nanční podporu z rozpočtu města 

na provoz sociální služby sociálně tera-
peutické dílny 

4.09. Změna Stanov sdružení obcí Orlicko

4.10. Prezentace fi nančního odboru
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
10 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 09.04.2018 Mgr. Mi-
roslav Beran a Ing. Karel Málek nevznesli 
připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Ing. Václav 
Kubín a Mgr. Dušan Krabec. 

Do jednání se dostavil Ing. Ladislav 
Dostálek.

ZM/2018/03/058: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Ing. Václava 
Kubína a Mgr. Dušana Krabce.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Paní starostka navrhla změnu programu 

v bodě 4.05, a to stanovit počet členů pou-
ze Zastupitelstva města Králíky, a nikoliv 
i Rady města Králíky, pro volební období 
2018 - 2022. Nikdo jiný nenavrhl další 
změnu či doplnění programu. Poté starostka 
navrhla hlasovat o pozměněném návrhu 
programu.

ZM/2018/03/059: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 03 s navrženou změnou.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.01. Majetkové operace
4.01.01. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 2457 v k. ú. Horní Lipka  
ZM/2018/03/060: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 

p. p. č. 2457 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 898 m2 v k. ú. Horní Lipka 
manželům H., Litomyšl, za kupní cenu 
ve výši 362.000 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)
4.01.02. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 2129 v k. ú. Prostřední Lipka
ZM/2018/03/061: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2129 – ostatní plochy o výměře 2 396 
m2 v k. ú. Prostřední Lipka manželům D., 
Žamberk, za kupní cenu ve výši 250.130 Kč. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.03. Schválení prodeje pozemku st. 
p. č. 821 v k. ú. Králíky

ZM/2018/03/062: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st. p. č. 
821 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
29 m2 v k. ú. Králíky manželům M., Králí-
ky, za kupní cenu ve výši 8.080 Kč + DPH 
ve výši 1.697 Kč, tj. celkem 9.777 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4 . 0 1 . 0 4 .  Z r u š e n í  u s n e s e n í 
č. ZM/2017/07/094 ze dne 18.09.2017 
a schválení nového záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 2485 v k. ú. Horní Lipka 
a uplatnění tzv. „obálkové metody“

ZM/2018/03/063: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/07/094 
ze dne 18.09.2017 a schvaluje nový záměr 
prodeje pozemku p. p. č. 2485 – trvalé-
ho travního porostu o výměře 3 314 m2 
v k. ú. Horní Lipka za minimální kupní cenu 
ve výši 428.025 Kč + DPH, zároveň schva-
luje při prodeji uplatnění tzv. „obálkové 
metody“ a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.05. Schválení směny pozemku 
p. p. č. 782/5 ve vlastnictví města Králíky 
za pozemek p. p. č. 543/3 ve vlastnictví více 
osob v k. ú. Dolní Hedeč 

ZM/2018/03/064: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje směnu pozemku 
p. p. č. 782/5 – ostatní plochy o výměře 94 
m2 v k. ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví města 
Králíky za pozemek p. p. č. 543/3 – trvalý 

Dokladem zápis o prodeji 
K založení Králík a k soustavnému osídlení celého Králicku 

došlo někdy kolem roku 1550 za majitele žampašského panství 
Zdeňka Žampacha z Potštejna (celé území dnešního Králicka včetně 
Lichkova patřilo v této době k žampašskému panství) a pokračovalo 
i za vlády jeho nejstaršího syna Janu Buriana Žampacha. V roce 
1568, kdy byly vytyčovány hranice nově osídleného králického 
panství proti panství mezileskému, většina místních svědků příliš 
zdejší poměry neznala, neboť zde nepobývali dlouho. Tento údaj 
v protokolu o vymezení hranic Králicka je dokladem pozdního 
soustavného osídlení regionu. Je velmi pravděpodobné, že v sou-
vislosti s rozsáhlou osídlovací akcí Zdeňka Žampacha z Potštejna 
vznikl v místech, kde byl již dříve vykácen les v souvislosti s čin-
ností sklárny, i dnešní Lichkov. Pod dnešním českým názvem je 
Lichkov (psáno však jako Lychkow) doložen poprvé v roce 1577 

v zápisu o prodeji králického panství Zdeňkovi z Valdštejna, 
prastrýci známého válečníka z doby třicetileté války Albrechta 
z Valdštejna, v deskách zemských. Přesnější údaje o obyvatelích 
Lichkova a jejich povinnostech ke králické vrchnosti nalezneme 
v urbáři králického panství z roku 1669, který je uložen ve Státním 
oblastním archivu v Zámrsku. 

Uvedené údaje o počátcích Lichkova nechtějí nijak snížit význam 
práce těch, kteří se podíleli na přípravě lichkovských oslav, jen si 
kladou za cíl uvést povědomí obyvatel Lichkova o nejdávnější mi-
nulosti jejich domova do souladu s historickými fakty. Na základě 
uvedeného je možno říci, že obyvatelé Lichkova oslavili v polovině 
června letošního roku s jednoročním zpožděním 435. výročí první 
písemné zprávy o Lichkově - a nikoli 655. výročí založení. 

FRANTIŠEK MUSIL 
Orlické noviny - 25.6.2005

Měl Lichkov 655. narozeniny?
(pokračování)
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travní porost o výměře 5 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč s tím, že rozdíl kupních cen ve výši 
22.101 Kč uhradí žadatelé. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.06. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3499 v k. ú. Králíky 

ZM/2018/03/065: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3499 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.07. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3545 v k. ú. Králíky 

ZM/2018/03/066: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3545 – orné půdy o výměře 1 100 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.08. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3533 v k. ú. Králíky

ZM/2018/03/067: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.09. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3544 v k. ú. Králíky

ZM/2018/03/068: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.10. Schválení záměru prodeje 
pozemků p. p. č. 555/1 a p. p. č. 555/5 
v k. ú. Dolní Hedeč

ZM/2018/03/069: Zastupitelstvo 
města Králíky v návaznosti na usnesení 
č. ZM/2018/02/042 ze dne 09.04.2018 
schvaluje záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o výměře 22 
m2 a p. p. č. 555/5 – vodní plochy o výměře 
44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s pře-

vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.11. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 428/4 v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2018/03/070: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu 
o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.12. Schválení záměru prodeje 
spoluvlastnického podílu ve výši ideální 
½ na pozemku p. p. č. 968/2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2018/03/071: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje spoluvlast-
nického podílu ve výši ideální ½ na pozem-
ku p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu 
o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.13. Schválení záměru prodeje 
části pozemku p. p. č. 1533/1 v k. ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2018/03/072: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. p. č. 1533/1 – ostatní plochy 
o výměře cca 230 m2 v k. ú. Dolní Boří-
kovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.14. Schválení záměru směny po-
zemku p. p. č. 3481 ve vlastnictví města 
Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4, 
p. p. č. 480/1 a p. p. č. 3478 ve vlastnictví 
pana D., vše v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2018/03/073: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny pozemku 
p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu 
o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví města Králíky za části po-
zemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 
– trvalého travního porostu o výměře cca 7 
m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního po-
rostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví pana D., Králíky, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že 
rozdíl kupních cen uhradí pan D. a náklady 
spojené s převodem uhradí město Králíky. 
Zároveň ZM ukládá záměr směny zveřejnit.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.01.15. Schválení záměru směny 
pozemků p. p. č. 288/6, p. p. č. 288/11 
a části p. p. č. 288/9 ve vlastnictví města 

Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7, 
p. p. č. 288/8 a p. p. č. 288/10 ve vlastnictví 
manželů S. vše v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2018/03/074: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny pozemku 
p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 43 
m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního po-
rostu o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 – 
trvalého travního porostu o výměře cca 7 m2 
v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města 
Králíky za části pozemků p. p. č. 288/7 – 
ostatní plochy, p. p. č. 288/8 – trvalého 
travního porostu a p. p. č. 288/10 – trvalého 
travního porostu o celkové výměře cca 36 
m2 vše v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlast-
nictví manželů S., Králíky, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních 
cen uhradí manželé S. a náklady spojené 
s převodem uhradí město Králíky. Zároveň 
ZM ukládá záměr směny zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.16. Schválení záměru směny části 
pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. Prostřed-
ní Lipka ve vlastnictví města Králíky 
za pozemky p. p. č. 2633 a p. p. č. 2634 
v k. ú. Horní Lipka ve vlastnictví pana B.

ZM/2018/03/075: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny části po-
zemku p. p. č. 2269 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 1 799 m2 v k. ú. Pro-
střední Lipka ve vlastnictví města Králíky 
za pozemky p. p. č. 2633 – ostatní plochu 
o výměře 794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní 
plochu o výměře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lip-
ka ve vlastnictví pana B., Králíky, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku s tím, že 
dojde k vyrovnání kupních cen, a ukládá 
záměr směny zveřejnit. Současně ZM pod-
miňuje prodej části pozemku p. p. č. 2269 
v k. ú. Prostřední Lipka uzavřením smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
podzemního vedení vodovodního řadu se 
společností Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.17. Neschválení záměru prodeje 
pozemků st. p. č. 195/1 a p. p. č. 339 
v k. ú. Králíky

ZM/2018/03/076: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje po-
zemků st. p. č. 195/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 233 m2 a p. p. č. 339 
– zahrady o výměře 95 m2 v k. ú. Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.01.18. Schválení záměru prodeje po-
zemku p. p. č. 3528 v k. ú. Králíky 

ZM/2018/03/077: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
(pokračování)
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a ukládá záměr prodeje zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.02. Návrh závěrečného účtu města 
za rok 2017

Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi nanč-
ního odboru, přednesla návrh závěrečného 
účtu města Králíky za rok 2017. Paní 
starostka podrobně informovala o plnění 
rozpočtu příjmů, výdajů a celkového fi -
nancování města. Ing. Václav Kubín, před-
seda fi nančního výboru, seznámil přítomné 
s průběhem a výsledkem jednání fi nančního 
výboru k závěrečnému účtu města a účetní 
závěrky za rok 2017. Po proběhlé diskusi 
bylo přijato připravené usnesení.

