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Ohlédnutí aneb co přinesly uplynulé 4 roky
Pomalu končí čtyřleté funkční období stávajícího zastupitelstva 

města, a proto mi dovolte, jako zastupiteli, ale také z pozice mís-
tostarosty, drobné ohlédnutí za tímto obdobím. Město, jako živý 
a vyvíjející se organismus, nikdy nebude v situaci, kdy by bylo 
možné říci: „Máme hotovo a již není na čem pracovat“. Doba, 
technologie ale i možnosti se neustále vyvíjejí a s tím se mění i přání 
a potřeby občanů i návštěvníků města. Asi nikdy nebude možné 
říci, že se vše podařilo. Určitě je dobré se ohlédnout a připomenout 
si, že jsou věci, které se podařilo posunout dopředu. Podívejme se 
tedy na některé oblasti, ve kterých se podařilo naplnit zcela nebo 
alespoň částečně přání Vás občanů.

Zásadním tématem naší samosprávy byla komunikace s ve-
řejností, způsoby předávání informací směrem k občanům 
a získávání podnětů od občanů. Proto se postupně podařilo 
zrealizovat následující: 
• zřídit YouTube kanál města pro možnost online vysílání z jednání 

zastupitelstva města
• zřídit facebookový profi l města, který má v současné době více 

jak 1100 sledujících 
• založit webový formulář „Dotazy a náměty na pracovníky MÚ 

a samosprávy“ na webu města
• zprovoznit Info SMS systém města, do kterého se mohou občané 

registrovat pro získávání důležitých informací z oblasti prevence 
kriminality a výstrahy počasí 

• zahájit zveřejňování hlášení městského rozhlasu v textové 
podobě na Facebooku a webových stránkách města

• zveřejnit rozklikávací rozpočet města na webu města
• změnit vzhled webových stránek města
• zlepšit projekci informací v sále zastupitelstva pro veřejnost 

vybavením jednacího sálu zastupitelstva města novou projekční 
a zvukovou technikou 

• obnovit plakátovací plochy

Snaha o participativní rozpočet (zapojení občanů do tvorby roz-
počtu města) zůstala ze strany občanů zcela bez odezvy. Naopak 
jedním ze splněných zásadních úkolů v této oblasti bylo vytvoření 
strategického plánu rozvoje města, do kterého se veřejnost 
zapojila, a který byl letos na jaře schválen včetně akčního plánu 
na roky 2018 – 2019.

V rámci zlepšování služeb občanům se například podařilo 
následující:
• rozšířit počet odpadkových košů (přidány držáky na sáčky na psí 

exkrementy)
• zřídit bezplatný wi-fi  hotspot (přípojný bod k internetu) pro 

oblast Velkého náměstí 
• zřídit webovou kameru, jejíž obrázky jsou online zobrazovány 

na webových stránkách města 
• postavit veřejný  WORKOUT pod prodejnou PENNY a fi tness 

prvky v parku u Střelnice
• dokončit rekonstrukci autobusového nádraží
• vybudovat dětské hřiště na koupališti
• zavést možnost zálohových plateb stočného

Také prevence kriminality a problémového chování byly 
častým tématem vašich dotazů či podnětů, proto se pravidelně 
scházela pracovní skupina prevence kriminality, která řešila 
aktuální situaci ve spolupráci s místním obvodním oddělením 
policie. V rámci prevence dále probíhalo:
• pravidelné zveřejňování rizik a nebezpečného jednání pro-
střednictvím informačních kanálů města

• realizace kamerového systému, který byl předán do provozování 
policii v roce 2017 a jeho další rozšiřování probíhá v roce 2018

• instalace statického radarového měření rychlosti v lokalitách 
se zvyšujícím se provozem, a to v Červeném Potoce a v Dolních 
Boříkovicích

foto: Jaroslav Kosek

(pokračování na str. 3)
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CIHELNA 2018

Štěpán Rak - Anděl
(foto k článku na následující straně)

KRÁLICKÝ TRIATLON 2018
foto: Jaroslav Kosek

foto: Václav Brůna
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Významné králické osobnosti
Další osobností, která bezesporu patří do našeho seriálu, je kyta-

rový virtuos a hudební skladatel profesor Štěpán Rak. V rodném 
listě má uvedeno datum narození 8. srpna 1945 v Praze, ale jeho 
narození bylo dlouho zahaleno tajemstvím. Přestože už v dětství 
slýchal narážky na svůj skutečný původ, teprve ve 22 letech se 
dozvěděl, že je adoptovaný. A teprve ve svých 60 letech zjistil, jaký 
byl jeho skutečný příběh. Jeho biologická matka Vasilina Slivková 
z Chustu (tehdejší Podkarpatská Rus, jež byla součástí Českoslo-
venska), se chtěla dostat přes hranice do Sovětského Svazu, aby 
vstoupila do Rudé armády. Byla však spolu s několika dalšími 
děvčaty na hranicích zatčena sovětskými pohraničníky a všechny 
pak byly odvlečeny do gulagu a obviněny ze špionáže. Nikdy prý 
o hrůzách, které tam po tři roky prožívala, nechtěla mluvit. Když 
generál Ludvík Svoboda založil svůj pluk, podařilo se mu pár od-
souzenkyň z těchto pracovních táborů děsu zařadit do svých řad. 
Ženy tenkrát nesměly být ve zbrani, proto Štěpánova maminka byla 
zařazena do pluku jako zdravotnice. Prošla celou trasu v první linii 
z Buzuluku až do Prahy, kde se jí 8. srpna 1945 v porodnici U Apo-
lináře narodil Štěpán. Jeho otcem byl zřejmě nějaký důstojník, 
kterého Vasilina nesměla v análech uvést. Štěpán byl počat v lis-
topadu 1944 během 
nejtěžších bojů pří-
mo na Dukle. V tě-
hotenství musela 
Vasilina zažít vše-
lijaké hrůzy, přesto 
syna statečně do-
nosila. Po porodu 
byla  převezena 
do sběrného tábora 
v Bohosudově, kde 
se starala o raněné 
vojáky. Až do 16. 
března 1946 tam s ní byl i malý Štěpán. Tehdy Vasilina dostala 
naléhavou zprávu, že její rodina v Chustu neskonale strádá, a že ji 
prosí o pomoc. Ve stejné chvíli onemocněl Štěpán zřejmě záškrtem 
a musel okamžitě do nemocnice. Vasilina dala Štěpána na starost 
své spolubojovnici ze Svobodova pluku, která měla o 2 dny staršího 
syna, a tak kojila i jeho. Sama se pak vydala na strastiplnou cestu 
domů, kam nesla úspory a proviant, ale byla cestou přepadena 
a oloupena o vše včetně válečných vyznamenání. Protože neměla 
nic, čím by prokázala svou totožnost i to, že mluví pravdu, byla 
opět tvrdě trestána. Když už se zcela vysílena dostala domů, 
Stalin hermeticky uzavřel hranice na západ a Vasilina se pro syna 
už vrátit nemohla. Když byly hranice po roce 1948 opět částečně 
otevřeny, podařilo se jí dopátrat přes Červený kříž, kde Štěpán je. 
Po Vasilině odjezdu se Štěpán ocitl v zařízení pro válečné sirotky 
ve Zbraslavi, odkud si ho v květnu 1946 adoptovali Josef a Marie 
Rakovi z Radotína. Vasilina se vrátila do Prahy a dokázala prý 
celý rok denně hodiny klečet před vrátky Rakových, aby Štěpána 
dostala zpět. Po smrti Marie Rakové (jak si to přála) od ní dostal 
Štěpán dopis, ve kterém mu píše, že ho milovali a nedokázali ho 
už vrátit. Vasilina se usoužená vrátila zpět do Chustu, kde se jí 
v roce 1948 narodil syn Volodimir a později dcera Ljuba. Štěpán 
Rak svou biologickou matku už nikdy neviděl. Se svým bratrem se 
Štěpán poprvé sešel v Kyjevě, když mu bylo 60 let. Jejich setkání 
tehdy v přímém přenosu, což Štěpán až do poslední chvíle netušil, 
vysílala celoruská televize v nejsledovanějším pořadu Ždi meňá. 
Tento díl tenkrát sledovalo skoro 40 milionů lidí. 

I přes bolavé vzpomínky a posměch ostatních dětí, prožil Štěpán 
šťastné dětství v Radotíně. Od deseti let hrál na housle, později 
na kontrabas, ale jeho srdeční záležitostí byla kytara. Po ukončení 
základní školy nastoupil na Střední výtvarnou školu v Praze, 
kde v roce 1963 maturoval. Teprve po maturitě se začal vážněji 
zabývat kytarou. Vystudoval nejdříve Státní konzervatoř hudby 
v Praze - obor skladba a kytara a po té Akademii múzických umění 
v Praze – obor skladba, kterou ukončil v roce 1974. Ve stejném 

V oblasti sportu se podařilo následující:
•  komplexní oprava víceúčelového hřiště na sportovním areálu 
•  vybudování discgolfového hřiště
•  zadání studie na umělou ledovou plochu
•  příprava a aktualizace projektové dokumentace na sportovní 

multifunkční halu

Spolupráce s místními částmi probíhala také v tomto volebním 
období prostřednictvím osadních výborů (OV). Bylo zřízeno 7 OV 
ve všech místních částech. Spolupráce probíhala různými formami 
tak, jak si je zvolily jednotlivé výbory. Šlo buď o pravidelná setkávání 
s místostarostou, nebo řešení problémů a požadavků v okamžiku kdy 
byly aktuální, či o společná setkávání předsedů OV v rámci Komise 
pro OV. Zároveň se, na četné žádosti OV, podařilo aktualizovat Pra-
vidla fi nancování pro osadní výbory tak, aby bylo možné převádět 
nevyčerpané fi nanční prostředky do dalších let. Velkou akcí pak 
byla stavba klubovny v Červeném Potoce, která byla dokončena 
v roce 2017. K bezpečnosti v této místní části přispěla také stavba 
chodníku mezi zastávkou autobusu a bytovkami a již zmíněná 
instalace měření rychlosti. V Dolních Boříkovicích se podařilo 
projednat a dosáhnout toho, že během opravy silnice procházející 
obcí, kterou realizuje Pardubický kraj, proběhne také příprava pro 
následnou realizaci chodníků. 

V sociální oblasti se podařilo reagovat na potřebu vzniku sociální 
služby pro občany se ztíženým uplatněním na trhu práce podporou 
vzniku Sociálně terapeutické dílny Miriam. S využitím prostředků 
IROP na základě výzvy MAS Orlicko proběhla rekonstrukce prostor 
bývalého ÚP v Příční ulici, kde svoji činnost dílny zahájily v roce 2017. 
Dnes je dílna maximálně využita a cíleně podporuje lidi s handicapem.

Dalším místem podporujícím občany se ztíženou možností pracov-
ního uplatnění se stala chráněná dílna (drobné práce pro občany se 
zdravotním či jiným handicapem), provozovaná Sdružením Neratov, 
o. p. s, která dnes zaměstnává až 40 osob a město podpořilo její vznik 
pronájmem prostor v Evropském domě. Výsledkem je úspěšné za-
městnávání osob, které dlouhodobě nemohly najít pracovní uplatnění.

Jak můžete vidět, je celá řada věcí, které se podařilo uvést v život 
a mnoho z nás je již dnes považuje za samozřejmost. Zároveň je 
také pravda, že jsou věci, které se, i přes velkou snahu, realizovat 
nepovedlo. Způsobeno je to z velké části jejich fi nanční náročností 
a tím, že v tomto období nebylo možné získat fi nanční prostředky 
z dalších zdrojů mimo rozpočet města. Jedná se zejména o moder-
nizaci osvětlení ve městě i na místních částech, chybějící moderní 
sportovní halu apod. Velkým tématem pak nadále zůstávají opravy 
silnic a chodníků. Přesto se alespoň částečně daří v součinnosti 
s dalšími vlastníky komunikací (Pardubický kraj) realizovat opravy 
buď některých souvisejících míst (oprava křižovatky pod náměstím) 
či přípravu pro následné budování chodníků (D. Boříkovice nebo 
Králíky v ulici Pivovarská). 

Ano, samozřejmě je možné okamžitě říci: „Ale neudělalo se to 
a ono“. Jistě, ale jak jsem uvedl v začátku, vše se neustále vyvíjí a ne 
vždy je možné realizovat věci tak, jak bychom si přáli. Zůstává tedy 
mnoho dalších výzev pro další období. Těmi se již ale bude zabývat 
nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Já přeji městu 
Králíky, aby to bylo zastupitelstvo, které bude zodpovědné, které bude 
schopno hledat opravdová a mnohdy i kompromisní řešení, a to i přes 
možné názorové rozdíly. 

Závěrem bych rád poděkoval všem dobrovolníkům a nadšencům, 
kteří investují svůj čas, energii a mnohdy i peníze do různých sportov-
ních, kulturních a společenských činností a tím přispívají k pestřejšímu 
a zajímavějšímu životu ve městě a okolních obcích.

Vám občanům děkuji za to, že jsem, díky vašim hlasům v minulých 
volbách, mohl být v právě končícím období členem zastupitelstva. 
Mohl jsem se tak podílet na věcech, které, jak pevně věřím a jak také 
vnímám z mnoha ohlasů místních i návštěvníků, dělají z našeho města 
krok za krokem lepší místo pro život nás všech. 

Martin Hejkrlík – místostarosta, 
zastupitel zvolený za volební uskupení Pravá pro Králíky

Ohlédnutí aneb co přinesly uplynulé 4 roky
(pokračování článku ze str.1)
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Chalupa u pramene, Hora Matky Boží, králický kostel. Dlouho to 
pro mě byl legrační název města, který jsem si spojoval s králíky 
nebo malými králi.  Nikdy dříve jsem tu nebyl, až teprve před 8 lety 
jsem přijel poprvé.

2. Jak často se na Králicko vracíte?
Jak mi čas dovolí. Mám diář plný koncertů a seminářů, i když 

jsem už jejich počet výrazně snížil.  Mám potřebu volného času 
a chci ho trávit s lidmi, které miluju a snažím se ho prožít naplno. 
Miluji onen magický pohled na Horu Matky Boží, na níž se tyčí 
klášter. Tam jsem také 25. 11. 2011 vyfotil Anděla, kterého už viděly 
statisíce lidí celého světa. 