ZM/2018/03/078: ZM schvaluje celo-
roční hospodaření města Králíky a závě-
rečný účet města za rok 2017 včetně zprávy 
krajského úřadu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za rok 2017 bez výhrad.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.03. Účetní závěrka za rok 2017
Ing. Magdalena Berková, seznámila 

přítomné s návrhem účetní závěrky města 
za rok 2017. Paní starostka doplnila návrh 
některými podrobnými údaji.

ZM/2018/03/079: ZM schvaluje účetní 
závěrku města Králíky za rok 2017.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.04. Schválení partnerské smlouvy 
Králíky – Solbiate Olona

Paní starostka informovala o historii 
a okolnostech vzniku nabídky partnerství 
mezi městy Králíky a Solbiate Olona v Itá-
lii. Dále sdělila podrobnosti o programu 
víkendových oslav města, při kterých bude 
smlouva slavnostně podepsána se zástupci 
partnerského města.

ZM/2018/03/080: ZM schvaluje partner-
ství mezi městem Králíky a městem Solbiate 
Olona v Itálii a pověřuje starostku podpisem 
příslušných dokumentů.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.05. Stanovení počtu členů Zastupitel-
stva města Králíky pro volební období 
2018 - 2022

Ing. Miroslav Macháček, vedoucí odboru 
vnitřních věcí, přednesl návrh na stanovení 
počtu členů zastupitelstva pro další voleb-
ní období a podrobně vysvětlit možnosti 
pro stanovení počtu členů.

ZM/2018/03/081: ZM stanovuje pro 
volební období 2018 – 2022 počet členů Za-
stupitelstva města Králíky na 15. ZM ukládá 
odboru vnitřních věcí oznámit/zveřejnit 
tyto počty nejpozději do dvou dnů po jejich 
stanovení na úřední desce města Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.06. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky č. 2/2018, kterou se stanoví škol-
ské obvody mateřských škol a část spo-
lečného školského obvodu mateřské školy

Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru orga-
nizačního a správního, seznámil přítomné 
s návrhem dvou vyhlášek a podrobně uvedl 
důvody a možnosti vymezení školských 
obvodů mateřských škol a základních škol. 

ZM/2018/03/082: ZM Králíky vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Králíky 
č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol a část společného školské-
ho obvodu mateřské školy.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.07. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky č. 3/2018, kterou se stanoví část 
společného školského obvodu základní 
školy zřízené městem Králíky

ZM/2018/03/083: ZM Králíky vydává 
obecně závaznou vyhlášku města Králíky 
č. 3/2018, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu základní školy zřízené 
městem Králíky.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.08. Žádost Oblastní charity Ústí nad 
Orlicí o finanční podporu z rozpočtu 
města na provoz sociální služby sociálně 
terapeutické dílny

Bc. Bohumír Strnad, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, předložil 
k projednání a schválení žádost Oblastní 
charity o poskytnutí příspěvku na podporu 
sociální služby sociálně terapeutické dílny 
v Králíkách. Po proběhlé diskusi bylo při-
jato připravené usnesení.

ZM/2018/03/084: Zastupitelstvo města 
souhlasí s poskytnutím individuální dotace 
ve výši 200.000 Kč na podporu sociál-
ní služby – sociálně terapeutické dílny 
na období roku 2018 Oblastní charitě Ústí 
nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, 
IČO 44468920. Zastupitelstvo města 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, 
IČO 44468920, v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.09. Změna Stanov sdružení obcí 
Orlicko

Paní starostka seznámila přítomné s ná-
vrhem změny Stanov sdružení obcí Orlicko 
v souvislosti s účinností Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů – GDPR.

ZM/2018/03/085: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje úplné znění stanov Sdru-
žení obcí Orlicko dle návrhu stanov schvá-
leného na jednání Valné hromady Sdružení 
obcí Orlicko dne 27.03.2018.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.10. Prezentace fi nančního odboru
Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi nanč-

ního odboru, seznámila přítomné s připrave-
nou prezentací odboru a s činnostmi, které 
vykonávají. Po proběhlé diskusi a doplňují-
cích otázkách nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Antonín Vyšohlíd, předseda kontrolního 

výboru, informoval o průběhu a výsledku 
jednání kontrolního výboru. Po proběhlé 
diskusi navrhl usnesení.

ZM/2018/03/086: ZM bere na vědomí 
zápisy z jednání kontrolního výboru ze 
dne 14.05.2018 a 21.05.2018 a vyjádření 
majetkového odboru k zápisu z jednání 
kontrolního výboru ze dne 04.09.2017.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:06 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky

Kraj chce čelit nejen problémům se suchem a nedostatkem vody
Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto 
chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. „V minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997 
a následně 2002 zaměřovali na protipovodňovou ochranu, která je 
podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná. Nyní se setkáváme 
s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil 
hejtman Martin Netolický.

Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regionální strate-
gii, rozhodl se založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím 
kterého bude možné cestou dílčích projektů vypracovat i pro území 
regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou 
na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale rovněž 
tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným 

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání doporučila 
krajským zastupitelům schválit založení Institutu environmentálních 
výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na narůstající problémy se 
suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je především 
příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky 
sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organizace různých seminářů, 
workshopů a zajišťování osvěty. Založení institutu bude projednávat 
zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také 
v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha 
a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní 
prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Ten prozatím 
nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regionu 
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fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni 
bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující po-
třebný stupeň poznání, na základě kterého by byly navrženy technické 
a ekonomické nástroje aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých 
by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní změny a případně 
i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ uvedl krajský 
radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav 
Kroutil s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy 
a zajišťoval osvětu v této problematice.

Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní radě. 
Těmi byli navrženi hejtman Martin Netolický, krajský zastupitel a se-
nátor Petr Šilar, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Jan 
Procházka. Na funkci revizora ústavu je navržen předseda fi nančního 
výboru zastupitelstva Jan Foldyna.

Kraj chce čelit nejen problémům se suchem 
a nedostatkem vody (pokračování)

Krajské dotace jdou do kultury i do památek
Rada Pardubického kraje schvalovala další dotace do kultury 

a památkové péče. Ve své kompetenci rozdělila necelých půl mi-
lionu korun, o dalším půl milionu budou rozhodovat zastupitelé.

„Podpořili jsme například Řemeslnickou sobotou v Letohradu, 
realizaci vybraných dominant kraje pro Království železnic nebo 
výstavu „Jsme 100“ výtvarníků Václava Ciglera a Michal Motyčky 
ve veřejném prostoru v Litomyšli,“ uvedl Roman Línek, 1. náměstek 
hejtmana Pardubického kraje pro kulturu.

„Další prostředky jdou do oprav historických objektů, namátkou 
třeba na restaurování maleb v kostele sv. Václava v Žamberku, 
opravu fary v Proseči, restaurátorské průzkumy v kapli sv. Jana 
Nepomuckého v Letohradu nebo opravu interiéru kaple sv. Jana 
Nepomuckého v Běstvině, která je údajně z dílny slavného Santi-
niho,“ dodal Línek.

zdroj: TZ Pardubického kraje

MASky musí o svoje místo na slunci 
bojovat. Vepříkovská deklarace získává 

podporu venkova
V kulturním domě v Českých Heřmanicích se uskutečnilo společné 

setkání Rady Pardubického kraje se zástupci mikroregionů a Místních 
akčních skupin Pardubického kraje s názvem Spojujeme venkov,  které 
zorganizovalo Sdružení místních samospráv ČR Pardubického kraje. 
Každý z přítomných krajských radních představil starostům priority 
a aktuality v rámci své gesce. Diskuse se pak zabývala především 
fungováním a budoucností regionální politiky a Místních akčních 
skupin po roce 2020. Shromáždění na závěr svého jednání jednomyslně 
podpořilo Vepříkovskou deklaraci, kterou vydalo Sdružení místních 
samospráv ČR právě k budoucnosti regionální politiky pro nové pro-
gramové období evropských fondů. Na tuto debatu navázalo setkání 
starostů s poslanci a senátory z regionu.

„Situace Místních akčních skupin není bohužel veselá, což vychází 
především z postojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Měl jsem 
možnost se podílet na formování programového prohlášení vlády 
a přestože MMR po roce 2020 počítá s využitím Komunitně vedeného 
místního rozvoje, ne zcela ale počítá s MASkami. Pořád je však čas, 
aby bojovaly o svoji existenci. Jsem přesvědčený o tom, že není dobré, 
aby Česká republika každých sedm let měnila strukturu pro čerpání 
evropských fondů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také zmí-
nil, že krajská podpora Místním akčním skupinám bude pokračovat 
i v příštím roce. „Pro letošní rok jsme na malou krajskou metodu 
LEADER vyčlenili pro každou MASku 400 tisíc korun a k tomu 100 
tisíc na provoz. Provozní částka nebude v příštím roce poskytnuta, ale 
tyto prostředky se přesunou právě na investiční aktivity. MASky tak 
o prostředky z kraje rozhodně nepřijdou,“ řekl hejtman Netolický, který 
se společně s kolegy připojil k textu takzvané Vepříkovské deklarace.

Vepříkovská deklarace
Jedná se o prohlášení Sdružení místních samospráv ČR k budouc-

nosti regionální politiky po roce 2020. Signatáři deklarace požadují 
naplnění sedmi základních bodů: subsidiarita, znalost venkova, území, 

principy, strategie, operační program pro územní dimenzi a čerpání. 
„Obáváme se, že v přípravách budoucího nastavení evropských 
strukturálních investičních fondů jsou venkovské regiony opomíjeny, 
což je pro nás nepřijatelné. V rámci deklarace, ke které se na našem 
setkání připojili všichni přítomní, požadujeme mimo jiné snížení počtu 
operačních programů a byrokracie spojené s administrací projektů, ale 
také zachování principu subsidiarity, tedy přístupu, kdy se problémy 
řeší na té úrovni správy věcí veřejných, kde je to nejúčelnější,“ uvedl 
za krajské SMS ČR starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš. Dekla-
race je výchozím dokumentem, který shrnuje postoj SMS ČR před 
jednáními s dalšími aktéry, kterými jsou například Asociace krajů ČR, 
Svaz měst a obcí, Národní síť místních akčních skupin nebo Spolek 
pro obnovu venkova.

Kraj je pro obce partnerem, shodují se radní
Jednání se zástupci MAS a mikroregionů byli přítomni také členové 

krajské rady. První náměstek hejtmana pro investice, majetek a kulturu 
Roman Línek seznámil přítomné s aktuální krajskou podporou obcím 
v oblasti kultury a majetku. Hovořil mimo jiné o převodech pozemků 
z obcí na kraj a obráceně či příspěvcích na opravy drobných kulturních 
památek včetně zvoniček či křížků. Záležitosti v oblasti zdravotnictví 
včetně plánu na vybudování nové nemocnice v Moravské Třebové, 
či průběh příprav výstavby centrálních urgentních příjmů představil 
starostům radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Bohumil Ber-
nášek, do jehož gesce spadá školství, se věnoval především snahám 
kraje o rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání včetně investic 
do rekonstrukcí škol a pořizování moderního vybavení nejen učeben 
odborného výcviku, ale také stravovacích prostor či sociálních zařízení. 
Regionální rozvoj spadá do oblasti působnosti krajské radní Hany 
Štěpánové, která vnímá problémy starostů také ze svého dlouholetého 
působení v pozici starostky Morašic. Dotace na Místní akční skupiny 
je součástí krajského Programu obnovy venkova, který spadá do gesce 
Václava Kroutila, který mimo jiné informoval starosty, že se v letoš-
ním roce kraji podařilo navýšit fi nanční prostředky v rámci tohoto 
programu, z něhož bylo celkově podpořeno 375 žádostí v rekordní 
částce 63,3 milionu korun.

Košíkářka a řezbář budou novými 
nositeli tradice kraje

Seznam lidí, kteří mohou používat v Pardubickém kraji titul 
Nositel tradice, se letos opět rozšíří o dvě jména. Budou to Alena 
Bukvová a Bedřich Šilar, oba z Lanškrouna. Návrh na jejich 
zápis schválili radní kraje na základě doporučení komise pro 
tradiční lidovou kulturu.

„Nositele tradice zapisujeme od roku 2015 a zatím na seznamu 
máme Zdeňka Bukáčka z Krouny, který vyrábí dřevěné hračky, 
Ladislava Chládka z Výprachtic, který dělá hračky štípané ze sou-
struženého bloku, Jiří Myšku ze Studnice, odborníka na sekernické 
práce, a Davida Stejskala z Pardubic, který se zabývá tradičními 
tesařskými pracemi. Loni k nim přibyli Lenka Kmošková, která 
v Sebranicích u Litomyšle plete nádoby ze slámy, a řezbář Jan 
Rejman z Vysokého Mýta, který vyřezává především betlémy 
a tradici předává i svým dcerám a vnoučatům. Letos na podzim pře-
dáme potvrzení také košíkářce Aleně Bukvové a řezbáři Bedřichu 
Šilarovi,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.

Alena Bukvová z Lanškrouna se s košíkářským řemeslem 
se poprvé seznámila již v dětství u svého dědy. Po absolvování 
několika kurzů si vyzkoušela práci s vrbovým proutím a posléze 
vystudovala SOŠ Uměleckořemeslnou v Praze, kde praktickou část 
absolvovala u košíkářky Dany Ptáčkové. V současnosti spolupracuje 
s Městským muzeum Lanškroun a účastní se jeho akcí a slavností. 
Paní Bukvová si pěstuje svoje vlastní proutí z několika druhů vrb, 
sama si ho sklízí a upravuje tradičními způsoby.

Řezbář Bedřich Šilar z Lanškrouna vyřezává betlémy, plastiky 
světců, marionety, rámy obrazů a další dekorativní předměty. Vy-
řezávání se věnuje už přes 35 let. Vyučil se strojním zámečníkem 
a nejprve pracoval jako topenář. Do práce se dřevem ho zasvětil 
Václav Skalický z nedalekého Třešňovce. Pan Šilar se účastní bě-
hem roku řady řezbářských symposií, dnů dřeva a setkání řezbářů.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

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
čt 05.07.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
pá 06.07.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
so 07.07.  MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
ne 08.07.  MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
so 14.07.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
ne 15.07.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
so 21.07.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
ne 22.07.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
so 28.07.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 29.07.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 04.08.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 05.08.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
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 bez-
platná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží 
pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit 
telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. 
Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

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

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou za-
sílány pozvánky rodičům na vítání 
občánků. Pokud budete mít zájem 
na přihlášení Vašeho novorozen-
ce na tento slavnostní akt, kontak-
tujte, prosím, úsek matriky MěÚ 
Králíky, p. Jitku Maixnerovou, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

David Morch – Veronika Macanová
Jiří Macháček – Pavla Kochová
Oto Janeček – Denisa Kresanová

Roman Weinlich – Lucie Suchomelová
David Peterka – Lucie Středová

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Pečovatelská služba ráda 
přijme od pozůstalých veš-
keré kompenzační pomůcky 
(invalidní vozíky, chodítka, 
hole), které by mohly slou-
žit j iným potřebným. Rádi 
si pro pomůcky přijedeme. 

Kontakt: 724 894 938

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 

sobotu na místním hřbitově 
od 8:50 do 9:05 hod. 

Tel. 605 946 468.

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 terénu, 
kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči při-
způsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodin-
ného příslušníka, popřípadě je dovezen automobilem PS.

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

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní 
potřeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

 Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky pořádají
PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 18.07.2018 (středa) od 8:00 do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny 
drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové kon-
covky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování 
jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v přízemí, v kanceláři číslo 107
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Slavnostní ukončení školního 
roku 2017/2018 v MŠ Prostřední 

Lipka
Školní rok se nám uchýlil ke konci a my s dětmi jsme si zhodno-

tily celý jeho průběh. Děti si zejména pomocí obrázků a fotografi í 
připomněly všechny výlety, návštěvy ve školce, soutěže, divadelní 
představení, zimní olympiádu, hudební chvilky, plavecký výcvik, 
jmeniny a narozeniny dětí, den dětí, sportovní odpoledne atd. Jedna 
akce na konci školního roku je  vždy  především pro předškolní děti 
tou nejdůležitější, my jsme si ji nazvali ,,loučení se školkou“. Děti 
se na tuto akci vzorně připravily, přichystaly si program pro rodiče, 
vytvořily si školní tablo a pomalu se rozloučily s oblíbenou hračkou. 

Letos jsme slavnostní loučení se školkou strávili společně s rodiči 
a kamarády v pátek 15.6. a zároveň jsme v mateřské škole přespávali. 
Jako každý rok děti ve školce navštívil skřítek, který jim pod polš-
tářkem nechal malý dárek. Fotografi e ke všem akcím naší mateřské 
školy najdete na webových stránkách školy: www.mscervenypotok.cz 

Zároveň tímto děkuji všem, kteří naše akce podporovali a to 
zejména rodičům, sponzorům, paní Novákové a zaměstnancům 
mateřské školy. 

Všem dětem přeji báječné letní prázdniny, hodně sluníčka a ra-
dovánek!

Za mateřskou školu Ivana Petruželková, vedoucí učitelka

Hurá prázdniny!
A je to tu, uteklo to jako voda a další školní rok je za námi. V po-

sledních měsících jsme toho v naší školce zažili mnoho. Ať už to byly 
nejrůznější exkurze – králičtí Hasiči, Služby města Králíky - popeláři, 
RZS – aneb sanitka na zahradě MŠ, nechyběla ani návštěva Policie 
ČR, která také dorazila k nám na školní zahradu, všem moc děkujeme 
za ukázky a přiblížení jejich práce dětem. Zhlédli jsme kulturní – di-
vadelní, hudební či taneční představení. V měsíci květnu a červnu děti 
navštěvovaly plavecký kurz v Zábřehu, kde si užily mnoho legrace 
ve vodě, dokonce díky pěknému počasí i ve venkovním bazéně. 
A samozřejmě nechyběl ani celodenní školní výlet, kdy jsme se 
s dětmi vypravili do Licibořic za zvířátky. 