3. Co máte v Králíkách nebo na Králicku rád?
Všechno. (smích) Moc se mi tady líbí.

4. Co byste v Králíkách  zlepšil?
To nechám na městském úřadu, protože ví nejlépe, co je potřeba 

zlepšit.  Já myslím, že se stará o město dobře. Doufám, že ta úřední 
moc není jen úřední, ale i lidská a že jsou tam skvělí lidé, kteří 
tomuto místu chtějí pomáhat.  Doufám, že i v dalších volbách to 
bude dobré a že ta volba bude šťastná

Monika Hejkrlíková
Zdroje: www.stepanrak.cz
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1186000189-13-komna-
ta/209562210800001-13-komnata-stepana-raka/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Štěpán_Rak

roce se oženil s Dagmar, se kterou odjel do Finska, kde pět let 
působil jako profesor konzervatoře ve městě Jyväskylä. Ve Finsku 
se manželům Rakovým narodil v roce 1977 syn Jan Matěj a o rok 
později syn Štěpán. Po návratu do Československa vyučoval Štěpán 
Rak kytaru na Státní konzervatoři na hereckém oboru, kde jeho 
žáky byli např. Pavel Kříž, Jan Čenský, David Matásek, Yvetta 
Blanarovičová, Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý, Veronika Jeníková, 
Veronika Gajerová.  V roce 1981 založil obor kytara na Pedagogické 
fakultě v Českých Budějovicích a v roce 1982 založil stejný obor 
na Hudební akademii múzických umění v Praze. Mezi jeho studenty 
patří Marek Velemínský (Pražské kytarové kvarteto), Martin Carvan 
(skupina Jablkoň) nebo dnes jeden z nejslavnějších kytaristů světa 
Pavel Steidl. Od roku 1985 Štěpán Rak koncertuje, dává master 
classy a přednášky po celém světě, mezinárodní kytarové a hudební 
časopisy jej mají často na titulních stránkách. Celkem koncer-
toval v 74 zemích světa (včetně USA, Japonska, Ruska, Číny). 
Společně s Alfredem Strejčkem vytvořili 23 literárně-hudebních 
projektů, např. Vivat Carolus Quartus, Vivat Comenius, Koncert 
pro Mistra Jana, Biblická zastavení, Hledání lásky nebo Cesty 
naděje, s nimiž projeli 33 zemí čtyř kontinentů. Vystupuje také se 
svým synem Janem Matějem v koncertním projektu „Rak & Rak“, 
v programu „Písně ztraceného ráje“ věnovaném Jaroslavu Foglarovi 
nebo v pořadu věnovaném Edovi Ingrišovi a trampům „Písně pro 
poslední hosty“. Letošní novinkou je pořad s názvem „Vůně sena 
a benzinu“, kde Štěpán Rak hraje své skladby z cyklů Chvála čaje 
a Vůně, zatímco Jan Matěj hraje písně připomínající burácející 
svět závodních motorů, jako např. Bugatti step. Štěpán Rak je au-
torem mnoha hudebních děl, od drobných suit a etud (Vzpomínka 
na Prahu, Cyklus Vůně), přes sólové skladby pro kytaru (Můj hold 
Finsku, České pohádky) a jiné nástroje až po komorní a orchestrální 
skladby (Hirošima, Český sen). Štěpán Rak vymyslel a používá 
pětiprstovou techniku hry pravou rukou. Tato technika se doslova 
stala legendou a ve světě se vžil termín Rakovo tremolo. Skladby 
Štěpána Raka jsou dnes běžným repertoárem světových umělců. 
Mnohé z nich se staly i povinným repertoárem pro mezinárodní 
soutěže, jimž mnohdy pan Rak sám předsedá.  V roce 2000 byl Ště-
pán Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem 
kytary České republiky. Titul mu udělil prezident Václav Havel. 
V listopadu 2006 byl Štěpán Rak obdarován světovým unikátem 
od sochaře Jana Řeřichy - kamennou kytarou. Tato kytara má zcela 
výjimečné rezonanční vlastnosti, které Štěpán Rak využívá ve svém 
projektu Kytaroterapie. 

Štěpán Rak žije v domě svých rodičů v pražském Radotíně. Jak 
bylo již zmíněno výše, jeho starší syn Jan Matěj je také kytarista, 
který se zaměřuje na interpretaci židovských písní, hraje skladby 
Jaroslava Ježka a melodie ze starých fi lmů. Mladší syn Štěpán je 
paleontolog. Vnuk Vilém je hudebně nadaný, ale jde svou cestou 
a zajímá se o mnoho jiných věcí. Mezi koníčky pana Raka patří 
astrologie, numerologie a digitální fotografi e.

Štěpán Rak má osobní vztah ke Králicku, protože rád pobývá 
v Chalupě u pramene na Dolní Hedeči. Před 8 lety přijel na esoteric-
ký seminář do Chalupy u pramene, kde se seznámil s paní Liduškou 
Podzimkovou a její rodinou. Byl nadšen její farmou i prostředím, 
proto sem začal jezdit, trávit volný čas a sbírat inspiraci. Profesor 
Rak tenhle kraj miluje. Kdysi dávno tudy projížděl, viděl klášter 
na Hoře Matky Boží, byl jím uchvácen a říkal si, že tohle je místo, 
kde by si jednou přál hrát. Jeho dalším přáním bylo zahrát si v krá-
lickém kostele, který při svých cestách pouze míjel. Štěpán Rak 
vůbec netušil, že to po letech dopadne tak, že v kostele sv. Michaela 
v Králíkách bude každoročně hrát charitativní novoroční koncert 
a příležitostně koncertovat v klášteře. Svůj vztah ke Králicku doka-
zuje i autorskou skladbou s názvem Hedečská hymna, věnovanou 
Ludmile Podzimkové, majitelce Chalupy u pramene v Dolní Hedeči, 
kde také jednoho letního podvečera spontánně vznikla. 
A na závěr nesmí chybět tradiční otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Poté, co jsem Králicko poznal, se mi vybaví Králický Sněžník, 

Valdštejnova lavička
V pátek 10.8. proběhlo slavnostní odhalení lavičky v ulici Vald-

štejnova. Událost navazovala na předchozí akci Valdštejn 440 a opět 
připomínala tohoto významného muže a krásy stejnojmenné ulice, 
které zručný umělec (Tomáš Verner) vtiskl do opěradla lavičky. Vý-
robu lavičky podpořili sousedé z ulice, kolemjdoucí a město Králíky. 

Děkuje a k posezení zve Mirek Beran a Jirka Pauk

Významné králické osobnosti
(pokračování)
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Docházka zastupitelů 2014-2018
V prosinci 2016, tedy zhruba v polovině končícího volebního 

období 2014-2018, jsem krátkým článkem informoval čtenáře 
Králického zpravodaje o docházce členů našeho zastupitelstva. 
Divil jsem se tehdy, kolik spoluobčanů se následně divilo tomu, 
že zvolený zastupitel může na zasedání zastupitelstva opakovaně 
chybět. Je to tak, i když zákon č. 128/2000 Sb., tj. Zákon o obcích, 
v § 69, odst. (4) říká: „Člen zastupitelstva obce vykonává svůj 
mandát osobně…“, a dále v § 83, odst. (1): „Člen zastupitelstva 
je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce“.

Bohužel z uvedeného zákona nevyplývají žádné sankce a je 
jen na voličích, zda takovému absentérovi poskytnou svůj hlas 
i v nadcházejících volbách. Je totiž zcela jisté, že jen na řádném 
zasedání zastupitelstva může zastupitel hlasovat, předkládat 
návrhy a protinávrhy usnesení, argumentovat a oponovat, 
zkrátka vykonávat mandát zastupitele. Ani nejpilnější dopiso-
vatel a autor článků pro místní zpravodaj svými texty nenahradí 
osobní účast na jednání, dokonce ani v případě, že by to byly texty 
pravdivé, věcné a stylisticky příčetné, což nejsou.

V tabulce uvádím v abecedním pořadí současné zastupitele, 
jejich docházku a název kandidátky, za kterou dotyčný zastupi-
tel kandidoval. Poslední zasedání současného volebního období 
se koná 17.9.2018, ale na celkovém trendu docházky se už nic 
nezmění.

Zastupitel: Přítomen Chyběl Kandidoval za:
Beran Miroslav 28 5 Občané Králicka
Dostálek Ladislav 28 5 Moravané
Hejkrlík Martin 33 0 Pravá pro Králíky
Hlava Karel 26 7 Pro Králicko
Hrda David 26 7 Naše Město
Kosuk Roman 22  11 * ČSSD
Krabec Dušan 28 5 Pro Králicko
Kubín Václav 32 1 Pro Králicko
Málek Karel 32 1 Pravá pro Králíky
Ponocná Jana 33 0 Naše Město
Strnad Pavel 33 0 Naše Město
Šiko Pavel 11  22 ** KSČM
Švanda Jiří 29 4 Občané Králicka
Tóth Ladislav 32 1 Volba pro Město
Vyšohlíd Antonín 27 6 KSČM

* Pan Kosuk kromě 11 absencí také hojně využíval brzkých odcho-
dů, celkem osmkrát odešel v průběhu zasedání. Za čtyřleté volební 
období tak absolvoval pouze 14 kompletních schůzí. 

** Pan Šiko k 22 absencím přidal ještě dva předčasné odchody, 
absolvoval tedy pouhých 9 celých zasedání zastupitelstva za čtyři 
roky. Je neuvěřitelné, že pan Šiko s touto „pracovitostí“ opět kan-
diduje. Vysvětlit to lze snad jen volebním uskupením, za které jde 
do voleb. Omluvit to nelze nijak.

Pavel Strnad

Každý občan má právo svobodně 
vyjádřit svůj názor 

Nastal čas odcházení a zároveň očekávání příchodu nových 
komunálních politiků vzešlých z podzimních komunálních vo-
leb. Rád bych Vám touto cestou poděkoval za projevenou přízeň 
a nesčetné ohlasy na pravidelná sdělení zastupitele (pokud prošla 
cenzurou a byla publikována). Jejich cílem bylo nastavit zrcadlo 
radniční koalici z pohledu opozice a přinést Vám informace z dru-
hé strany na její konání. Účel splnily, měli jste možnost nahlédnout 
pod pokličku velké králické politiky. A že jste pozorní a vnímaví 
čtenáři, občané s aktivním zájmem o dění ve městě, dokládají 
nejen Vaše vzájemné a široké diskuse ke žhavým tématům, ale 
především to, že jste si veškeré informace ověřovali v odkazech 
otevřených zdrojů a zároveň se se mnou podělili o mnoho dalších, 
nových, výbušných. Děkuji.

Žhavé léto nám bezesporu na svém konci přinese ostrou volební 
kampaň. Osobně jsem zvědavý s čím, kdo přijde. Volební období 
2018-2022 nebude ničím pěkným. Nové vedení bude muset hledat 
zdroje na splácení stávajících a nových úvěrů, aby dostálo svých 
smluvních závazků uzavřených stávajícím vedením. Mimořádné 
zdroje např. z prodeje bytového fondu či pozemků očekávat nelze. 
Co zcela jistě nastane, bude výrazné snížení příjmu z rozpočtového 
určení daní. Nová sportovní hala, kluziště, opravy komunikací, 
….. to jsou pohádky science fi ction. Všem bych nám přál, aby 
v zastupitelstvu usedli rozhodní a korupcí neinfi kovaní lidé s jas-
nou vizí, pro které bude každý občan rovnocenný partner. Provést 
město bez úhony tímto nelehkým obdobím bude náročné. Třeba 
i Králíky budou jednou pod vedením schopných lidí úspěšné 
jako Polička. Pozemky pro stavbu rodinných a bytových domů 
zasíťovala o 50% levněji než Králíky a za 70,6 mil. Kč postavila 
2 bytové domy s 48 byty. Cena rekonstrukce ČOV Králíky, která 
bude hrazena v nastávajícím volebním období, je 83,4 mil. Kč.

Český spisovatel Vladimír Páral jednou řekl: ,,největším jedem 
života je sebelítost,“ a měl pravdu. Sebelítost a její prohlubování 
nesvědčí ničemu a tomu dobrému už vůbec ne. Citové vydírání, lži, 
podvody, defraudace, korupce, pomluvy, vyhrožování, mstivost 
….. Toť doména těch veleúspěšných, jak o sobě rádi prohlašují, 
dávají okázale na odiv a bojí se pohledět pravdě do očí. Místo 
věcné argumentace vládnou invektivy. Takovým lidem nemáme 
rozhodně co závidět. Spíše s nimi soucítit. Stydět se za sebe musí 
ale sami. Ostatně i Šmejdi a jejich spolupracovníci do světa hlásají, 
jak jsou úspěšní. O zákaznících, kteří si pořizují jejich úžasné 
a jedinečné zboží pak hovoří jako o tupém stádu či užitečných 
idiotech. I v Králíkách z míst nejvyšších jsem nedávno něco 
podobného zaslechl, psali to i v novinách.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Zemanovo-
-tupe-stado-Obcane-bojuji-proti-bezencum-ve-sve-obci-a-takto-
-to-schytavaji-415103

Loučím se s Vámi odpovědí Daniela Dostrašila, správce sboru 
jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí na otázku „Říkávalo se: že 
„Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe“. Věříte v platnost tohoto 
přísloví?“. 

Ano, bohužel. Nejprve člověk začne tolerovat, že občas zalže 
(něco přežene, z něčeho se vykroutí), pak začíná svým lžím věřit 
a ztrácí citlivost na realitu. Naše vrozená sobeckost pak má ote-
vřené dveře k podvodům na cestě k sebeobohacování, ke krádeži 
majetku, zpronevěře, cizoložství… Život člověka se rozpadá, 
vnitřně eroduje – rozpadá se rodina, mizí radost, jistoty. Znám 
jedince, kteří z této sebezničující spirály vystoupili – je to hodně 
bolestivá a pokořující zkušenost, malý zázrak, nové narození. 
(zdroj: https://orlicky.denik.cz/z-regionu/vikendova-porota-or-
lickeho-deniku-20131108.html)

Třeba i Králíky zažijí malý zázrak. Vlak, který jim před 16 lety 
ujel, už ale s Dušanem nedoženou.