Jak už je v naší MŠ zvykem, konec června je čas, kdy se 
slavnostně loučíme s našimi předškoláky. Na společné akci 
s rodiči a přáteli školy je na zahradě pasujeme na školáky. 
Letos jsme se sešli v rekordním počtu a tuto krásnou akci plnou rados-
ti, legrace, ale i emocí, jsme si za pěkného počasí moc užili. Všechny 
děti vystoupily před publikem s nacvičeným pásmem pohádkových 
písniček, které doplnily dramatizací, starší děti pak zatančily tanec 
„Buchet je spousta“ z pohádky Kouzla králů. Poté jsme přistoupili 
k samotnému pasování předškoláků na školáky. Zpestřením tohoto 
odpoledne bylo překvapení v podobě vystoupení kouzelníka Rena. 
Tento bezva den jsme zakončili opékáním buřtů a starší, odvážnější 
děti zůstaly nocovat ve školce, kde pro ně byl nachystaný večerní 
program plný zábavy. Zkrátka, BYLO TO FAJN!!!

Teď už jen zbývá popřát všem krásné a prosluněné prázdniny 
a našim zářijovým prvňáčkům hodně úspěchů ve škole, ať jsou tak 
šikovní, jako byli u nás ve školce. 

 Kolektiv MŠ Červený Potok
Tablo našich školáků můžete vidět ve výloze obuvi v podloubí. 
Fotografi e ze všech akcí si můžete prohlédnout na našich webových 
stránkách https://www.mscervenypotok.cz/fotogalerie

Mechoboti Adolfa Lachmana 
v Městském muzeu

Oblíbil jsem si „surfování na internetu“, přestože má i negativní 
stránky. Někdy totiž radši surfujeme, než bychom se věnovali 
nezáživným či nepříjemným činnostem, zkrátka prokrastinujeme. 
Vedle toho má však internet řadu přínosů: jako učitel výtvarného 
oboru jsem například přestal schraňovat všechny kalendáře s im-
presionisty, protože v učebnách začaly být k dispozici počítače, 
interaktivní tabule a internet. A pak je tam ještě jedna skvělá věc 
– funguje to podobně jako asociace v mozku – když si začnete 
prohlížet výtvarná díla, která vás zaujala, nabízí vám internet další, 
která jsou s předchozími nějak spřízněna – tematicky, časovým 
obdobím, uměleckou skupinou apod. Tak se postupně i laik může 
seznámit se jmény jako Roman Trabura, Josef Bolf, Jan Vytiska 
nebo třeba Zdeněk Daněk či Adolf Lachman.

Při výstavní činnosti jsem se ze začátku ostýchal zvát autory, 
kteří již vystavují ve známých galeriích, ale předchozí ředitel Ivo 
Pecháček v našem muzeu nastavil vysokou úroveň, takže bylo 
na co navazovat. Postupně jsem také zjistil, že i renomovaný autor 
může přijmout pozvání do našeho muzea docela rád. Takto jsem asi 
deset let jen virtuálně sledoval tvorbu Zdeňka Daňka, který u nás 
vystavoval loňské léto, a nyní se u nás obdobně podařilo uspořádat 
výstavu Adolfu Lachmanovi, který mě zaujal jak šíří svého záběru, 
tak precizností své práce. Přestože i jeho tvorbu registruji cca deset 
let, stále mě fascinují jeho až hyperrealistické malby, romantizující 

krajiny, fotografi e, ale i komiksy, reklamní plakáty, grafi ka počí-
tačových her, hrůzostrašné relikviáře či svébytné obrazy s mecho-
boty, které mi připomínají křížence romantické malby, pravěkých 
zvířecích monster Zdeňka Buriana a dřevní sci-fi  Julesa Verna.

Adolf Lachman vystudoval ateliér klasických malířských technik 
prof. Zdeňka Berana na pražské AVU. V současnosti se zabývá 
ilustracemi upravenými v počítači, trojrozměrnými objekty a gra-
fi kou počítačových her. Od roku 2008 je členem herní vývojářské 
společnosti Amanita Design a podílel se na vývoji her Machinarium 
a Samorost 3, které si budete moci na výstavě zahrát.

Výstava Mechoboti v muzeu potvá od 13. 7. do 31. 8. 2018. 
Všichni jste srdečně vítáni.

Michal Kos

Školní jídelna Králíky, Moravská 647,
Přijme od 1.8.2018 

pracovnice/pracovníky na pozice
pomocná kuchařka (pomocný kuchař) 

a 
kuchařka (kuchař).

Bližší informace u vedoucí v kanceláři 
školní jídelny.
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Policisté Pardubického kraje

Policie radí před 
prázdninami

Vzhledem k tomu, že zítra je poslední školní den, pardubická 
krajská policie by ráda dala občanům několik cenných preventivních 
rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi apelovali na rodiče 
ve vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých 
dětí rozvážní a nezvýšili se nám počty pohřešovaných dětí.

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalu-
py vozidlem. Období prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové 
z důvodu vysokých denních teplot, oprav komunikací, uzavírek, 
tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Sou-
časně je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí. 
Proto policisté radí řidičům, aby:

byli zvláště pozorní a ohleduplní,
 na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou,
zajistili si během cesty dostatek tekutin,
cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali 

aktuální dopravní značení,
a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle. 
Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chod-

cům i cyklistům bychom doporučovali vždy při snížené viditelnosti 
používat refl exní prvky.

Pokud rodiče posílají své děti na letní tábory, měli by je po-
učit o rizicích úrazů. Zároveň by měli vybírat tábory, které mají 
prověřený personál, tábory, které poskytují kvalitní služby a od-
povídající hygienické zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, 
by rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak tráví svůj volný čas 
a zde je na místě poučení dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných 
návykových látkách.

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika sociálních sítí. Policie 
ČR v žádném případě nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet 
na sociálních sítích fotografi e z probíhajících dovolených, neboť 
je to jako pozvánka pro zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud 
odjíždíte mimo domov, je vhodné se domluvit s příbuznými či 
sousedy, aby vám nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě vhodné 
jsou i různé typy technického zabezpečení objektů.

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, dejte si pozor na zlo-
děje, kteří se specializují na krádeže z otevřených stanů, chatek, 
kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim přijde v neuzamčených 
objektech pod ruku. 

Pokud budete cestovat do zahraničí, zkontrolujte si před ces-
tou platnost cestovních dokladů všech členů posádky a zjistěte si 
důležitá telefonní čísla a konzulátní místa (https://goo.gl/heagH6) 
v zemích kam cestujete. Důležité rady a upozornění (https://goo.
gl/VLn5Ub) na rizika spojená s cestami do zahraničí naleznete 
na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě přínosný je i projekt 
Dobrovolné registrace občanů CŘ při cestách do zahraničí tzv. 
DROZD (https://goo.gl/x9Tho1). 

Krásné letní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Cenný nález ve tvrzi Hůrka – 
vyzvednutí střepiny pancéřového 

zvonu
V posledních několika letech přispěly nečekané nálezy 

ve tvrzi Hůrka ke značnému rozšíření poznatků o osudech čs. 
opevnění zejména v době okupace… Připomeňme například 
zdejší velmi rozsáhlé zkoušky protibetonových střel Röchling, 
testování výbušného plynu Tajfun, stavební úpravy přední části 
podzemních prostor při úpravách tvrze na podzemní továrnu, 
objev dochovaného rámu padacích pancéřových vrat – hlavního 
uzávěru vjezdu do tvrze a další… V tomto směru je tvrz Hůrka 
zcela mimořádná…

V minulých letech výrazně postoupily také práce při vyklí-
zení pěchotního srubu K-S 10 „U boží muky“. Ty signalizovaly 
drobnými nálezy možnost větších objevů pod hromadami sutin, 
v šachtě pro otočnou kulometnou věž a šachtě pro pancéřový 
pěchotní zvon na pravé straně srubu… 

Objekt K-S 10 je unikátní svým stavebním řešením – patří 
mezi hrstku srubů, které měly po svém dokončení disponovat 
pohyblivým pancéřovým bojovým stanovištěm – již zmíněnou 
otočnou kulometnou věží. Stavebně se – v rámci našeho pevnost-
ního systému – podařilo dokončit jen sedm takovýchto objektů 
(MO – S 16, 23, 32 a 37 v úseku Moravská Ostrava a K-S 10, 
18 a 40 v úseku Králíky). Avšak pouze srub K-S 10 prošel sta-
vebním dokončením nezbytným pro přípravu instalace poslední 
vývojové varianty kulometné věže… 

Historickým paradoxem zůstává, že se úpravy realizovaly až 
pro zkoušky organizované nacistickou brannou mocí. Němečtí 
odborníci měli totiž v úmyslu věž do srubu K-S 10 skutečně 
instalovat a podrobit ji testování. Za tímto účelem nechali interiér 
šachty stavebně dokončit (např. vybetonováním nové podlahy 
mezi dolním a horním patrem srubu) a připravit cestu pro přesun 
těžké osazovací techniky. Dokončené čištění interiéru objektu tak 
ukázalo řadu detailů dosud ukrytých pod tunami suti a odpadů.

To, že v šachtě pancéřového pěchotního zvonu na pravé straně 
srubu lze očekávat fragmenty tohoto mohutného pevného pan-
cíře, avizovalo několik skutečností… Při čištění šachty na levé 
straně srubu, kde se nachází nepoškozený podkladový prstenec 
zvonu s dochovaným znakem Škodových závodů a pořadovým 
výrobním číslem 62 (osazen na srub 9. června 1938, hmotnost 52 
tun, tři střílny pro kulomet vzor 26), se našlo množství drobných 
částí tohoto pancíře (kotevní prvky, drobné části spojovacích 
prvků střílen apod.). 

Pravá šachta, jinak zcela vyplněná sutí, ukazovala ve své horní 
části menší kus pancíře… Zde se podkladový prstenec nedocho-
val, celý pancíř byl rozerván kovošrotem ve druhé polovině 50. 
let a odvezen do hutí… 

Opatrné čištění šachty a odklízení množství sutě otevíralo 
pohled na stále se zvětšující kus pancíře, vklíněný v šachtě. Na-
konec, po odstranění většiny materiálu (obsahoval četné drobné 
části zvonu), ohromil pracující dobrovolníky – nadšence, pohled 
na obrovský kus zvonu… Podle prvotního změření se jedná o cca 
¼ podkladového prstence pěchotního zvonu v odolnosti W, tedy 
nejmohutnějšího typu prvku s tloušťkou stěny pancíře 300 mm. 
Na dochovaném kusu, který kovošrot zřejmě po odstřelu nedo-
kázal ze šachty vyprostit, jsou dochovány jak podstavná hrana 
prstence, tak jeho horní část s obrobenými plochami na dosednutí 
druhé části zvonu a jeho pevné připojení… Jde o jeden z nej-
větších, pokud ne vůbec největší (hmotností) kus, pozůstatků 
pevnostního pancíře, objeveného při zřizování muzeí čs. opev-
nění po roce 1989. Srovnatelný „kousek“ je vystaven ve vjezdu 
vchodového srubu K-S 22a tvrze Bouda a pochází z kovošrotem 
poničeného zvonu pěchotního srubu K-S 25 Na sedle.

Obří střepina byla v šachtě zajištěna tak, aby ji bezpečně mohli 
vidět návštěvníci… Na sváteční dny letošního července provozo-
vatelé muzea připravili vyzvednutí střepiny zvonu a její převoz 
do vstupního areálu muzea. Vzhledem k její velikosti a tvaru 
střepinu z pancéřového zvonu č. 63 nelze vystavit v místě nálezu, 
ani poblíž. Vystavena tak bude u vchodového srubu, na místě, 
kde si ji budou moci prohlédnout všichni návštěvníci muzea, 
z nichž většina pěchotní srub K-S 10 nenavštíví…

Pancéřový pěchotní zvon na pravé krycí křídlo srubu K-S 10 
„U boží muky“ vyrobily Škodovy závody v rámci druhé výrob-
ní série pod pořadovým číslem 63. Na srub byl tento mohutný 
pancíř s hmotností 52 tun a třemi střílnami pro kulomet vzor 26 
osazen 7. června 1938.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
M. Ráboň
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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

Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě „Na Skřivánku“

Kupní cena:  250 Kč/m2

Součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3516 1694
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3531 981

Volby do zastupitelstev obcí 2018
Nejdůležitější lhůty pro volební strany

Před vyhlášením voleb lze zahájit:
• SEPSÁNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINY + PETICE
• SBĚR PODPISŮ POD PETICI

 Po vyhlášení voleb:
• do 31. července do 16:00 hodin -  PODÁNÍ KANDIDÁTNÍ 

LISTINY REGISTRAČNÍMU ÚŘADU (§ 21 odst. 3 zákona 
o volbách)

• od 31. července do 6. srpna - možnost doplňovat další kandidá-
ty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 
zákona o volbách)

• do 13. srpna – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 
odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/

• do 5. září - DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCŮ DO OKRSKOVÉ 
VOLEBNÍ KOMISE (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

• do 3. října (48 hodin před zahájením voleb) – možnost kandi-
dátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona 
o volbách).

Další informace na https://www.kraliky.eu/#245/

Možnost inzerce v Králickém zpravodaji:
volební strany si mohou objednat prostor v srpnovém čísle 

jako placenou inzerci, v následujícím čísle pak (v případě dodání 
vyhovujících podkladů) bude každé ze stran poskytnuta polovina 
strany zdarma pro volební agitaci.

KAŽDÉ ÚTERÝ 9:00 - 12:00 
v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Informace redakce zpravodaje
Na základě oznámení o ukončení prodeje Králického zpravo-

daje v obou novinových stáncích (autobusové nádraží, křižovatka 
u prodejny Jednota) informujeme čtenáře o zřízení nového 
prodejního místa Králického zpravodaje v Informačním centru 
při městském muzeu v Králíkách. Prodejní místo Králického 
zpravodaje v informačním centru je zřízeno od 1.4.2018.

Další možností odběru zpravodaje je objednávka celoročního 
předplatného. Celoroční předplatné vyřizuje paní Helena Va-
chovcová (podatelna MěÚ Králíky). U celoročního předplatného 
je cena stanovena na Kč 11,- za jedno číslo v případě osobního 
odběru v podatelně MěÚ Králíky. 

K celoročnímu předplatnému je možné zvolit doplňkové 
služby:
• donášková služba pouze na katastrálním území Králíky, tato 

služba je zpoplatněna částkou Kč 2,-- za každou donášku - k ceně 
celoročního předplatného je připočtena celková cena za donášku 
ve výši Kč 24,--
• zasílání poštou  - k ceně celoročního předplatného je připo-

čítáno 12x poštovné (platné k 1.1. daného kalendářního roku).
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červenec 2018
úterý 3. od 17:00 hod – JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMO-
TIVA EMA – (dobrodružný Německo)

Jim je docela obyčejný kluk 
s tak trochu neobyčejným pří-
během. Jako malý se ocitl 
v Jasmánii, malém ostrovním 
království. Jeho nejlepším ka-
marádem je strojvůdce Lukáš, 
hrdý majitel parní lokomotivy 
Emy. Tahle nerozlučná trojice 
jednoho dne poslechne volání 
dálek a vydává se do světa. 
Jejich cesta je zavede do Man-
daly. Tam se dozví, že císařo-
va dcera Li Si byla unesena. 
Nešťastný panovník je požádá 
o pomoc při její záchraně. Stopy 

ztracené princezny vedou přes moře a hory až do bájného dračího 
města Žalmánie. Netuší, že jejich dobrodružné pátrání zdaleka 
nekončí. Čeká je mnoho zkoušek, nebezpečných překážek a ta-
juplných hádanek.
režie: Dennis Ganzel / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 110 min

úterý 3. od 20:00 hod – LÁSKA BEZ BARIÉR – (romantická 
komedie Francie)

Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží 
obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde 
a stojí za hřích. Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje 
se a především neustále lže. A když jej náhodou přistihne nová 
sousedka Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozíku 
po matce, a chce o něj začít pečovat, jeho srdce zajásá. Repertoár 
svůdnických postupů si právě rozšířil o nový trik a navíc se díky 
němu seznámil s krásnou ženou. Ale vše se zkomplikuje, když 
přijme její pozvání na oběd k rodičům. Setká se zde totiž s Juliinou 
sestrou Florence. Což by v jiné situaci určitě uvítal, jenže i ona sedí 
na vozíku. Bohužel se z něj oproti němu nedokáže jen tak zvednout. 
A Jocelynovi se přihodí to, co nečekal. Beznadějně a romanticky se 
do Florence zamiluje. Ale jak jí má prozradit, že jim na procházku 
stačí jen jeden vozík?
režie: Franck Dubosc / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 105 min

pátek 6. od 20:00 hod – MANŽEL NA ZKOUŠKU – (komedie 
USA)

Leonardo Montenegro je bo-
hatý a rozmazlený playboy, který 
si celý život jen užíval. Ale jak 
se říká - karma není zdarma. 
Když z rozmaru odmítne zaplatit 
za úklidovou službu, netuší, jak 
mu to osud vrátí. Po jedné divoké 
párty vypadne z jachty a druhý 
den ho najdou, jak se bezradně 
motá v ulicích Oregonu. V ne-
mocnici konstatují, že utrpěl 
totální ztrátu paměti a vyhlásí 
pátrání po jeho rodině. A tehdy 
nastupuje na scénu Kate - přesně 
ta, kterou nedávno tak ponížil. 
Vybavená širokým úsměvem a falešným oddacím listem si pro 
něj přijde jako zákonitá manželka! Začátek bude těžký, ale i život 
běžného pracujícího muže s třemi dětmi a úžasnou manželkou má 
něco do sebe. Jak dlouho však dokáže Kate tajit před ním jeho 
skutečnou identitu a udržet příjemnou idylku?
režie: Bob Fisher / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky / 
105 min

úterý 10. od 17:00 hod – ANT-MAN A WASP – (akční dobro-
družný sci-fi  USA) – [3D]