S upřímným přáním všeho dobrého, radosti ze života i každo-
denních maličkostí.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD
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jinak. Od roku 2009 jsem začala jezdit pro inspiraci jinam. To mě 
dost posunulo. Když jsme měli jarní prázdniny, jezdila jsem po před-
chozí domluvě do jiných ZUŠ a tam jsem se chodila dívat do výuky. 
Určitě ještě musím zmínit choreografi e „V rákosí“, „Cestujeme“, 
„V mraveništi“, „Vlnky“,  ,,Na jaře“ a „Obraz“. Všechno to jsou 
choreografi e, na kterých děti pracovaly společně se mnou. Hodně 
hluboko se mě dotýkaly všechny absolventské tance, protože jsem 
se buď s dětmi loučila, nebo je připravovala k dalšímu studiu ve II. 
stupni. Byly to takové choreografi e, že když dnes ty ,,dospěláky“ 
potkám, vybaví se mi přesně ta choreografi e, kterou tančili. Dokonce 
se po letech zastaví na kafčo a společně zavzpomínáme na jejich 
léta strávená v Zušce.

Víš kolik žáků ti „prošlo rukama“?
To se špatně počítá, protože děti jdou od přípravky až k absoluto-

riu, některé zase chodí třeba jenom rok. Nikdy jsem to nepočítala, 
ale určitě jsou to stovky dětí.  Už jsem učila dvě generace, protože 
kdysi absolvovala maminka a teď po letech její dcera.

Jaké jsou tvé největší úspěchy?
Trvalo docela dlouho, než si nás na soutěžích všimli, možná 

15 let. Největším úspěchem byly postupy do celostátního kola 
scénického tance v Kutné Hoře, protože tam postupovala jediná 
choreografi e z celého kraje. Když jsme postoupili, znamenalo to, 
že jsme porazili Pardubice, Ústí, Choceň. To jsem měla velký pocit 
zadostiučinění. Byly to choreografi e „V rákosí“ a „V mraveništi“. 
Pravidelně jsme se zúčastňovali také krajských kol soutěže ZUŠ, 
která probíhá jednou za tři roky, ale tam jsme se do celostátního kola 
nikdy nedostali. Letos to poprvé vyšlo, i když bez postupu do celo-
státního kola. Choreografi e ,,Ráček“ zazářila a získala Zlaté pásmo.

Jaké jsou tvé nejhezčí zážitky?
Všechny. Nedokážu vybrat. Nejhezčí asi bylo, když jsme jezdili 

na soutěže, dělali soustředění nebo přespání ve škole. Ty děti byly 
najednou jiné, chovaly se jinak než na hodinách. To pro mě byly 
hezké zážitky strávené s dětmi.

Jaké byly tvé nejtěžší okamžiky?
Nejtěžší pro mě bylo odpírání rodiny. Měla jsem špatné svědo-

mí, že jsem děti nechávala doma a sama jsem jezdila o víkendech 
na různé semináře a workshopy. Měla jsem pocit, že rodinu obchá-
zím na úkor učení. Někdy jsem měla i spory s rodiči žáků, ale to 
se nakonec vždycky nějak urovnalo nebo jsme si na sebe zvykli. 
A pokud jsme si nezvykli, tak jsme se rozloučili. I to se stalo.

Měla jsi někdy chuť „na hodinu“ skončit?
Ne, to nikdy. Často jsem přijela skleslá ze soutěží, kde jsme 

slyšeli, jak je to špatné. To trvalo den a pak jsem šla zase učit.

Na letošním absolventském večeru Tančíme pro radost byli 
mnozí diváci velmi překvapeni tím, že se z pódia loučila dlouholetá 
učitelka tanečního oboru Iva Musilová. Přestože se to snažila ve své 
závěrečné řeči vysvětlit, spousta lidí stejně nerozumí tomu „proč?“. 
Tak jsme se s Ivou Musilovou sešly a povídaly si o tom. Protože se 
léta známe a tykáme si, bude tento rozhovor osobní.

Jak dlouho jsi o konci v ZUŠ přemýšlela?
Rozhodnutí ve mně zrálo asi 4 roky. Postupně jsem z vlastního 

rozhodnutí chtěla snížit úvazek, takže asi 8 let jsem už neučila 
na plný úvazek, myslela jsem si, že to situaci vyřeší. Poslední 
dva roky jsem cítila, že ani snížený úvazek není to pravé. Jedinou 
možností bylo udělat razantní změnu.

Co bylo tím důvodem?
Říká se to těžce, ale důvodem je vyhoření. Došla jsem k závěru, 

že už nemám dát co nového. I když všichni říkají, že se všechno 
povedlo a je to super, tak já si myslím, že už by to šlo kvalitou dolů 
a to já nechci. Nechtěla jsem skončit v době, kdy bych měla pocit, že 
za mnou není nic vidět, že choreografi e i učení už nemají tu šťávu. 
Proto jsem se rozhodla skončit.  Podstatný při rozhodování byl fakt, 
že mám manžela, který nás fi nančně zabezpečí, a také jsem věděla, 
že mám nástupce. Myslím, že jsem skončila včas. Asi se mi bude 
stýskat po dětičkách a bude mi chybět kolektiv ze ZUŠ. Jsou to 
lidé, které mám ráda a je mi s nimi dobře. Doufám, že tyto vztahy 
přetrvají. Rozhodně můj odchod nesouvisí s komunálními volbami.

Tančila jsi v dětství?
Ano, chodila jsem do tanečního oboru Lidové školy umění v Krá-

líkách k paní učitelce Haně Michaličkové a později k paní Zdeně 
Petráňkové. Po nich jsem v roce 1989, když jsem byla ve čtvrtém 
ročníku gymnázia, taneční obor přebírala. 

Proč jsi nastupovala už během studií a ne až po maturitě?
Přišla za mnou s nabídkou tehdejší paní ředitelka Olga Zajacová. 

Zřejmě tenkrát skončila paní Petráňková a taneční obor by se musel 
zavřít.  Já jsem v tu dobu tančila v Žamberku v tanečním klubu 
u Hany Michaličkové, takže jsem určitou taneční praxi měla. Řekla 
jsem si, že to zkusím, protože se mi peníze hodily. To tenkrát byla 
jediná motivace. Vůbec mě nenapadlo, že bych u toho zůstala.

Dělala jsi před tím nějaký kurz?
Skočila jsem do toho rovnýma nohama. Neměla jsem nic, kromě 

tří knížek a kazety Dády Patrasové (smích).
Začínala jsi u malých dětí?
Právě, že ne. Převzala jsem úvazek, takže jsem měla malé děti 

i velké holky. Už si ale nepamatuju, kolik to bylo ročníků. Spousta 
ročníků byla i sloučených. Rozhodně nebyly ročníky naplněné tak, 
jak jsou v současné době.

A pokračovala jsi 29 let?
Ano, až na půlroční mateřskou pauzu jsem školu téměř neo-

pustila.
Později sis dodělala vzdělání?
Ano, nastoupila jsem dálkově na Akademii múzických umění 

v Praze na pětisemestrální kurz „Pedagogika tance“. Tenkrát za ten-
to kurz ještě nedávali titul, ale kvalifi kaci jsem měla.

Nápad na Tančíme pro radost byl tvůj?
Ano, ten jsem si vymyslela.  Protože tehdy bylo ještě málo 

tanečníků, byl to takový komponovaný program, kde taneční čísla 
střídal pěvecký sbor pod vedením Bohumíra Strnada staršího, 
dále vystupovali sóloví zpěváci a hráči na hudební nástroje. První 
„komponované“ Tančíme vzniklo v roce 1991. Když jsem později 
odcházela na mateřskou, proběhlo závěrečné vystoupení na Vánoce. 
To bylo jedinkrát, kdy se Tančíme pro radost nekonalo v červnu. 
Letos už to byl 27. ročník. 

Máš spočítáno, kolik jsi vymyslela choreografi í?
To opravdu nemám. Ročně jsem vytvořila 15 až 20 choreografi í 

na vánoční koncert, na Tančíme, na plesy a různá vystoupení. S jis-
totou můžu říct, že jich bylo 500, ale přesně to nevím.

Na které choreografi e jsi pyšná?
Na všechny, které byly úspěšné (smích). Velmi pyšná jsem byla 

na „Brnkačku“, která znamenala průlom, protože jsem začala dělat 

Rozhovor s Ivou Musilovou
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Kolik nástupkyň jsi vychovala?
Moniku Golianovou, Soňu Paskerovou, Veroniku Berkovou. 

Některé absolventky taky chvíli učily, některé aktivně tancují  
nebo se věnují podobným aktivitám. Jsem pyšná, že obě moje 
dcery, Martina i Míša, absolvovaly II. stupeň tanečního oboru 
a obě se tanci věnují, i když každá trochu jinak. Marťa byla u zro-
du ,,Bejvalek“ (bývalé tanečnice, jejichž vystoupení je od roku 
2015 neoddělitelnou součástí Tančíme pro radost) a Míša druhým 
rokem učí na Zušce a v učení bude pokračovat. Moje nástupkyně 
to třeba budou dělat úplně jinak. Možná zachovají název závěreč-
ného vystoupení Tančíme pro radost, ale možná to bude mít jinou 
kostru, jinak pojmou soustředění, budou s dětmi pracovat jiným 
způsobem. Spousta věcí je potřeba změnit, nová krev je žádoucí. 
Domnívám se, že stejně z toho tancování úplně nevyjdu, protože 
bude učit dcera Míša, možná občas poradím, dohlédnu.

Jak sis užila letošní absolventský večer?
Bylo to strašně smutný. Myslela jsem, že budu odcházet v eu-

forii radosti. Mám pocit, že to letos bylo takové ubrečené, ale to 
s sebou loučení nese. Když jsem stála na pódiu, připadalo mi to 
hrozně dlouhé, byla jsem v rozpacích. Hodně jsem si užila tanec, 
když jsem tančila s absolventy. To mě vážně bavilo, protože lidov-
ky jsou moje srdcová záležitost. A jak jsem tam s těma děckama 
stála a věděla jsem, že je to možná naposledy, chtěla jsem si to 
užít. Měla jsem pocit, že k nim patřím. Původně měl tančit kole-
ga Zdeněk Hejzlar, ale pak jsem se rozhodla, že na rozloučenou 
budu tančit já.

Měla jsi trému?
Byla jsem hrozně nervózní. Ne při tom tanci, ale až na konci. 

Poprvé v životě jsem si napsala proslov předem, což jsem nikdy 
předtím nedělala. Cítila jsem, že bez nějaké osnovy bych to 
nezvládla. Musím přiznat, že mě absolventi velmi mile překva-
pili a byla jsem ráda, že předvedením „Brnkačky“ tu stísněnou 
atmosféru přerušili. Bylo to úsměvné, vybavily se mi vzpomínky. 
Potěšilo mě, že se po letech na pódiu objevil Erik Borovička, to 
bylo moc fajn. Spousta dětí mi v zákulisí předala dárečky, kytičky, 
fotky, ale nejkrásnější byla ta objetí. 

Byla pro tebe vzpomínková choreografi e opravdu překva-
pením?

Bylo to obrovské překvapení. Já jsem věděla, že něco chystají. 
Myslela jsem, že píšou nějaký proslov, ale vůbec mě nenapadlo, 
že nacvičují choreografi i. Bylo to moc milé.

Během Tančíme pro radost ti byla  udělena pamětní medaile 
města. Překvapilo tě to? Má pro tebe toto ocenění nějaký 
význam?

Překvapení je slabé slovo! Ani ve snu by mě to nenapadlo. 

Do you speak English? Sprechen Sie deutsch? 

I letos pro Vás otevíráme jazykové kurzy:
• němčina pro začátečníky (A1) 
• němčina pro mírně pokročilé (A2)
• německá konverzace pro pokročilé (B1 – B2)
• angličtina pro začátečníky (A1) 
• angličtina pro mírně pokročilé (A2)
• anglická konverzace pro pokročilé (B1 – B2)

Organizace kurzů:
- začátek: říjen 2018
- 25 lekcí po 90 min, 1x týdně
- ukončení: květen 2019
- maximálně 8 účastníků v kurzu
- kurzy budou otevřeny jen v případě alespoň 4 zá-

jemců o daný kurz

Moderní formy výuky ve vybavené učebně 
 (počítač, ozvučení, dataprojektor). 

Bližší informace a přihlášky (do 26.9.2018):
Mgr. Dušan Krabec, Jana Švermy 700, Králíky 
Tel. 604 551 454, mail: d.krabec@orlicko.cz

Nesmírně si toho vážím. Jsem ráda, za všechny, které jsem pozi-
tivním způsobem ovlivnila, které jsem zdravě nakazila, kteří mě 
mají rádi a stojí při mně. Je to jedna velká kapitola mého života, 
kterou tímto s úctou a klidným srdcem, mohu uzavřít.

Na co se teď těšíš?
Těším se na novou práci ve fi rmě mého manžela SEVEN-K, 

protože si chci zkusit něco jiného. Chci se naučit anglicky, pra-
covat s počítačem a dělat s dospělými lidmi. Je to pro mě výzva. 
Nevím, třeba za pět let zjistím, že mi chybí děti a vrátím se. Ale 
moc tomu nevěřím, protože si myslím, že není dobré se vracet, 
vstupovat dvakrát do jedné řeky. Také se těším, že budu chodit 
na koncerty, budu cestovat a trávit více času s rodinou.

Budeš dál vést taneční kurzy?
Nechci úplně odejít z veřejného života. Pokud bude zájem, 

taneční pro mládež budou v příštím školním roce, pro dospělé 
asi letos na podzim.

Děkuji za rozhovor. Do tvého dalšího profesního i osobního 
života ti přeji spoustu elánu, radosti a spokojenosti. 