Filmový svět studia Marvel 
se rozrůstá o snímek Ant-Man 
a Wasp, o novou kapitolou o su-
perhrdinech, kteří se umějí 
zmenšovat. Po událostech fil-
mu Captain America: Občanská 
válka musí Scott Lang čelit 
následkům svých rozhodnutí ne-
jen jako superhrdina, ale i otec. 
Sotva se mu podaří najít rov-
nováhu mezi osobním životem 
a povinnostmi, které má jako 
Ant-Man, objeví se Hope van 
Dyneová a dr. Hank Pym s no-
vou naléhavou misí. Scott musí 

znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp 
a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
režie: Peyton Reed / vstupné 130,- / přístupný /české znění / 105 min

úterý 10. od 20:00 hod – PRVNÍ OČISTA – (akční/horor/thriller 
USA)

Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy přichází po třech dílech 
se svou první kapitolou. Vláda původně naplánovala Očistu jako 
svérázný sociologický experiment. Aby na zbytek roku snížila 
úroveň kriminality pod jedno procento, vytipovala si jednu velkou 
městskou čtvrť, která by se kvůli míře zločinnosti mohla s klidem 
přejmenovat na „Peklo“, a v ní povolila zločin. Celá oblast je 
samozřejmě prošpikována ka-
merami a národ dostává zdarma 
zvrácenou reality show, která 
však diváky příliš nebaví, aspoň 
zpočátku. Byť je oblast plná 
nebezpečných gangsterů a zvrá-
cených úchylů, nic moc se ne-
děje, potenciální vrazi jsou moc 
ostýchaví. Organizátoři projektu 
„naštěstí“ počítali i s tím a mají 
metody, jak vlnu násilí zvednout 
do pořádné výšky. 
režie: Gerard McMurray / vstup-
né 120,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 100 min
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čtvrtek 12. od 20:00 hod – MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUI-
JOTA – (dobrodružný Španělsko)

Toby býval idealistickým fi lmovým studentem. Jeho ztvárnění 
příběhu Dona Quijota, 
které natočil v malebné 
španělské vesnici, mělo 
obrovský úspěch. Ale to 
bylo kdysi. Z Tobyho se 
stal arogantní a cynický 
režisér reklam. Peníze 
a sláva ho změnily k ne-
poznání. Poté, co se Toby-
mu dostane do rukou stará 
kopie jeho studentského 
fi lmu, vydává se na místo, 
kde před mnoha lety svůj 
opus vytvořil. Zjišťuje, že 
jeho tehdejší počin měl 

na obyvatele ospalé vesnice strašlivý vliv. Toby se ocitá uvězněný 
v bizarních fantaziích starého pána, který se domnívá, že je Don 
Quijote. Rozlišit realitu od fi kce je pro něj stále těžší. V průběhu 
svých komických a stále více surrealistických dobrodružství je 
Toby nucen čelit tragickým důsledkům fi lmu, který navždy změnil 
naděje a sny malé vesničky. Může Toby získat zpět svou lidskost? 
Může Don Quijot přežít své šílenství?
režie: Terry Gilliam / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 125 min

pátek 13. od 20:00 hod – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ – 
(drama/komedie ČR)

Úsměvy smutných mužů je celovečerní fi lm podle stejnojmen-
ného knižního bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy 
smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví 
úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje 
nejdříve jen skleničku a později 
i celou láhev. V léčebně se pak 
Josef setkává s dalšími osudy 
těch, kteří jsou, či donedávna 
byli, v pití alkoholu opravdo-
vými mistry. Na válečné stezce 
s chlastem potkává Josef třeba 
Honzu, bývalého reprezentanta 
v triatlonu. Úředník a geniální 
matematik Milan zase věří, že je 
vyslancem z vesmíru. Někoho 
zradila žena, někdo hrál v němec-
kém gay pornu a svůj příběh má 
i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš 
daleko. Všichni chlastali první ligu, někdo sám doma, jiný jako 
tahoun v hospodě. Ze závislosti už ale cesta ven nevede, jediná 
šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout maraton?
režie: Dan Svátek / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 90 min

úterý 17. od 17:00 hod – HOTEL TRANSYLVÁNIE 3 – (ani-
movaná komedie USA)

Volné pokračování úspěšného fi lmu má 
podtitul PŘÍŠERIÓZNÍ DOVOLENÁ. V no-
vém snímku se s naší oblíbenou rodinkou 
strašidel vydáme na výletní parník, kde si 
má Drákula zaslouženě oddechnout od práce 
v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klid-
nou plavbu a s radostí využívá vše, co může 
luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného 
volejbalu po exotické exkurze a opalování 
při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se 
Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi 

Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla 
po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
režie: Genndy Tartakovsky / vstupné 110,- / přístupný / české znění 
/ 85 min

úterý 17. od 20:00 hod – MRAKODRAP – (akční thriller USA)
Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. 

Přesto její majitelé najmou velezkušeného bezpečnostního exper-
ta Willa Sawyera (Dwayne Johnson), aby to ofi ciálně potvrdil. 
Jenže pak začne v budově hořet 
a o technickou závadu se rozhod-
ně nejedná. Will, coby bývalý šéf 
týmu FBI, který se specializoval 
na záchranu rukojmích, zažil 
už leccos, ale tohle je přece jen 
silná káva. Požár se rychle šíří 
a Will zjistí, že právě on je po-
dle policie odpovědný za jeho 
založení. I když se zrovna pohy-
buje mimo budovu, bude muset 
rychle dovnitř, protože v jednom 
z nejvyšších pater je uvězněna 
jeho žena (Neve Campbell) se dvěma dětmi. A to stále ještě není 
všechno, v mrakodrapu se pohybuje ozbrojený gang, se kterým se 
bude muset Will taky vypořádat, pokud chce své blízké zachránit. 
režie: Marshall Thurber / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 100 min

čtvrtek 19. od 20:00 hod – STUDENÁ VÁLKA – (drama Polsko)
V období budování stalinského 

Polska, ale také moderní západní 
Evropy se odehrává příběh velké 
osudové lásky zpěvačky Zuly 
a skladatele Wiktora. Nedokážou 
žít spolu, ale zároveň se fatálně 
přitahují a nevydrží být bez sebe. 
V kulisách Varšavy, Berlína a Pa-
říže zní jazzová a folklorní hudba 
a Zula s Wiktorem rozehrávají 
nádhernou, ale hořkou baladu, 
svoji vlastní studenou válku. 
Kunderovsky laděným milost-
ným eposem navazuje Pawel 
Pawlikowski na úspěch oscaro-
vé Idy. Za dílo nabité elektrizující 
hudbou i obrazovou krásou byl 

na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.
režie: Pawel Pawlikowski / vstupné 80,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 85 min

pátek 20. od 20:00 hod – MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN – (muzikál USA)

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina 
po celém světě. V pokračování Mamma Mia! Here We Go Again 
dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme 
do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep / Lily James) čerstvou 
absolventkou univerzity, chtěla 
poznávat svět a netušila, že brzy 
narazí na tři civilizované mladí-
ky a jeden necivilizovaný řecký 
ostrov a totálně se jí změní život. 
Druhý příběh se odehrává přesně 
deset let po událostech prvního 
dílu, kdy zcestovalejší a moud-
řejší Sophie (Amanda Seyfried) 
plánuje velkolepé znovuotevření 
rodinného hotelu na Kalokairi, 
na které se všichni sjedou, včetně 
trojice jejích charismatických 
tatínků (Pierce Brosnan, Colin 
Firth a Stellan Skarsgård). Oba 
příběhy se rafi novaně proplétají a propojují písničkami skupiny 
ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které zazněly v minulém 
díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
režie: Ol Parker / vstupné 130,- / přístupný / titulky / 110 min
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

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

Klub Na Střelnici Králíky
neděle 8.7.                 zač. v 19:00 hod

JIŘÍ STIVÍN & VÁCLAV UHLÍŘ
Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti se 

v letošním roce bude konat již po dvanácté. V rámci festivalu se 
koncert v Králíkách uskuteční v poutním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Dolní Hedeči. Návštěvníci se mohou těšit na jedinečné 
vystoupení českého jazzového hudebníka, multiinstrumentalisty 
a skladatele Jiřího Stivína (fl étny). Za doprovodu Václava Uhlíře 
(cembalo, varhany) zazní autorská tvorba i skladby proslulých 
hudebních velikánů, jakými jsou například G. F. Händel či A. Vi-
valdi. – Vstupné 200,- Kč, vstupné pro obyvatele Králík 100,- Kč. 
Vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici. – Bezplatná doprava na koncert je 
zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z autobusového 
nádraží v 18:40 hodin.

sobota 14.7.       ARTEX 2018              zač. v 16:00 hod
Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí.
16:00 – GINGERHEAD –rockpopová energie se skvělou zpěvač-

kou a Maťo Mišíkem;
17:15 – VOXEL – písničkář nové generace;
18:30 – MiFoBand – zábavný dixieland z Králík;
od 20:00 – ANETA LANGEROVÁ – zpěvačka, autorka, držitelka 

mnoha Andělů;
22:00 – VLTAVA – hurá kytary!;
24:00 – VANUA2 – zpěvák Yannick Tevi & rytmika Blue Eff ect 

& Honza Ponocný.
Doprovodný program : malování obrazů na náměstí + ne-

dělní dražba; program pro děti – Mója.cz, MC Emma, Dada 
Střelnice; fi reshow. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Změna 
programu vyhrazena.