Monika Hejkrlíková

Vývoj hodnoty pH v Červeném Potoce potvrzuje předpoklady
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Žádost o uveřejnění odpovědi dle § 10 zákona č. 46/2000 Sb., 
zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Odpověď na článek s titulkem 
„Žijeme ve zvláštní době“

Odpověď je vztažena ke skutkovému tvrzení v části článku autor-
ky Ponocné, cituji: „Jako příklad mohu uvést budování vodovodu 
z Hedeče do Červeného Potoka, kde všichni ostatní vlastníci dali 
souhlas s uložením vodovodu na své pozemky, protože pochopili, že 
je to pro realizaci stavby jednodušší a v hloubce uložený vodovod 
je jinak neomezuje v zemědělském hospodaření. Souhlasili i se 
změnou trasy vodovodu v momentě, kdy se zjistilo, že skutečné 
umístění stavby se rozchází s projektovou dokumentací. Všichni, 
kromě rodiny Kosukových.“.

Z titulu vlastnického práva k dotčeným pozemkům uvádím 
na pravou míru neúplné a pravdu zkreslující výše uvedené skut-
kové tvrzení:
• k příkladem uváděné stavbě jsem nebyla účastnicí územního ani 

stavebního řízení,
• nikdo se mnou nejednal o případné možnosti uložení vodovodu 

v těchto pozemcích,
• uložení vodovodu ve staničení 1,564 km - 2,260 km, tj. v délce 

696 m bylo vyprojektováno a stavebním povolením schváleno 
do místní asfaltové komunikace,

• stavba byla v daném místě zhotovitelem prováděna v rozporu se 
stavebním povolením, projektovou dokumentací a soupisem prací,

• před zásahem do mojich pozemků v délce 110 m byl zhotovitel 
prokazatelně informován, že tak bude činit bez jakéhokoli právní-
ho titulu a bez mého souhlasu, i přesto pokračoval dále ve stavbě,

• důvod svévolné změny trasy vodovodu z místní komunikace 
ve vlasnictví města do soukromých pozemků bez jakéhokoli 
projednání a souhlasu vlastníků neznám,

• když se ex post věc začala řešit, tak jsem nabídla možnost směny 
dotčených částí pozemků za adekvátní jiné z důvodu, že dotčené 
pozemky se nachází v území Natura 2000 se specifi ckými pravi-
dly a způsobem obhospodařování, kterých by se zřízení věcného 
břemene dotklo,

• ke směně mi byly nabídnuty pozemky léta neudržované zarostlé 
roštím, nedostupné, svažité a hospodářsky nevyužitelné, návrh 
podaný ze strany města jsem proto odmítla, i přesto jsem z dob-
ré vůle učinila městu návrh ke směně za pozemky srovnatelné 
hodnoty, ten byl ale ze strany města odmítnut,

• zástupci města k řešení přistupovali s vrchnostenskou mentalitou, 
oni jsou vrchnost a cokoli požadují, tak si myslí, že na to „mají“ 
právo,

• pokud kdokoli vědomě poškozuje cizí práva a vědomě jedná v roz-
poru s dobrými mravy a závaznými pravidly, musí být připraven 
nést následky svého pochybení.

Marie Kosuková

Paní Kosuková v další části dopisu, která nebyla určena k otiš-
tění, požaduje vyjádření příslušného orgánu samosprávy. Z tohoto 
důvodu požádala  redakce KZ o vyjádření starostku města Králíky.

Vyjádření k odpovědi paní Marie 
Kosukové 

na článek „Žijeme ve zvláštní době“
V reakci paní Kosukové se opět objevují nepravdivá tvrzení, 

která se snaží tvářit jako nezpochybnitelná pravda. Dovolím si je 
postupně okomentovat:
• paní Kosuková byla účastnicí územního i stavebního řízení, jak 

vyplývá z územního rozhodnutí vydaného veřejnou vyhláškou 
dne 26.10.2012 pod č. j. 2077/2012/ÚPSÚ/DN-6/DN/328/

ÚŘUS/Rozh a z rozhodnutí o vydání stavebního povelní ze dne 
6.3.2013 pod č.j. 7253/2012/ŽP/GS/5/13,

• je pravda, že jsme s majitelkou pozemků nejednali o možnosti 
uložení vodovodu do jejích pozemků, ale důvodem bylo dřívější 
sdělení syna paní Kosukové a zastupitele města, že na pozemky 
v jejich vlastnictví v žádném případě město nepustí,

• ano, projektová dokumentace byla zpracována a stavební povo-
lení bylo vydáno na uložení vodovodu do místní komunikace 
v sousedství pozemků paní Kosukové,

• důvodem provádění stavby v rozporu se stavebním povolením 
bylo, dle sdělení projektanta, chybné vytyčení trasy vodovo-
du. Lze tedy dovodit, že zhotovitel a stavebník postupovali 
při ukládání potrubí v dobré víře, že je trasa stavby v terénu 
vyznačena správně,

• bohužel v tomto případě opravdu nedošlo k dostatečně rychlé 
reakci zhotovitele ve smyslu zastavení stavby a vodovodní po-
trubí tak bylo uloženo na nesprávné místo. Toto se však týkalo 
i dalších vlastníků pozemků, kteří k věci přistoupili rozumně, 
a se kterými jsme se nakonec dohodli na souhlasu s uložením 
vodovodu, zřízení věcného břemene a změně stavby před do-
končením,

• jak jsem již uvedla ve čtvrtém odstavci, důvodem změny trasy 
vodovodu bylo její chybné vytýčení,

• uložení vodovodu do pozemku v hloubce 1,5 m nemá v žádném 
případě vliv na způsob hospodaření na pozemcích a už vůbec 
nenarušuje ochranu přírody stanovenou podmínkami hospoda-
ření v území Natura 2000,

• není pravda, že návrh ke směně pozemků byl ze strany města 
Králíky odmítnut. Paní Kosuková navrhla pozemky na jejichž 
směnu město nemohlo z objektivních příčin přistoupit. Jednalo 
se o tři pozemky v katastrálním území Dolní Hedeč, které také 
nejsou vhodné k zemědělskému hospodaření a pro město Krá-
líky mají strategický význam z důvodu jejich využití pro zimní 
sporty, konkrétně jsou využívány jako zázemí pro běžecké 
lyžování, a do budoucna je na nich plánováno parkoviště. Další 
tři pozemky se nacházejí v centru města Králíky, v ulici Vald-
štejnově, tedy také nejsou hospodářsky využitelné. Na jednom 
z pozemků stojí garáže, které jsou podle územního plánu určeny 
k demolici. V době projednávání směny byly garáže v majetku 
státu, dnes jsou v majetku města a jsou pronajaty na dobu určitou 
právě z důvodu budoucí demolice. Paní Kosukové proto byly 
ke směně nabídnuty pozemky v katastrálním území Dolní Hedeč 
v blízkosti pozemků paní Kosukové, což jsme považovali za lo-
gické a praktické. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že ve stejném 
katastrálním území paní Kosuková již pozemky vlastní a dojde 
tak ke zlepšení její pozice vlastníka v rámci plánované kom-
plexní pozemkové úpravy. S tím však majitelka nesouhlasila,

• v žádném případě nejednal nikdo z města „s vrchnostenskou 
mentalitou“, jak uvádí pisatelka. Je třeba si uvědomit, že orgány 
města musí vždy jednat v zájmu všech více než 4000 obyvatel 
a musí hodnotit co je pro všechny obyvatele výhodnější. V tomto 
případě jsme došli k závěru, že zájem města na zachování vlast-
nictví požadovaných pozemků je větší než zájem na ponechání 
vodovodu v pozemcích paní Kosukové,

• ani s textem posledního odstavce nemohu souhlasit, protože se 
v žádném případě nejednalo o vědomé a úmyslné poškození práv 
paní Kosukové, ale o chybu, která se stala neúmyslně, a nakonec 
došlo k její nápravě odstraněním stavby z pozemků pisatelky. 
Svým textem v minulém čísle zpravodaje jsem jen chtěla 

upozornit na to, že je velký rozdíl mezi jednáním lidí. Jedni jsou 
přístupni dohodě, a jiní ne. To, že nedokáže vyjít vstříc zájmům 
města, tedy v tomto případě minimálně občanům místní části 
Červený Potok, zastupitel a jeho rodina, je pro mě nepochopitelné. 
Nemyslím si v žádném případě, že je to povinnost, ale k vyřešení 
celé záležitosti stačilo málo, přistoupit, tak jako ostatní, na uza-
vření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

Jana Ponocná, starostka 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
23.07.

RM/2018/30/397: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 1071/8 – 
ostatní plochy o výměře cca 3 m2 v k. ú. 
Králíky, za účelem umístění, provozování 
a údržby reklamního pylonu pro stavební 
akci vedenou pod názvem „Reklamní py-
lon COOP Diskont Králíky“, za nájemné 
ve výši 100 Kč/m2/rok + DPH, kdy nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní dobou. RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/30/398: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/7 – 
ostatní plochy o výměře cca 6 m2 v k. ú. 
Králíky, za účelem umístění reklamní 
tabule, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/
rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2018/30/399: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Intenzifi kace ČOV Králí-
ky – PD skutečného provedení stavby“ mezi 
městem Králíky a fi rmou AKVOPRO s. r. o., 
sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 
2, IČO 24232343, v předloženém znění.

RM/2018/30/400: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Intenzifikace ČOV 
Králíky – autorský dozor“ mezi městem 
Králíky a fi rmou Sweco Hydroprojekt a. s., 
sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, 
IČO 26475081, v předloženém znění.

RM/2018/30/401: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČO 70892822 a městem Králíky 
na akci: „Obnova pietního místa věnova-
ného obětem I. světové války v Prostřední 
Lipce“, v předloženém znění.

RM/2018/30/402: RM schvaluje úplnou 
uzavírku silnice III/31224 z Králík do Pro-
střední Lipky a MK na Velkém náměstí 
vč. vedení objízdných tras po komunikacích 
na území města Králíky z důvodu zajištění 
bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Den 
sil podpory AČR Cihelna 2018 Králíky“ 
v těchto termínech:

III/31224 - 17.08.2018 od 10:00 do 20:00 
a 18.08.2018 od 08:00 do 18:00 hod.

MK Velké náměstí - 17.08.2018 od 15:00 
do 22:00 hod. 

RM/2018/30/403: RM schvaluje Smlou-
vu o zajištění vysílání rozhlasové reklamy 
k zajištění propagace akce CIHELNA 
2018 formou vysílání rozhlasové reklamy 
v RADIU BEAT mezi městem Králíky 
a společností MEDIA CLUB, s.r.o. se síd-
lem Na Žertvách 132/4, Libeň, 180 00 Praha 
8, IČ 29413982.

RM/2018/30/404: RM schvaluje Smlou-
vu o vzájemném poskytnutí věcného plnění 
k zajištění propagace akce CIHELNA 2018 

formou vysílání rozhlasové reklamy v RA-
DIU BEAT a propagace RADIA BEAT 
na akci CIHELNA 2018 mezi městem 
Králíky a společností MEDIA CLUB, s.r.o. 
se sídlem Na Žertvách 132/4, Libeň, 180 00 
Praha 8, IČ 29413982.

30.07.
RM/2018/31/405: RM doporučuje ZM 

schválit prodej volné bytové jednotky 
č. 583/6 o velikosti 38,6 m2 ve 2. nadzem-
ním podlaží bytového domu č. 583 v ul. 
Františka Palackého v Králíkách spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1325/10000 žadateli s nejvyšší nabídnutou 
kupní cenou a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

RM/2018/31/406: RM doporučuje ZM 
schválit prodej volné bytové jednotky 
č. 583/7 o velikosti 35,9 m2 ve 2. nadzem-
ním podlaží bytového domu č. 583 v ul. 
Františka Palackého v Králíkách spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1232/10000 žadateli s nejvyšší nabídnutou 
kupní cenou a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

RM/2018/31/407: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo OSV/18/20452 - 2 
na dotaci přidělenou městu Králíky na zá-
kladě rozhodnutí Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje a interní rozpočtové opatření 
číslo 201809, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
294.400,00 Kč.

RM/2018/31/408: RM bere na vědomí 
zprávy z kontrol plnění nápravných opat-
ření příspěvkových organizací Základní 
škola Králíky, Školní jídelna Králíky a Klub 
Na Střelnici. 

RM/2018/31/409: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, IČ: 70892822 a městem Králíky 
na akci: „Králíky – socha Vítězného Krista 
před hřbitovem, restaurování“ v předlože-
ném znění.

RM/2018/31/410: RM bere na vědomí 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na výběr zhotovitele akce obnovy 
„Obnova atiky na budově č.p. 367 na ná-
městí v Králíkách“ – restaurátorské páce 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s  fi rmou 
Štěpanovič a Mlčuch, sídlem Dolní Boříko-
vice 126, 561 69 Králíky, IČO: 63196549 
v předloženém znění.

RM/2018/31/411: RM bere na vědomí 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na výběr zhotovitele akce obnovy 
„Obnova atiky na budově č.p. 367 na náměs-
tí v Králíkách“ – klempířské páce a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s  fi rmou Richard 
Mareček, Na Mokřinách 942, 561 69 Krá-
líky, IČO: 68473087 v předloženém znění.

RM/2018/31/412: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace výběru 
poplatků za parkování a provádění úklidu“ 
na akci „CIHELNA 2018“, konající se 
ve dnech 17. a 18.08.2018, která je uzavírána 
mezi Městem Králíky a SH ČMS - Sborem 
dobrovolných hasičů Králíky.

RM/2018/31/413: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organiza-
ce prodeje vstupenek, výběru poplatků 
za parkování a provádění úklidu“ na akci 
„CIHELNA 2018“, konající se ve dnech 
17. a 18.08.2018, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a SH ČMS – Sborem dob-
rovolných hasičů Prostřední Lipka. 

RM/2018/31/414: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organiza-
ce prodeje vstupenek, výběru poplatků 
za parkování a provádění úklidu“ na akci 
„CIHELNA 2018“, konající se ve dnech 
17. a 18.08.2018, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a SH ČMS – Sborem dob-
rovolných hasičů Heřmanice. 