Aneta Langerová je osobitá česká zpěvačka a hudebnice. Záhy 
po vítězství v soutěži Česko hledá SuperStar se stala jednou z nej-
populárnějších českých zpěvaček. Být interpretkou jí ale nestačilo. 
Ve snaze o ryzí autenticitu se vydala na cestu k psaní vlastních písní. 
Autorský potenciál jí jako první pomáhal objevit Michal Hrůza. 
Po prvních nesmělých začátcích jej naplno rozvinula při spolupráci 
s klavíristou, hudebním skladatelem a producentem Jakubem Zit-
kem. Dva roky pracovali na písních, původní hudbě a textech. Pro 
inspiraci se vydali na Šumavu, kde objevili dnes již zaniklou osadu 
Na Radosti. To místo jim učarovalo a pomohlo jim přivést na svět 
album plné barevných obrazotvorných příběhů. Propracované 
aranže a osobitý zpěv Anety předznamenaly úspěch u fanoušků 
i kritiků. Ze čtyř nominací Akademie populární hudby - ANDĚL 
2014 proměnila všechny v andělské sošky a třikrát uspěla v anketě 
Žebřík 2014. V roce 2015 získala cenu Anděl za videoklip k písni 
Tragédie u nás na vsi a ocenění zpěvačka roku v anketě Žebřík. 
Aneta dosud vydala čtyři řadová alba: Spousta Andělů, Dotyk, 
Jsem a Na Radosti. V roce 2011 si splnila sen, když se vydala 
na akustické turné Pár míst, na kterém jí doprovodilo smyčcové 
trio. Věnuje se i dalším aktivitám. Každý rok pomáhá čistit řeku 
Sázavu a téměř 10 let byla patronkou projektu Světluška. Ztvárnila 
hlavní roli ruské básnířky Anny Barkovové v historickém fi lmu „8 
hlav šílenství“, vyzkoušela divadlo i tanec a spolupracovala s řadou 
uznávaných osobností.

Jiří Stivín v Králíkách!
Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti se 

v letošním roce bude konat již po dvanácté. Festival se v tomto roce 
značně rozšiřuje, celkem zasáhne do 14 měst a obcí. Koncerty také 
proběhnou na několika zajímavých místech a v zajímavých prosto-
rách. Mezi taková místa patří nově např. Tančírna v Račím Údolí 
na Javornicku, bývalý Augustiniánský klášter ve Šternberku, 
dřevěný kostel sv. Archanděla Michaela v Maršíkově nebo třeba 
zámek Konice. Mezi umělce, kteří přijali pozvání na festivalu 
vystoupit, můžeme s radostí jmenovat sopranistku Evu Urbano-
vou, harfi stku Janu Bouškovou, houslistu Jaroslava Svěceného, 
fl étnistu Jiřího Stivína, herečku Vandu Hybnerovou, soubor 
Musica Florea či zpěvačku Báru Basikovou. V programu zazní 
slavná díla světových i českých autorů, mezi jinými Stabat Mater 
A. Dvořáka, Čtvero ročních dob A. Vivaldiho nebo se můžeme 
těšit na tématický španělský večer s fl amencem a operou Carmen.

Koncert v Králíkách se uskuteční v neděli 8.7.2018 v poutním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči. Návštěvníci se 
mohou těšit na jedinečné vystoupení českého jazzového hudebníka, 
multiinstrumentalisty a skladatele Jiřího Stivína (fl étny). Za dopro-
vodu Václava Uhlíře (cembalo, varhany) zazní autorská tvorba 
i skladby proslulých hudebních velikánů, jakými jsou například 
G. F. Händel či A. Vivaldi. Začátek koncertu je v 19:00 hodin 
a vstupenky je možné zakoupit v online předprodeji prostřednictvím 
serveru goout.net, v klubu Na Střelnici Králíky (tel.: 603 849 460) 
a v prodejně Dětský textil pí. Kubešová (tel. 732 202 195). Pro bližší 
informace navštivte www.klasternihudebnislavnosti.cz.

Klášterní hudební slavnosti 2018 
lákají na hvězdné obsazení

Od 1. do 17. července 2018 se v čtrnácti městech a obcích pře-
vážně Olomouckého, ale také Pardubického a Moravskoslezského 
kraje uskuteční celkem šestnáct koncertů. Záštitu nad festivalem 
převzal starosta Města Šumperka, senátor Mgr. Zdeněk Brož. 
Také letos přijala patronát nad festivalem Jana Boušková, jedna 
z nejlepších harfi stek světa.

Koncerty v roce 2018 se již tradičně budou konat v Šumper-
ku (klášterní kostel), Jeseníku (Kongresový sál PLL), Krnově 
(Koncertní síň sv. Ducha), Karlově Studánce (hudební hala HL), 
Bludově (zámek), Králíkách (klášterní kostel na Hedeči), Loučné 
nad Desnou (kulturní dům), Velkých Losinách (Ruční papírna) 
a také v Rapotíně (velký sál KKC). 

Nová místa festivalu nás pozvou do Bruntálu (zámek), Štern-
berku (bývalý Augustiniánský klášter), Račího údolí (Tančírna), 
Maršíkova (kostel sv. Archanděla Michaela) a Konice (zámek).

Z programu vybíráme:
Zahajovací koncert festivalu v neděli 1. července v klášterním 

kostele v Šumperku nabídne publiku jedno z nejzásadnějších děl 
A. Dvořáka – Stabat Mater. Ve skladbě pro orchestr sbor a 4 só-
listy se představí sopranistka LUCIE SILKENOVÁ, mezzosop-
ranistka JANA HROCHOVÁ, tenorista JAROSLAV BŘEZINA 
a basista DANIEL KLÁNSKÝ. Pod taktovkou dirigenta MARKO 
IVANOVIČE dále vystoupí KOMORNÍ FILHARMONIE PAR-
DUBICE a AKADEMICKÝ PĚVECKÝ SBOR ŽEROTÍN. 

Ve čtvrtek 5. července zavítá festival poprvé ve své historii 
do Maršíkova. Dřevěný kostelík sv. Archanděla Michaela je 
kulturní památkou s nádhernou akustikou. Na koncertě zde vy-
stoupí koncertní mistr České fi lharmonie MIROSLAV VILÍMEC 
a akordeonistka JARMILA VLACHOVÁ. V programu zazní nejen 
skladby starých mistrů, ale také třeba hudba z fi lmu Schindlerův 
seznam.

Na koncertě v pátek 6. července vystoupí patronka festivalu, 
jedna z nejlepších světových harfistek JANA BOUŠKOVÁ. 
Na zámku v Bruntále, který se stává v letošním roce také novým 
místem festivalu, se zaposloucháme do ryze českého programu 
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Městský úřad Králíky zajišťuje výkon sociálně-
-právní ochrany dětí v regionu Králicka prostřed-
nictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
budova MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 316, Králíky, 
telefon: 465 670 861, 862, 863, 866, 867, mob. telefon 
773276123 v pracovní době.

Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obra-
cet děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfl iktů 
mezi partnery; při stanovení výživného; při neplacení vý-
živného; ohledně určení otcovství; v případě výchovných 
problémů dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání 
dětí; při podezření na domácí násilí v domácnosti, v níž 
vyrůstá dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, 
bydlení, apod.; v potřebě zprostředkovat různé druhy 
poradenství; v případě zájmu o náhradní rodinou péči 
– pěstounství, adopce; v ostatních záležitostech péče 
o dítě. V případě nejasností, zda Vaše situace spadá 
do naší působnosti, nás kontaktujte.

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

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

sestaveného z děl J. Suka, A. Dvořáka a B. Smetany.  
Festival dále pokračuje koncertem světoznámé české operní 

divy EVY URBANOVÉ v Jeseníku. V sobotu 7. července se 
v Kongresovém sále PLL můžeme zaposlouchat do árií z českých 
i světových oper. V programu nebudou chybět slavné árie kněžny 
Libuše ze stejnojmenné opery B. Smetany, árie „Měsíčku na nebi“ 
z opery Rusalka A. Dvořáka, těšit se můžeme i na árie z oper G. 
Verdiho či P. Mascagniho.

Následující dva koncerty uvedou na festivalu jednu z nejslav-
nějších skladeb světových pódií. Čtvero ročních dob italského 
skladatele A. Vivaldiho zazní v mimořádném provedení houslistky 
LUCIE SEDLÁKOVÉ HŮLOVÉ a souboru ENSEMBLE LU-
CIS. Po odmlce se koncerty festivalu vrací do Loučné nad Desnou, 
kde koncert proběhne ve středu 11. července v kulturním domě. 
Následující den ve čtvrtek 12. července nabídneme příznivcům 
možnost vychutnat si toto jedinečné dílo na nádvoří augustinián-
ského kláštera ve Šternberku. 

Na pátek 13. července je připraven exkluzivní koncert zpěvačky 
BÁRY BASIKOVÉ na zámku v Bludově. Koncert nás provede 
muzikálem v komorním provedení pouze s klavírem. Součástí 
koncertu bude také zámecký raut s hlavní hvězdou večera.

Koncert ve velkém sále KKC v Rapotíně v pondělí 16. července 
nás zavede do Španělska.  Na koncertě s podtitulem ŠPANĚLSKÝ 
VEČER S CARMEN se představí česká mezzosopranistka EDITA 
ADLEROVÁ, která nás seznámí s nejznámějšími áriemi opery 
Carmen, a také soubor LA MAGIA DEL FLAMENCO. Tento 
soubor se specializuje právě na hudbu fl amenca

Závěrečný koncert v úterý 17. července v klášterním kostele 
v Šumperku nás přenese do baroka. BAROKNÍ NOC je název 
programu, který do Šumperka přiveze jedinečný soubor světové-
ho renomé, který se specializuje na hudbu tohoto období, soubor 
MUSICA FLOREA. 