RM/2018/31/415: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace prodeje 
vstupenek“ na akci „CIHELNA 2018“, ko-
nající se ve dnech 17. a 18.08.2017, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a SPOL-
KEM SENIORŮ Kralicka, zapsaný spolek. 

RM/2018/31/416: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace prodeje 
vstupenek“ na akci „CIHELNA 2018“, ko-
nající se ve dnech 17. a 18.08.2018, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a TJ Jiskrou 
Králíky, z.s., oddíl ASPV Králíky. 

RM/2018/31/417: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku na do-
dávku „Elektromobil pro město Králíky“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ví-
těznou fi rmou Jaromír Kašpar, U Cihelny 
599, 788 13 Rapotín, IČ: 1210163 a městem 
Králíky.

RM/2018/31/418: RM schvaluje ná-
kup vozidla Škoda Fabia FL Ambiti-
on 1,2 TSI/70 kW od společnosti Auto 
Hégr, a. s., Hněvotínská 658/54a, 779 00 
Olomouc, IČO 25869833 za celkovou kupní 
cenu ve výši 297.149 Kč včetně DPH. RM 
ukládá tajemníkovi v předstihu informovat 
majetkový odbor o dni podpisu kupní smlou-
vy a převzetí vozidla. Zároveň RM ukládá 
MO zařadit k datu nabytí vlastnictví vozidlo 
do fl otily u příslušné pojišťovny.

06.08.
RM/2018/32/419: RM bere na vědomí 

sdělení bytového správce společnosti Služ-
by města Králíky s. r. o. o předání bytu č. 1 
v bytovém domě čp. 3 na Velkém náměstí, 
který je součástí pozemku st. p. č. 233 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, 
po zemřelé p. L. V., a to ke dni 31.08.2018. 
Byt nebude pronajímán dle Pravidel pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky, 
a to z důvodu celkové rekonstrukce. 

RM/2018/32/420: Město Králíky jako 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
(pokračování)

vlastník pozemků p. p. č. 2127/1 – ostatní 
plochy a p. p. č. 2239/2 – zahrady v k. ú. Krá-
líky souhlasí se stavbou distribuční soustavy 
vedené pod názvem „Králíky, Karla Čapka 
339 – nové OM“ za podmínek uvedených 
odborem VTS a protokolárním předání 
dotčených pozemků. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy. RM schvaluje zřízení věcného 
břemene spočívajícího v umístění, zřízení, 
provozování, opravách, údržbě, úpravě, 
obnově a výměně distribuční soustavy 
a dohodu o umístění stavby, a dále právo pří-
stupu a příjezdu na pozemky p. p. č. 2127/1 
– ostatní plochu a p. p. č. 2239/2 – zahradu 
v k. ú. Králíky v souvislosti s provozováním 
distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 2.800 Kč 
+ DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
v předloženém znění.

RM/2018/32/421: RM ukládá MO přihlá-
sit pohledávku města ve výši 1.630 Kč s pří-
slušenstvím za p. V. H., Králíky, do insol-
venčního řízení vedeného u Krajského soudu 
v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích 
pod č. j. KSPA 44 INS 11425/2018-A-7. 

RM/2018/32/422: RM schvaluje ukonče-
ní výpůjčky prostor, tj. 2 bývalých učeben 
(č. 20 a č. 21) a skladu (č. 19) ve 2. NP – levé 
křídlo budovy čp. 367 na Velkém náměstí 
– objektu občanské vybavenosti, stavba je 
součástí pozemku st. p. č. 229 v k. ú. Králí-
ky, Sboru Křesťanské společenství Hradec 
Králové, IČO 73631167, sídlem Dvorská 
268/45, 503 11 Hradec Králové-Svobodné 
Dvory, a to dohodou ke dni 30.09.2018. 

RM/2018/32/423: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 10.000 Kč 
zapsanému ústavu Laxus z. ú., Sadová 2107, 
Nymburk, IČO 62695487. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a zapsaným ústavem Laxus z. ú., 
Sadová 2107, Nymburk, IČO 62695487, 
v předloženém znění.

RM/2018/32/424: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maxi-
málně 2.092 Kč žadateli SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Králíky, Karla Čapka 
316, 561 69 Králíky, IČO 61238449, na re-
alizaci projektu Okrsková soutěž hasičských 
družstev v požárním útoku.

RM/2018/32/425: RM bere na vědomí 
žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, 
IČO 61238449, o poskytnutí dotace na čin-
nost a ukládá vedoucímu odboru OS před-
ložit žádost na jednání zastupitelstva města.

RM/2018/32/426: RM schvaluje dotaci 
ve výši 23.000 Kč subjektu SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Králíky, Karla Čapka 
316, 561 69 Králíky, IČO 61238449, na rea-

lizaci projektu 1. ročník nočních útoků na 2B 
„O zlatého králíka“ – K 450.

RM/2018/32/427: RM schvaluje dotaci 
ve výši 11.368 Kč subjektu Hokejový oddíl 
TJ Jiskra Králíky, Nádražní 488, 561 69 
Králíky, IČO 05720371, na realizaci projektu 
Sportovně zábavný den k 450. výročí města 
Králíky.

RM/2018/32/428: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maxi-
málně 32.000 Kč žadateli Junák - český 
skaut, středisko Bílá liška Červená Voda, z.s., 
Červená Voda 130, 561 61 Červená Voda, 
IČO 75134268, na realizaci projektu Podpora 
činnosti skautských vedoucích.

RM/2018/32/429: RM schvaluje dotaci 
ve výši 15.000 Kč žadateli Junák - český 
skaut, středisko Bílá liška Červená Voda, 
z. s., Červená Voda 130, 561 61 Červená 
Voda, IČO 75134268, na realizaci projek-
tu První skaut z Králík na celosvětovém 
Jamboree.

RM/2018/32/430: RM schvaluje dotaci 
ve výši 55 % z celkových nákladů, maxi-
málně 40.000 Kč žadateli Junák - český 
skaut, středisko Bílá liška Červená Voda, 
z. s., Červená Voda 130, 561 61 Červená 
Voda, IČO 75134268, na realizaci projektu 
Skautské vybavení a provoz klubovny.

13.08.
RM/2018/33/433: RM schvaluje záměr 

pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 15 m2 
za účelem umístění plechové boudy – skladu 
na nářadí a části pozemku o výměře cca 15 
m2 za účelem manipulační plochy v k. ú. Čer-
vený Potok, za nájemné u umístění plechové 
boudy – skladu na nářadí ve výši 5 Kč/m2/rok 
a v případě manipulační plochy ve výši 2 Kč/
m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. RM 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit v sou-
ladu s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/33/434:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 1397/1 – trvalého travního po-
rostu o výměře 45 m2 a části pozemku 
p. p. č. 1397/2 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 38 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. Současně RM 
doporučuje ZM schválit na předmětných 
pozemcích právo provedení stavby – chod-
níku dle § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, stavebníkem městem Králíky, právo 
provedení stavby se zřizuje na dobu 20 let 
a bezúplatně, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/33/435: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 609 – trvalého travního porostu o vý-
měře cca 1 000 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 

za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Současně RM ukládá 
MO žadatele písemně informovat, že dle 
platného ÚP Králíky není pozemek určen 
k zastavění rekreačními objekty a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/33/436: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků st. p. č. 110 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 239 m2, 
p. p. č. 3234 – ostatní plochy o výměře 
1 613 m2 a části pozemku p. p. č. 3238 – ostat-
ní plochy o výměře cca 189 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + DPH, u neza-
stavěné části pozemku p. p. č. 3234 nejméně 
však ve výši 50 Kč/m2, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM/2018/33/437: RM doporučuje ZM 
schválit nákup pozemku p. p. č. 2127 – 
ostatní plochy o výměře 96 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice od p. P. B., Králíky, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku s tím, že náklady 
spojené s převodem uhradí město, a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/33/438: RM schvaluje výzvu 
a zadávací dokumentaci včetně všech příloh 
k podání nabídek na uveřejnění nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky na akci „Rozvoj 
a posilování ICT Městského úřadu Králíky“ 
a ukládá OOS zveřejnit výzvu ve Věstníku 
veřejných zakázek a na profi lu zadavatele. 

RM/2018/33/439: RM schvaluje vý-
zvu včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého roz-
sahu na dodávku na akci „Užitkové terénní 
vozidlo“ a navrhuje vyzvat dodavatele dle 
předloženého seznamu k podání cenových 
nabídek.

RM/2018/33/440: RM schvaluje Smlouvu 
o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 2018“ 
mezi městem Králíky a společností Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

RM/2018/33/441: RM bere na vědomí 
novelizovaná Pravidla fi nancování pro osadní 
výbory a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit tato pravidla v předloženém znění.

RM/2018/33/442: RM schvaluje Smlou-
vu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 
2018“ mezi městem Králíky a společností 
VAKSTAV spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí.



Králický zpravodaj 9/2018 - 11

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás seznámit s volebními 
stranami, které se budou ucházet o vaši přízeň ve volbách do Za-
stupitelstva města Králíky, které se konají v pátek 05.10.2018 
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 od 08:00 ho-
din do 14:00 hodin. 

Hlasovací lístky obdržíte na adresu svého trvalého pobytu, 
a to ve lhůtě nejpozději tři dny přede dnem konání voleb. Pokud 
se k vám z nějakého důvodu hlasovací lístky nedostanou, budou 
k dispozici ve vaší volební místnosti.

Pokud vás již nyní zajímají podrobnější informace o jednotlivých 
volebních stranách a o jednotlivých kandidátech, potom můžete na-
vštívit webové stránky města Králíky – www.kraliky.eu a kliknout 
na banner „Volby 2018“, kde jsou zveřejněné kandidátní listiny 
jednotlivých stran a další užitečné informace, případně můžete 
navštívit stránky ČSÚ www.volby.cz, kde se dozvíte informace 
o všech obcích a městech v souvislosti s komunálními volbami. 

Další a podrobnější informace o umístění volebních místností 
a způsobu hlasování budou následovat v dalším (říjnovém) čísle 
zpravodaje. 

název volební strany vylosované 
pořadí

NAŠE MĚSTO 1
PRO KRÁLICKO 2
NE AZYLOVÉMU DOMU V KRÁLÍKÁCH 3
Patrio   České republiky 4
PRAVÁ PRO KRÁLÍKY 5
SPORTOVCI 6
Komunis  cká strana Čech a Moravy 7
TRADICE - BUDOUCNOST 8
OBČANÉ KRÁLICKA 9



PRO KRÁLICKO Kandidáti PRO KRÁLICKO
1. Mgr. Vlastimil Kubíček ředitel ZŠ 55 let

2. Mgr. Karel Hlava hasič 54 let

3. Mgr. Petra Doubravová ředitelka SOUo 42 let

4. Ing. René Šebek revírník LČR 40 let

5. Zdeněk Mucha OSVČ 43 let

6. Naděžda Zezulková ošetřovatelka v LDN 38 let

7. Jiří Hlava OSVČ 26 let

8. MUDr. Marie Špičková zubní lékařka 67 let

9. Mgr. Jarmila Berková učitelka v důchodu 63 let

10. Magda Chromková sestra specialista RZS 42 let

11. Luboš Křivohlávek, Dis. hasič 37 let

12. Mgr. Iva Šestáková učitelka v důchodu 72 let

13. Iveta Borovičková vedoucí kuchyně školní jídelny 43 let

14. Lubomír Loufek OSVČ 64 let

15. Mgr. Tereza Maixnerová učitelka ZŠ 28 let

PRO – aktivní KRÁLICKO
• - budeme  
  usilovat o výstavbu víceúčelové sportovní haly na místě dosluhující     
  sokolovny
- zasadíme se o vytvoření nových dětských hřišť na okrajích města    
  a zřízení zón klidu pro všechny věkové generace

 – podpoříme kluby seniorů a jejich 
  zapojení do kulturních akcí 

PRO – rozvíjející se KRÁLICKO
•  – zlepšíme     
  komunikaci s osadními výbory a budeme prosazovat výrazné      
  navýšení finanční podpory pro činnosti a aktivity osadních výborů

• 
 – budeme  podporovat dosavadní spolupráci základní  

  a střední  školy v regionu zejména v oblasti technického vzdělávání,  
  zasadíme se o oživení podnikatelských aktivit v centru města

• 

• 

Jak jistě víte, skupina NE AZYLOVÉMU DOMU V KRÁLÍKÁCH vznikla na zá-
kladě nesouhlasu s vládním plánem umístit nám sem uprchlíky s volným pohybem 
24 hodin / den.

Občanský nesouhlas naší skupiny pod vedením Michala Součka vyústil ve zrušení 
tohoto již vládou schváleného plánu. 

Byli jsme za Vás u hejtmana Pard. kraje, v parlamentu jsme uspořádali tiskovou 
konferenci k celostátní petici, jezdili jsme po demonstracích s transparenty, abychom 
náš boj mediálně zviditelnili a dotáhli jsme to i s Vaší podporou až k soukromému 

setkání se současným premiérem a prezidentem ČR.
V současné době není objekt bývalého DVÚ stále vyřešen. Podařilo se referendem oddálit věznici, ale my 

vládě nevěříme, že v případě nouze tento objekt nezapůjčí ministerstvu vnitra ke znovu zosnování šíleného 
plánu.

Jistě jste si všimli, že nejvíce energie nám vysávalo současné vedení města, a tudíž jsme se rozhodli vstou-
pit do místních komunálních voleb a ve spolupráci s Vámi, pokud nám dáte důvěru, se pokusit s novými 
stranami tento problém jednou provždy vyřešit. 

Po zkušenostech současnému vedení města nevěříme a budeme podporovat (v případě volebního úspěchu) 
takové vedení města, které bude mít na prvním místě spokojenost občanů a bude lépe naslouchat obyčejným 
lidem.

Před volbami všichni slibují modré z nebe, ale žádný program nikdy nikdo nedodržel.
Koalice se tvoří po volbách a tam je velice těžké volební program dodržovat. 
Rozhodněte sami svou účastí u voleb, zda si změnu přejete či nikoliv.
Případným vhozením celé kandidátky nám nejvíce pomůžete díky započítání všech našich 15-ti prefe-

renčních hlasů.
 Všem, co čekali program, se omlouváme, ale po zkušenostech s vrcholnými politiky a politikou celkově, 

jsme se rozhodli upustit od klamání voličů. 