Vstupenky na koncerty bude možné zakoupit v obvyklých před-
prodejích od 15. května 2018. Na webových stránkách festivalu je 
spuštěn online prodej již nyní. 

Pro držitele karet Klubu přátel Klasika Viva nabízíme vý-
razné slevy ze vstupného. 

Kompletní informace o festivalu naleznete na www.klaster-
nihudebnislavnosti.cz

Na setkání na koncertech festivalu se těší a příjemné hudební 
zážitky přeje

MgA. Roman Janků – ředitel festivalu

Finanční pomoc pro rodiny 
s vážně nemocným dítětem
Tři rodiny z města Králíky a dalších sedmdesát rodin z Ús-

teckoorlicka již dostalo fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným one-
mocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých 
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po fi nanční 
stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly 
fi nanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás 
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace 
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace 
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pra-
covníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské 
organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace 
nedostane,“ dodává. 
Komu nadace pomáhá?

Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabo-
lické poruchy,  těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofi i 
Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc motýlích křídel. Mimo 
vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se 
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými 
poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).

Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, 
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungo-
vání nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České 
republiky.
Jak můžete pomoci právě vy? 

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným 
dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi 
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již 
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.

Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít 
přispívat. Vaše fi nanční pomoc bude rodinám odeslána do po-
sledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete 
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Do stomatologické ordinace v Králí-
kách přijmeme zdravotní sestru.
Nástup nejlépe 9. 7. 2018 i později. 

Nabízíme plat 18 000 Kč + osobní ohod-
nocení. Požadujeme příjemné vystupo-
vání, ochotu, profesionalitu a fl exibilní 

přístup.
rslavik.ecce@csp-csp.cz 

a mob. 603 522 082
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Tenisový turnaj ve čtyřhře – 
Králíky 450 let

Na území našeho státu se tenis začal hrát v 70. letech před-
minulého století – první turnaj se odehrál na zámku hraběte 
Kinského v roce 1879. V roce 1880 majitelé upravili jednu 
velkou síň litomyšlského zámku pro tenis. První mistrovství 
o titul mistra zemí Koruny české se odehrálo o pět let později 
a před rokem 1890 bylo v Čechách kolem 500 tenisových hřišť 
s různým povrchem (trávník, cihly, …). Ze kdy pocházejí krá-
lické tenisové kurty sice nevím, ale nepochybuji, že kdybych 
se zeptala ředitele muzea a předsedy králického tenisového 
oddílu Michala Kosa, věděl by to. Právě on spolu s ředitelem 
turnaje Jaroslavem Bajtem zahájili o deváté hodině ranní 

v neděli 17. června tenisový 
turnaj ve čtyřhře, který byl 
součástí oslav čtyřistapa-
desátiletého výročí první 
písemné zmínky o městě 
Králíky. Jedinou tenistkou 
z deseti párů nadšených 
tenistů jsem byla já, a tak 
vám přiblížím průběh oné 
neděle, která se (rozhodně 
pro nás) nesla ve znamení 
tenisu.

S „realizačním týmem“ 
jsme šli na plac už po sed-
mé ráno. Ne že bychom šli 
trénovat dvě hodiny před 

samotným začátkem, ale bylo potřeba navozit lavičky, vyladit 
kurty do králických barev a také je pokropit a nalajnovat (fakt, 
že nemáme plastové lajny, může tenistům z větších klubů při-
padat jako anachronismus, ale má to své výhody – máte příliš 
dlouhé údery nebo vám jdou vždycky backhandy o pět čísel 
ven z kurtu při pravé lajně? Využijte soupeřovy nepozornosti 
a nalajnujte si hřiště přesně podle vašich představ! (To byla 
samozřejmě nadsázka.) Hrací systém zůstal stejný jako při 
zářijovém turnaji Memoriál Jaroslava Petra – deset párů bylo 
losováním rozděleno do dvou skupin, v těch hrál každý s kaž-
dým, a podle úspěšnosti tenisové páry postoupily do čtvrtfinále, 

nebo „spadly do útěchy“. Ze čtvrtfinále, semifinále a posléze 
finále vzešla vítězná dvojice Nam, Nam, druhé místo obsadil 
pár Dostál, Pražák a třetí skončili Michal Kos a Martin Grobel-
ný. Poslední zápas se dohrál kolem osmé hodiny večer, takže 
turnaj byl záležitostí na celý den.

Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům, podpoře města 
Králíky a vůbec všem sympatizantům. Čekání na další turnaj 
nebude dlouhé, protože již v září tohoto roku proběhne 2. ročník 
Memoriálu Jaroslava Petra.

Sportu zdar! 
Klára Bajtová

Donášková služba Městské knihovny 
v Králíkách je zcela zdarma a je určena 
všem registrovaným čtenářům, kterým 
zdravotní stav či handicap neumožňuje 
navštívit knihovnu osobně.

 zavoláte a sdělíte nám ná-
zev knih, o které máte zájem

 my ověříme jejich dostupnost
 domluvíme se na možném datu předání
 v den předání zavoláme a ujistíme se, že budete 

v daný čas doma
 vyzvedneme ty knihy, které chcete vrátit
Tituly si můžete vybrat na www.knihovnakraliky.cz
pomocí našeho online katalogu. Knihy může-
te objednávat  na tel. čísle 777 734 215 a na 
info@knihovnakraliky.cz

Projekt Už jsem čtenář - Knížka 
pro prvňáčka

V červnu jsme přijímali žáčky prvních tříd na Králicku do Řádu 
knihomilů. Děti z králické školy přišly za námi do knihovny, žáci 
z Červené Vody do tamní obecní knihovny a za žáky z Lichkova 
jsme se rozjeli do jejich školy. 

Všechny děti zdárně přečetly veselé básničky pana Jiřího Žáčka, 
byly pasovány na rytíře, dostaly pěknou knížku a společně složily 
Slib knihomilů. 

Povídali jsme si o tom, co pro nás čtení znamená a děti poděkovaly 
paní učitelce za to, že je naučila číst. 

Přejeme všem dětem, aby ve svém životě potkaly mnoho krásných 
knížek a aby se čtení stalo pevnou součástí jejich života.

Pracovnice MěKK

Potřetí v Thumu
Náš dechový orchestr pod vedením Milana Fogla se už potřetí 

zúčastnil hudebního festivalu v Thumu. Na festival orchestrů jsme 
odjížděli v pátek 25. 5. v 8 hodin ráno. Cesta trvala přibližně 7 ho-
din, ale díky zábavě v autobuse utekla rychle. Když jsme dorazili 
do Thumu, jeli jsme se ubytovat do tělocvičny. Proběhla generální 
zkouška. Za další půl hodiny byl odjezd do hlavního stanu na náš 
koncert. 

Našim vystoupením byl zahájen festival. Musíme se pochválit, 
hráli jsme dobře. I pan dirigent byl spokojen. Po vystoupení jsme 
dostali zaslouženou večeři. Zhlédli jsme vystoupení hráčů na šal-
maje. Poté byl zahájen odjezd zpět do tělocvičny, kde jsme hráli 
různé hry. Večerka měla být ve 22:00 hodin, ale většině se stejně 
spát nechtělo. 

V sobotu 26. 5. byl budíček v 8:15 hodin, ale našli se i jedinci, 
kteří vstávali těsně před devátou hodinou, což byl problém, protože 
se mělo odjíždět na snídani. Nakonec byl odjezd v 9:15 hodin. 
Po snídani se šlo do obchodu a po nákupu se konal pěší výlet, 
na který šlo bohužel jen pár lidí. Po výletě jsme se převlékli do hu-
debního oblečení a jeli jsme na oběd. Po obědě se jelo na koncert 
do domova důchodců v Annabergu. Koncert se vydařil. Pak jsme 
jeli zpět do tělocvičny, kde jsme asi 2 hodiny opět hráli různé hry 
a odpočívali. Pak jsme jeli do stanu na večeři, kde hrál s kapelou 
Black band Ústí nad Orlicí i pan dirigent Milan Fogl a náš nejlepší 
trumpeťák Patrik Pauk. Všichni jsme je povzbuzovali. Hráli dobře. 
Pak jsme jeli zpět do tělocvičny, kde byla diskotéka, která byla 
super. Po diskotéce jsme usnuli. 

V neděli jsme vstávali. Všichni jsme se sbalili. Pak byl úklid 
tělocvičny. Po naložení autobusu jsme jeli na snídani. V části stanu 
byla zrovna mše. Vyrazili jsme domů. 

Víkend byl náramně skvělý! 
Žáci Dechového orchestru ZUŠ Králíky: 

Jiří Dulovec (12 let), Richard Kosuk (13 let), Kristýna Morávková (13 let)
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Slavnostní ukončení školního roku 
v MŠ Prostřední Lipka

Závěr školního roku v MŠ Králíček 

Hurá prázdniny!

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

(foto k článku ze str. 22)

(foto k článku ze str. 29)

(foto k článku ze str. 6)

(foto k článku ze str. 22)
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