               
VOLEBNÍ USKUPENÍ PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY V KRÁLÍKÁCH 5. – 6.10.2018 

VŽDY JE CO ZLEPŠOVAT – NAŠE PRIORITY NEMĚNÍME 
 

I NADÁLE CHCEME: 
 PODPOROVAT spolky, sport, kulturu 

ZAJIŠŤOVAT A ŘEŠIT skutečné potřeby občanů 
ZAPOJOVAT veřejnost a mladou generaci 

NA PROBLÉMY NEJEN UKAZOVAT, ale především HLEDAT EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ 
ZŮSTAT OSTRAŽITÍ vůči skutečným hrozbám 

POSILOVAT kontrolní mechanismy nejen ve financích 
 

ČÍM BUDEME V ZASTUPITELSTVU SILNĚJŠÍ, TÍM VÍC PROSADÍME  
S VAŠÍ DŮVĚROU BUDEME SILNĚJŠÍ  

 

DĚKUJEME VÁM: 
Martin Hejkrlík, Jiří Pauk, Josef Koukol, Čestmír Doubrava, Tomáš Dostálek, Ladislav Tóth,  

Richard Podolský, Táňa Lindová, Petr Heš, Marcela Kaplanová, Josef Macko, Věra Ulrichová, 
Eduard Schweidler, Veronika Kubíčková, Kateřina Michaličková 



Volební program KSČM pro komunální volby 
2018 – 2022

 Naši kandidáti jednoznačně podpoří
- rozvoj zájmové činnosti všech občanů, zejména mládeže a dětí. Podpo-
říme výstavbu (rekostrukci) nové universální sportovní haly (sokolovny) 
pro sportovní a školní účely.

- rozvoj všech forem podnikání, pro zabezpečení práce pro všechny, kteří chtějí pracovat
- rodiny s dětmi – zajištění dostatečné kapacity v MŠ, zachování vstupu pro děti do sportovního areálu 
zdarma, podpora dětí na letních aktivitách.
- rozvoj sociálních služeb, zejména pro seniory – podpora Senior klubu Králíky
- opravy chodníků a komunikací ve městě a integrovaných obcích
- modernizaci veřejného osvětlení města a integrovaných obcí
- zlepšení dopravní obslužnosti , zajištění přímého vlakového (autobusového) spojení s Pardubicemi. 
Lepší návaznost spojů pro občany, kteří jedou k lékaří do Ústí nad Orlicí nebo Šumperka.

Naši kandidáti řeknou NE
- korupci v jakékoliv podobě
- plýtvání prostředky města
- jakýmkoliv pokusům o vybudování věznice (azylového domu) v bývalém objektu DVÚ
- snižování dostupnosti zdravotní péče, včetně pohotovostních služeb a zubní ambulance
- snižování dopravní obslužnosti – rušení spojů

1. Ing. Václav Kubín, ředitel společnos  , 56 let

2. Jiří Hlava, správce sportovního areálu, 48 let

3. Ing. Petr Marek, učitel, 46 let

4. Petra Fišerová, učitelka ZUŠ, 32 let

5. Pavel Dominikus, soukromý podnikatel, 43 let

6. Roman Valčík, soukromý podnikatel, 48 let

7. Zdeněk Zezulka, dělník, 43 let

8. Denis Petránek, student, 26 let

9. Jaroslav Kaplan, soukromý podnikatel, 42 let

10. Daniel Brzák, OSVČ, 23 let

11. Michal Novák, soukromý podnikatel, 39 let

12. Daniel Dominikus, dělník, 26 let

13. Jakub Skala, truhlář, 22 let

14. Jan Saňák, OSVČ fyzioterapeut, 48 let

15. Ing. Ladislav Dostálek, fi nanční a realitní poradce, 55 let

SPORTOVCI - kandidátní lis  na
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Na technopárty u Králík si místní 
stěžovali

Králíky - Obyvatelé Králík si stěžovali na nepovolenou tech-
nopárty, která se od pátečního večera konala nad dělostřeleckou 
tvrzí Hůrka v Králíkách u výjezdu ve směru k horskému středisku 
Dolní Morava.

„Dunění hudby se rozléhá po celém Králicku, lidé nespí. Tyto 
párty se každoročně opakují, trvají celý víkend, ale nikdo bohužel 
nic neřeší s výmluvou, že se jedná o akci na soukromém pozemku. 
Město Králíky má vyhlášku o nočním klidu, kde je povinnost do-
držování nočního klidu po 22. hodině, vyjma akcí, které tam jsou 
uvedené, což tato technoparty není. Byla zavolána i hlídka PČR, 
která omezila hluk na zhruba 15 minut a hudba hraje nonstop od vče-
rejšího večera a stále zesiluje,“ stěžují si místní i na přístup radnice. 
Ta se ovšem brání, že nemá žádné prostředky, jak technopárty zrušit.

„Je-li na soukromém pozemku, jediný kompetentní, kdo může 
zasáhnout, je policie. Je to pravidelná akce, řešíme to každý rok, 
vždycky znovu a znovu s policií,“ uvedl místostarosta Martin Hej-
krlík a dodal, že o konání akce dosud nebyl informován a dozvídá 
se o ní až od Deníku. Kontaktoval policii, která mu potvrdila, že 
na místě byla a pořadatel slíbil, že hluk omezí a reproduktory na-
točí mimo obydlenou oblast. „Požádal jsem policii, aby se v rámci 
hlídkové činnosti na tuto lokalitu víc zaměřila a kontrolovala ji,“ 
uvedl místostarosta.

Policie dostala stížnost na technopárty v pátek večer. Hlídka 
na soukromém pozemku našla skupinu lidí, neshledala, že by šlo 
o rušení nočního klidu, muziku pořadatelé zeslabili. „Policisté akci 
ještě stále monitorují. Pro nás to zatím není přestupkové jednání, 
nicméně uvidíme, zda se zde sejde větší počet lidí, situace se může 
změnit,“ uvedla v sobotu dopoledne policejní mluvčí Eva Maturová.

Od technopárty se distancovala Společnost přátel čs. opevnění, 
která provozuje muzeum v dělostřelecké tvrzi Hůrka. Jak uvedla 
na svém facebookovém profi lu, stejně jako v minulosti jde o aktivitu 
cizího subjektu a majitele pozemků, který své pozemky na akci nej-
spíše pronajal. „Obyvatelé Králík se každoročně mylně domnívají, 
že pořadatelem akce je právě ́ tvrz Hůrka´ a chodí si do muzea stě-
žovat. To je však zásadní omyl, který každoročně muzeum vyvrací. 
Technopárty konaná na povrchu tvrze se ani zdaleka nepřibližuje 
k náplni činnosti a zaměření Společnosti přátel čs. opevnění, kterou 
je péče o vojenské památky, připomínání vojenské historie a vo-
jenských osobností naší vlasti, provoz muzeí a rekonstrukce tvrzí 
Bouda a Hůrka,“ uvedli její zástupci. S technaři mají sami problé-
my. „Negativním jevem je znečištění okolí veřejnosti přístupných 
objektů tvrze Hůrka, kdy kromě obalů od konzumovaných nápojů, 
potravin, kromě všudepřítomných exkrementů, provozovatelé 
muzea likvidovali i ´zdravotnické pomůcky´ naházené větracími 
otvory přímo do objektů opevnění,“ posteskli si zástupci společnosti 
a kladou si otázku, co majitele pozemků každoročně vede k tomu, 
aby na akci místními vnímanou silně negativně pozemky pronajal. 
„Snad je také příznivec techna?“ tázají se.

Ne pro všechny z Králík ovšem znamenala technopárty problém. 

„Já nic neslyšel a spal jsem celou noc. Ten kravál teprve přijde… 
Akce Cihelna… Bum prásk tatata,“ ozval se na sociálních sítích 
Jan Hanez Apač. „Právě se divím tomu, že nic neslyšíme, a to jsem 
z Králík,“ přidal se Dominik. Podle jednoho z účastníků dohled 
policie akci poznamenal. „Nechápu lidi a jejich předsudky. Kvůli 
zaujatejm práskačům sem letos z tradiční párty mel velký kulový. 
Příště asi taky něco z předsudků, že já to neposlouchám, něco nahlá-
sím,“ podotkl a dodal, že žádnou injekční stříkačku na místě neviděl.

Na stížnosti zareagoval zřejmě i organizátor technopárty v Králí-
kách s přezdívkou Sid, který Orlickému deníku vzkázal, že smlouva 
byla legální a prostor byl zcela uklizen. „Festival muziky jako 
jinej… Můžete pak psát o každém festivale,“ tvrdí.
Zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/u-kralik-se-kona-
-technoparty-mistni-si-stezuji-20180804.html

Den pěstounství je svátkem 
rodiny, užít si ho můžete společně 

v Litomyšli
Na neděli 16. září zveme od 10 do 16 hodin nejen pěstounské 

rodiny, ale i širokou veřejnost s dětmi do východočeské Litomyšle.  
Na zámeckém návrší připravují Pardubický kraj s neziskovými 
organizacemi a ve spolupráci s městskými úřady již druhý ročník 
Dne pěstounství. 

Rodina jako důležitá životní hodnota a pěstounství k sobě ne-
rozlučně patří; připomenout si to a zároveň strávit nabitý program 
společně v krásném okolí litomyšlského zámku za to určitě stojí. 
Akce se koná za každého počasí, vstup je pro všechny návštěvníky 
zdarma. 

Přijďte si s dětmi projít stezku aktivit a úkolů, vyzkoušejte dětské 
zážitkové bludiště v zámecké konírně nebo navštivte interaktivní 
expozici v piaristickém chrámu. Skvěle vás pobaví psí agility show 
nebo ukázky parkouru v podání skupiny Flow vision. Pokud chcete 
získat více informací o pěstounské péči, jedná se o výjimečnou 
příležitost, jak se potkat s rodinami, které již děti přijaly, nebo 
organizacemi, které s pěstouny pracují. Těšíme se na vás. Více 
informací naleznete na www.pardubickykraj.cz

SDP pořádá v sobotu dne 8. září 2018

VÝSTUP NA PRADĚD
z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy

cena 200,- Kč na osobu
odjezd:  Červená Voda - Roltechnik  6:00
               Králíky – autobusové nádr. 6:15

Závazné přihlášky u p. Jiráskové 
(prodejna kol Králíky tel.: 602 137 867)

Info: 736 160 380
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Poděkování
Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem účastníkům 

vzpomínkového shromáždění konaného 21. 8. 2018 na náměstí, 
u příležitosti padesátého výročí okupace naší vlasti. Zvlášť velký 
dík patří pamětníkům, kteří osobně přispěli do programu svým 
poutavým vyprávěním a pomohli tak nám „nepamětníkům“ 
připomenout, že svoboda není samozřejmost a pokud nebudeme 
dostatečně ostražití, někteří z nynějších politiků jsou připraveni 
nás o ni nenápadně připravit. 

„Kdo ignoruje svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“ 
Santayana George

Ještě jednou děkujeme. 
Pořadatelé

Vzdělávací kurzy pod doplňkovou 
činností

Základní umělecké školy Králíky
Základní umělecká škola Králíky připravuje od měsíce října 2018 

otevření níže uvedených kurzů:

Kurz večerní kresby a malby 
Lektor Marie Karenová, akad. mal.

Kurz je zaměřen na zdokonalení výtvarných dovedností. Je určen 
spíše pro dospělé zájemce bez rozdílu věku, studenty. Účastníci se 
během kurzu seznámí se základními výtvarnými technikami (uhel, 
rudka, pastel) jak v oblasti kresby, tak i malby (tempera).
Kurzovné: 1500,- Kč za pololetí (10 lekcí)
Doba trvání jedné lekce: 90 minut
Výuka bude probíhat v učebně výtvarného oboru ZUŠ Králíky 

každý čtvrtek od 19:00-20:30 hodin.
Výtvarné potřeby nejsou v ceně. (Účastník si donese vlastní, 

případně zajistí lektor.)
Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) na základě 

závazné přihlášky.
Přihláška do kurzu je předem k dispozici a ke stažení na webových 

stránkách školy:
http://www.zuskraliky.cz/dokumenty/prihlaska_dc.pdf
 Zájemci o tento kurz se mohou hlásit předem na tel.: 778 523 034 

nebo osobně v kanceláři školy nejpozději do 27. 9. 2018. 
1. lekce: čtvrtek 4. 10. 2018 v ZUŠ Králíky

Kurz taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti

Cílem kurzu je uvědoměle rozvíjet pohybový a taneční talent 
a tvořivé schopnosti dětí. V pohybové průpravě odstraňujeme špat-
né pohybové návyky, propracováváme technicky tělo k pružnosti 
a ohebnosti svalů a kloubů, k ovládání rovnováhy a vedeme děti 
k vnitřnímu citlivému projevu.
Kurzovné: 900,- Kč/pololetí
Délka lekce: 45 minut
Výuka bude probíhat od měsíce října 1x týdně v ranních ho-

dinách v tanečním sále ZUŠ Králíky.
(V době státních svátků, prázdnin a dnů volna výuka neprobíhá.)
Splatnost kurzu: pololetně (říjen-leden, únor-květen) na základě 

závazné přihlášky
Přihláška do kurzu je předem k dispozici a ke stažení na webových 

stránkách školy: 
http://www.zuskraliky.cz/dokumenty/prihlaska_dc.pdf

 Zájemci o tento kurz se mohou hlásit předem na tel.: 778 523 034 
nebo osobně v kanceláři školy nejpozději do 27. 9. 2018. 

Nabídka přednášek a kurzů 
Králické akademie volného času 

(Kavča) 2018/2019
Vážené, vážení,
i Kavče začíná nový školní rok, proto Vám níže představujeme 

nabídku kurzů a přednášek, z nichž můžete vybírat. Vybrat můžete 
celkem 10 témat, a to tak, že na mailovou 
adresu kavca.kraliky@seznam.cz napíšete 
e-mail např. v tomto znění: Vybraná témata 
pro Kavču 2018/2019: 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
16, 19. Michal Kos. Namísto zde uvedených 

vybraných čísel témat dosadíte vlastní volbu a připojíte Vaše jméno. 
Takto můžete svoji volbu provést i na papíře – tedy na papír napište, 
že pro Kavču 2018/2019 vybíráte ta a ta témata plus Váš podpis. 
Papír s volbou prosím přineste do Městské knihovny Králíky. 
Volbu můžete provést rovněž tak, že vybraná témata napíšete jako 
odpověď na e-mail, který Vám s nabídkou témat přijde (platí pro 
ty z Vás, které máme v databázi e-mailů). Témata můžete vybírat 
do 15. září 2018.

Na základě Vašich preferencí vybereme nejčastěji volená témata. 
S lektory jednotlivých přednášek a kurzů se teprve jedná, a může 
tedy dojít k některým změnám (téma nebude moci být realizováno 
nebo realizováno bude, ale s jiným lektorem apod.).

Již teď Vám můžeme říci, že na září 2018 máme téma zajištěno – 
uskutečníme komentovanou prohlídku kostela sv. Michaela archan-
děla v Králíkách, kde se nás ujme páter Pavel Plíšek. Bonusem bude 
výstup na kostelní věž – samozřejmě každý podle vlastního uvážení.

Těšíme se na Vás
Kateřina Brandejsová a Michal Kos

Nabízená témata:
• Podvody na seniorech – přednáška Policie ČR
• Království sov – návštěva enviromentálního centra Radka Po-

dolského (Králíky)
• Český pravopis – interpunkce – přednáška Mgr. Michala Kose
• Dějiny české literatury – cyklus přednášek Mgr. Michala Kose
• Turistické cíle v polském příhraničí – přírodní, kulturní a tech-

nické zajímavosti našich sousedů na dosah ruky – přednáška 
Mgr. Michala Kose

• Základy první pomoci – jednorázový kurz pracovníka rychlé 
zdravotnické pomoci

• Stavební vývoj Králík – přednáška Mgr. Michala Kose
• Obživa obyvatel Králík v průběhu staletí – přednáška Mgr. Mi-

chala Kose
• Obyvatelé Králík v průběhu staletí – přednáška Mgr. Michala Kose
• Zámek Mezilesí – komentovaná prohlídka mezileského zámku 

(zájezd); nejde o tradiční školní či vánoční výlet
• Domácí pivovarnictví – jak se dělá domácí pivo a pivovar plus 

ochutnávky (beseda se sládkem Milošem Klohnou (Králíky)
• Výtvarná dílna – vybraná technika s lektorem výtvarného umění
• Být šlechtičnou v Čechách – přednáška doc. PhDr. Marie Mac-

kové, Ph. D.
• Hadrnice a markytánky – přednáška doc. PhDr. Marie Mackové, 

Ph. D.
• Kurz lidové architektury ve východních Čechách – cyklus (4 x) 

PhDr. Radima Urbánka
• Nevydali jsme republiku bez výstřelu – méně známé aspekty aten-

tátu na Heydricha – přednáška Bc. Jana Hrubeckého
• Nejčastější chyby ve vztazích – přednáška pátera Mgr. Václava 

Vacka
• Betlémáři Orlických hor 1 a 2 – dvoudílná přednáška Vladimíra 

Homolky
• Snahy o oduznání Mnichova z vojenského pohledu – přednáška 

Plk. Gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph. D., MBA
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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
so 01.09.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
ne 02.09.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
so 08.09.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 09.09.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
so 15.09.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
ne 16.09.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
so 22.09.  zubní lékař Khmara Letohrad Družstevní 815 465 620 358
ne 23.09.  zubní lékař Khmara Letohrad Družstevní 815 465 620 358
pá 28.09.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
so 29.09.  MDDr. Kopecký Lanškroun Mikoláše Alše 152 739 374 787
ne 30.09.  MDDr. Kopecký Lanškroun Mikoláše Alše 152 739 374 787
so 06.10.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 07.10.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
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.

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Pečovatelská služba ráda přijme 
od pozůstalých veškeré kompenzační 
pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, 
hole), které by mohly sloužit jiným po-
třebným. 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 12.09.2018 (středa) od 8:00 do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, 

ul. Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři číslo 107

Daniel Brzák – Eliška Blümelová

Roman Rubek – Lenka Römerová

Anael Florian 
Jean Poma – Lucie Hučínová

Pavel Valíček – Jana Stejskalová

Martin Král – Andrea Podzimková

Martin Havel - Daniela Kubíčková
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Prázdninový režim v MAS ORLICKO? 
ANO, ale i spousta odvedené práce…

Co přineslo léto a co nás 
čeká na podzim?

Dotační podpora projektů v území – máme 33 úspěšných 
projektů
K 22. 8. 2018 skončila velká vlna výzev v MAS ORLICKO 

a uzavřela se tak půlroční práce. Celkem máme za sebou 6 0 zkon-
zultovaných a kontrolovaných projektů a 56 zpracovaných posudků 
hodnotiteli MAS. Z toho bylo 33 projektů úspěšně vybraných 
k podpoře a celkem činí výše dotací necelých 36,5 milionu korun.
Více na www.mas.orlicko.cz 

Další výzvy:
Již v říjnu bude vyhlášena další vlna výzev, ve které budou moci 
být do 2. 11. 2018 předkládány projekty na:
• Infrastrukturu sociálních služeb
• Bezpečnost v dopravě (chodníky)
• Zvyšování kapacit zařízení péče o děti (mimo MŠ)
• Rozvoj a zkvalitňování zázemí pro formální a neformální výuku 

ve školách i dalších organizacích (v klíčových kompetencích) 
a zajištění jejich bezbariérovosti

• Infrastruktura sociálního podnikání
Plánovaná hodnota výzev: 40,113 mil. Kč
Více na www.mas.orlicko.cz 

Konzultační podpora a servis MAS ORLICKO, z.s. pro ža-
datele:
10. 9. 2018 – Informační schůzka pro školy: Představení činnosti 

a aktivit MAS určených mateřským a základním školám a škol-
ským zařízením – dotační podpory, konzultace a projekt MAP 
(pro ORP Žamberk – Králíky)

12. 9. 2018 – Informační schůzka pro školy: Představení činnosti 
a aktivit MAS určených mateřským a základním školám a škol-
ským zařízením – dotační podpory, konzultace a projekt MAP 
(pro ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová)

17. 9. 2018 – Setkání se středními školami, zástupci Krajského 
akčního plánování, zástupci MAS Lanškrounsko a koordinace 
aktivit na úrovni MAS a Pardubického kraje. 

25. 9. a 4. 10. 2018 – Semináře pro podpořené žadatele ve výzvách 
IROP (25. 9. 2018 v Žamberku, 4. 10. 2018 v Ústí nad Orlicí)

Bez termínu – Semináře pro ZŠ, MŠ a školská zařízení k šab-
lonám II

Více na www.mas.orlicko.cz

Místní akční plánování - AKCE:
12.  9.  2018  – Úvodní školení pro školy zapojené do projektu COMDI 

/pouze pro zapojené subjekty/
13. 9. 2018 – Kulatý stůl na téma rovné příležitosti (ORP Žam-

berk – Králíky)
18. 9. 2018 – Kulatý stůl na téma rovné příležitosti (ORP Ústí nad 

Orlicí – Česká Třebová)
Září – 6 úvodních schůzek pracovních skupin projektu
25. 9. 2018 ve 13:00 – Ustavující jednání Řídícího výboru MAP 

(ORP Žamberk – Králíky)
25. 9. 2018 v 9:30 – Ustavující jednání Řídícího výboru MAP (ORP 

Ústí nad Orlicí – Česká Třebová)
13. 10. 2018 – Odborná stáž pro MŠ – ELIPSA Montessori cen-

trum Pardubice
3. 10. 2018 – Setkání ředitelek a učitelek MŠ (ORP Ústí nad Orlicí 

– Česká Třebová) / Pouze zapojené subjekty/
Více na www.maporlicko.cz 

Místní akční plánování - Kroužky:
4 kroužky budou nově v rámci projektu MAP podporovat 

polytechnické a přírodovědné vzdělávání a vytvářet prostor 
pro sdílení zkušeností a spolupráci. Přihlášky do následujících 
kroužku naleznete mimo jiné i na webu MAPORLICKO:
• Robotický kroužek bude probíhat v Gymnáziu Žamberk a bude 

určen všem žákům do 15 let.
Přihlášky zasílejte na e-mail: jaroslav.vebr@gyz.cz.
• Kroužek železničního modelářství bude od října k dispozici 

dětem do 15 let v Průmyslové střední škole Letohrad. Přihlášky 
zasílejte na e-mail: volstat.michal@pssletohrad.cz.

• S Masarykovou ZŠ v Klášterci spolupracujeme na pokračo-
vání úspěšného zájmového kroužku! Děti poznají zblízka svět 
zemědělství, a to jak v samotném kroužku, tak při exkurzích 
na farmy a ke zpracovatelům produktů. Kroužek se zahajuje 
s novým školním rokem a přihlásit se můžete u Mgr. Petry 
Pospíšilové.

• Od října budou mít děti možnost také navštěvovat Dědečkovu 
dílnu v centru Cesta pro rodinu. Naučí se technickým doved-
nostem a práci s šikovnými stroji a nářadím. Své přihlášky 
zasílejte na: mala@cestaprorodinu.cz.

Více na www.maporlicko.cz

Malý LEADER
Na konci července vyhlásila MAS ORLICKO, z.s. výzvu pro 

své členské organizace, které mohou předkládat žádost o pří-
spěvek na vybrané akce v rámci podpory z Programu obnovy 
venkova Pardubického kraje. 
Více na www.mas.orlicko.cz

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon sociálně-práv-
ní ochrany dětí v regionu Králicka prostřednictvím 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, budova MěÚ 
Králíky na adrese K. Čapka 316, Králíky, telefon: 
465 670 861, 862, 863, 866, 867, mob. telefon 773276123 
v pracovní době.

Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obracet 
děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech 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 in-
stitucemi, které Vám mohou pomoci.

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu 
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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás sezná-

mila s velkou novinkou v naší knihovně. Králická knihovna byla 
postavena před nutnost zvolit nový knihovní systém. Po dlouhém 
zvažování jsme se rozhodli pro otevřený integrovaný knihovní 
systém KOHA, který byl vyvinut původně na Novém Zélandu. 
Jedná se o kvalitní moderní knihovní systém s minimálními náklady 
na pořízení i provoz. Přechod stávajícího systému na upgrade od pů-
vodní fi rmy by stál naši knihovnu 450 000 Kč. Knihovní systém KOHA 

stál desetinu této ceny, tedy 45 000 Kč. Větší 
část této částky byla pokryta grantem VISK3 
Ministerstva kultury ČR. 

Uživatelé knihovny již jistě zaznamenali mnoho změn. Ráda bych 
vás upozornila na některé novinky, které v souvislosti s přechodem 
na systém KOHA můžete očekávat. 
• Informace e-mailem o právě vypůjčených a vrácených knihách. 
• Informace o blížícím se vypršení výpůjční lhůty a nabíhající 

upomínce z prodlení. 
• Upomínky - S novým systémem přichází nový způsob výpo-

čtu upomínek – 1 Kč/ks/den prodlení.  Tento způsob je podle 
zkušeností z jiných knihoven přísnější, ale spravedlivější a pro 
čtenáře levnější.  Napomůže rychlejšímu oběhu knih mezi čtenáři 
a doufáme, že povede k vaší větší spokojenosti.

• Rezervace knih přes Čtenářské konto 
• Katalog umožňuje přístup k našim fondům moderním způsobem. 

Katalog je možné využívat hned několika způsoby.
• Skrze náš webový katalog budete mít on-line přístup k legislativ-

ním dokumentům z projektu www.zakonyprolidi.cz.
• Nabízíme ke stažení e-knihy z fondu Městské knihovny v Praze. 
Zároveň bychom vás rádi informovali, že během podzimu spustíme 

půjčování audioknih, těšíme se na váš zájem.
Více informací najdete v kompletním textu na www.knihovna-

kraliky.cz.
Doufáme, že změny v naší knihovně povedou k většímu uživa-

telskému komfortu, přátelskému prostředí a tím především k vaší 
spokojenosti. 
Na závěr bych chtěla za celý kolektiv velmi poděkovat všem 

čtenářům, kteří mají trpělivost s počátečními problémy a chybami, 
které s sebou tak významná změna nese. 
Věříme, že zůstanete věrni nám, knihám i čtenářským zážitkům. 

Mgr. Kateřina Brandejsová, 
ředitelka Městské knihovny Králíky

ih ě K áli ká k ih b l

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ

Mateřské centrum Emma pořádá tradiční burzu podzimních a zim-
ních věcí pro děti, která se uskuteční ve dnech 4. 10. - 8. 10. 2018. 
Bližší informace najdete na plakátu.
Po zkušenostech z minulých let bychom chtěli zdůraznit pár 

věcí a zároveň Vám poskytnout užitečné rady týkající se značení 
oblečení:
• Veškeré oblečení musí být označeno a sepsané na seznamu. 

Na označení se výborně hodí papírová lepící páska, na oblečení 
skvělé drží a nepadá.

• Je důležité přesně popisovat cedulky na oblečení!! (např. modré 
triko, vel. 74, motiv mašinka)

• Malé štítky (cenové) přišpendlit – nedrží!!
• Na bundy je dobré dát 2 lepítka (dovnitř a na rukáv) nebo cedulku 

na zip na šňůrce.
• MC EMMA vybírá příspěvek 1Kč za každý přijatý kus oblečení 

a poplatek 10% z ceny prodaného zboží.
Seznamy jsou ke stažení na našich webových stránkách 

www.mcemma.cz
Chtěli bychom také nalákat i nastávající maminky, na burze tra-

dičně bývá velký výběr kojeneckých věcí a potřeb.
Tak neváhejte přijít a nákupem podpořit aktivity mateřského 

centra.

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

na území města. V současné době jsou 
v objektu králické čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, které je možno si 
přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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září 2018
úterý 4. od 17:00 hod – KRYŠTŮFEK ROBIN – (rodinný dob-

rodružný USA)
Dospělý Kryštůfek Robin dře 

v zaměstnání, kde je přepraco-
vaný, mizerně zaplacený a kde 
nemá jistou budoucnost. Má sice 
rodinu, ale práce ho vytěžuje 
natolik, že mu na ženu a dcerku 
zbývá jen málo času. Kryštůfek 
docela zapomněl na své idylické 
dětství strávené s prostomyslným 
a mlsným plyšovým medvídkem 
a jeho kamarády. Když se však 
s potrhaným a ošuntělým Med-
vídkem Púem opět setká, jejich 
přátelství opět vzplane a připo-

mene Kryštůfkovi nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, 
které jako malý chlapec zažíval. Po nešťastné příhodě s Kryštůfko-
vým kufříkem se Pú a zbytek party včetně Prasátka, Ijáčka a Tygra 
vydají ze Stokorcového lesa do Londýna, aby pomohli Kryštůfkovi 
jeho věci najít… protože nejlepší přátelé si vždycky pomáhají.
režie: Marc Forster / vstupné 110,- / přístupný / pozor - titulky(!) 
/ 100 min

úterý 4. od 20:00 hod – SLENDER MAN – (horor USA)
V malém městě v Massachusetts 

chtějí čtyři středoškolačky ritu-
álem popřít existenci tajemného 
Slender Mana. Když však jedna 
z nich záhadně zmizí, vše nasvěd-
čuje tomu, že je ve skutečnosti 
jeho poslední obětí…
režie: Sylvain White / vstupné 
120,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 90 min

čtvrtek 6. od 20:00 hod – CHATA NA PRODEJ – (komedie/
drama ČR)

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před 
předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) 
rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek 
příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy 
dost náročná. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle 

skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když 
rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…
režie: Tomáš Pavlíček / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 
80 min

pátek 7. od 20:00 hod – TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? – (komedie 
USA)

Keanu Reeves a Winona Ry-
der do sebe vrazí jako věčně 
nepříjemní a nabručení samotáři 
na svatbě, kam prostě museli. 
Omylem se dají do řeči už na le-
tišti během cesty a hned zjistí, že 
mají vlastně hodně společného: 
nenávidí ženicha, nevěstu, svatby 
a ze všeho nejvíc začnou nenávi-
dět sebe navzájem. Oba by chtěli 
být úplně jinde, nejlépe sami 
a hlavně se navzájem nikdy ne-
vidět. Jejich sarkasmus je na akci 
plné šťastných lidí, kteří se chtějí 
bavit, postupně od všech ostatních izoluje, až si prostě zbydou a musí 
si začít povídat. A když si s někým povídáte a pijete u toho víno, 
může se nakonec stát cokoliv.
režie: Victor Levin / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky / 
90 min

úterý 11. od 17:00 hod – ÚŽASŇÁKOVI 2 – (animovaný dob-
rodružný USA)

Oblíbená rodina superhrdinů se 
vrací! Avšak tentokrát je hlavní 
hvězdou Helen, zatímco Bob 
zůstal v domácnosti a pomáhá 
Violet a Dashovi zvládat kaž-
dodenní nástrahy „normálního“ 
života. Pro všechny je to těžká 
změna, těžší o to víc, že si nikdo 
z rodiny neuvědomuje super-
schopnosti malého Jack-Jacka. 
Když se objeví nový padouch, 
který se chystá uskutečnit ďábel-

sky geniální plán, rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát 
zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, 
i když jsou všichni doslova úžasní.
režie: Brad Bird / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 110 min

úterý 11. od 20:00 hod – DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL – (mysteriózní 
thriller ČR/SR)

Andrej (Vojtěch Dyk) pracuje jako programátor u nadnárodní 
fi rmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který 
má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hla-

sem a má obyvatelům zajišťovat maximální luxus i stoprocentní 
bezpečnost. Andrej je pověřen fi nalizací projektu. Spolu se svojí 
čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela 
Marcinková), se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu 
ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku 
jevilo jako pohádka, se však pomalu mění v noční můru.
režie: Karel Janák / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české znění 
/ 105 min
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středa 12. od 20:00 hod – BLACKKKLANSMAN – (krimi 
komedie/drama USA)

Na začátku sedmdesátých let 
minulého století se Spojené státy 
vařily v záplavě demonstrací 
za lidská práva. V téže době se 
jeden mladý černý kluk s gigan-
tickým afrem rozhodl rozšířit 
řady coloradské policie. Ron 
Stallworth byl první Afroameričan 
v tomhle sboru. Jeho přijetí mělo 
zacpat pusu čím dál naštvanější 
černošské komunitě. Aby těch 
změn nebylo zase příliš, šoupli 
nadřízení Rona do archivu, kde 
měl co nejméně překážet. Jenže 
Ronovy ambice byly o poznání 

větší. Soustavným tlakem na nadřízené se mu nejdřív podařilo 
svléknout uniformu a v civilu infi ltrovat politické mítinky „černých 
bratrů“. Protože se mu nechtělo donášet na bližního svého, zvednul 
sluchátko, vytočil číslo Davida Dukea, místního předáka Ku-klux-
-klanu, a omotal si ho kolem prstu. Naprosto přesvědčivým způsobem 
se prezentoval jako fanatický vyznavač bílé rasy a David Duke mu 
to spolknul i s navijákem, jelikož ho po pár telefonátech vtáhnul 
do struktur klanu. Když pak bylo potřeba nasadit do akce zapáleného 
rasistu Rona Stallwortha i fyzicky, ujal se té role Ronův kolega Flip 
Zimmerman, který s nadšením docházel na tajná i veřejná setkání členů 
klanu s cílem získat co nejvíc informací a překazit plánované násilné 
operace. Zní to neuvěřitelně, zní to komicky, skutečně se to však stalo.
režie: Spike Lee / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky / 130 min

čtvrtek 13. od 20:00 hod – VŠECHNO BUDE – (komedie/
drama ČR)

Typický outsider čtrnáctiletý 
Mára (Tomáš Mrvík) a jeho ka-
marád dvanáctiletý Heduš (Jan 
František Uher) podniknou cestu 
za svobodou. Mára ukradne auto 
a svými průšvihy ohromí i mla-
dou stopařku (Eliška Křenková). 
Všichni jsou na útěku, na dob-
rodružné cestě, užívají si náhlou 
svobodu, kterou už možná nikdy 
nezažijí. Až do okamžiku, kdy 
Máru chytne policie. Vyslýchá 
ho policistka (Lenka Vlasáková) 
s policistou (Martin Pechlát) 
a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět 
– někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…
režie: Olmo Omerzu / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 85 min

úterý 18. od 17:00 hod – MALÁ ČARODĚJNICE – (pohádka 
Německo)

Malá čarodějnice se chce po-
dívat na slavný sabat, který 
se každoročně koná na vzdálené 
hoře. Její společník, starý mou-
drý havran Abraxas, jí to sice 
vymlouvá, ale malá čarodějnice 
ho neposlouchá. Pozoruje slav-
nost ukryta za keři, je však pro-
zrazena a hlavní čarodějka baba 
Bimbula jí uloží, že se do roka 
musí stát dobrou čarodějkou. 
Dívenka se hned pustí do učení, 
a protože se má stát dobrou čaro-
dějkou, koná při svém učení jen 

samé dobré skutky. A pak již nastane čas dalšího sabatu, kde malá 
čarodějnice musí složit mistrovskou zkoušku…
režie: Mike Schaerer / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 100 min

úterý 18. od 20:00 hod – PREDÁTOR: EVOLUCE – (akční sci-fi  
thriller USA) [3D]

Quinn McKenn je velitel elitní 
skupiny vojáků, která provádí 
tajnou operaci na místě, kde ha-
varovala loď Predátora. Quinn se 
rozhodne loď prozkoumat a část 
vybavení pošle domů synovi 
Rorymu. Za to McKenna zatkne 
vládní agent Will Traeger, který 
monitoruje aktivitu predátorů 
na zemi. Po zotavení z pádu lodi 
se Predátor probouzí a začíná 
hledat chybějící část vybavení. 
Začíná boj na život a na smrt, kte-
rý vyvrcholí v místech, kde bydlí 

Rory s matkou Emily. V tu chvíli vojáci netuší, že se budou muset 
postavit ještě větší hrozbě, a to geneticky upravenému Predátorovi.
režie: Shane Black / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / titulky / 
100 min

čtvrtek 20. od 20:00 hod – SPOLU TO DÁME – (komedie/
drama Německo)

Po další divoké pařbě zaparkuje zbohatlický fl outek a playboy 
Lenny svojí káru jen těsně vedle garáže, hned na dně napuštěného 
bazénu. A tátovi dojde trpělivost. Konec fl ákání, konec utrácení, ko-
nec toho být naprostý budižkni-
čemu. Lenny se musí začít starat 
o patnáctiletého Davida s těžce 
nemocným srdcem, kterému 
podle lékařů zbývá pár měsíců 
života. David žije v sanatoriu 
a kromě operací toho vlastně moc 
nepoznal. V jeden moment se tak 
střetnou dva naprosto rozdílné 
světy, svět klubů, mejdanů, alko-
holu a krásných holek se světem 
nemocnice, léků a operačních 
sálů. S tím druhým světem si 
ale Lenny moc starostí nedělá 
a začne se o Davida starat tak, 
jak prostě umí. A na plno, jako kdyby už nemělo být žádné zítra... 
Což se ostatně může opravdu stát.
režie: Marc Rothemund / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 100 min

pátek 21. od 20:00 hod – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – (komedie ČR)
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista 

a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem 
časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží 
hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu 
prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera ho opět naštvou, 
neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena 

pohledná mladá šéfredaktorka 
Leona (Táňa Pauhofová). Karel 
vyřeší problémy po chlapsku – 
společně s nejlepším kamarádem 
Čestmírem (Matěj Hádek) se 
opije a v dobrodružné noci si 
přeje, aby se stal ženou, protože 
„ženský to mají v životě mnohem 
jednodušší a on je na tom kvůli 
nim bídně.“  Ráno Karel zjistí, 
že následkem noční alkoholické 
„jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany 
(Pavla Tomicová) se stal ženou 
(Anna Polívková). Ovšem pouze 

fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, 
ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají 
ženy opravdu snazší.
režie: Rudolf Havlík / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min
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Klub Na Střelnici Králíkyúterý 25. od 17:00 hod – KUBÍK HRDINA – (animovaný Belgie)
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat 

a migrovat se svou rodinou do teplých krajin. S pomocí několika 

kamarádů je schopen přežít ve světě plném nepřátel a nakonec je 
i oslavován jako hrdina.
režie: Árni Ásgeirsson / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 
80 min

úterý 25. od 20:00 hod – KING SKATE – (dokumentární ČR)
Přilepit se k betonu. Vysvištět 

prostorem. Mít to všechno v po-
hybu. Skateboard! V šedi ČSSR 
70. a 80. let něco úplně jiného, 
úplně nového. Láska na prv-
ní pohled. Nekonečnej mejdan. 
Adrenalin. Kultovní postavy čes-
kého a světového skateboardingu 
v příbězích zlámaných kostí, 
nezlomných přátelství a divoké 
jízdy za svobodou uprostřed 
komunismu.
režie: Šimon Šafránek / vstupné 
80,- / přístupný / české znění / 
80 min

čtvrtek 27. od 17:00 hod – YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽ-
STVÍ – (animovaná komedie USA) [3D] 

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti, 

známí jako „lidé”, opravdu existují.
režie: Glenn Ficarra / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
90 min

čtvrtek 27. od 20:00 hod – DOMESTIK – (drama ČR)
Roman je vrcholový cyklista, 

který se zotavuje ze zranění po-
mocí náročného cvičení a přísné 
životosprávy. Aby zlepšil svůj 
výkon, spí dokonce v kyslí-
kovém stanu, který si nechal 
postavit v ložnici. To ale těžce 
nese jeho žena Šarlota, která už 
dlouho touží po dítěti. S každou 
další nocí v kyslíkovém stanu se 
jejich vztah proměňuje. Podaří 
se jim v tomto klaustrofobním 
prostředí ještě znovu nadech-
nout? Minimalistická studie 
rozpadu těla a vztahu v debutu 
Adama Sedláka, který byl oce-

něn Filmovou nadací prvním místem za nejlepší scénář.
režie: Adam Sedlák / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 110 min

neděle 9. 9.   DIVADLO POD STROMY   zač. ve 14:00 hod
Sedmý ročník rodinného divadelního festivalu se koná v parku 

u Střelnice (v případě nepříznivého počasí na Střelnici).
Program:
14:00 – VÝLET NA ŘÍP + výtvarná dílna – Loutky bez hranic
15:15 – VIVI TADY NEBYDLÍ – Anička a letadýlko
16:30 – PALAČINKOVÁ PEPINKA – Divadlo KAKÁ

Doprovodný program – hry a soutěže v režii K.O.T.V.A.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

pátek 14. 9.       LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY     zač. v 19:30 hod
„Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To 

jsou slova Bernarda, který si své vyvolené vybírá zásadně z letu-
šek různých leteckých společností. Trojice žen o sobě navzájem 
neví. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle 
letových řádů, a to až do dne, kdy bouře nad Atlantikem značně 
zkomplikuje Bernardův život. Zřejmě nejslavnější komedii 
oblíbeného francouzského autora Marca Camolettiho zahraje 
kvalitní a králickým divákům dobře známý divadelní soubor 
Zdobničan z Vamberka. 

Vstupné 80,- Kč, vstupenky jsou v prodeji na místě představení.

sobota 22. 9.          RADŮZA               zač. v 19:30 hod
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů 

Radůza (vlastním jménem Radka Vranková) začínala s převážně 
bluesově zabarveným repertoárem na ulici, kde ji v roce 1993 
objevila zpěvačka Zuzana Navarová. Již tři dny na to byla Radůza 
představena širšímu publiku v Lucerně. V roce 2001 dokončila 
studia na pražské konzervatoři a v témže roce vyšlo její debutové 
album Andělové z nebe. Dnes má na kontě desítku CD studiových 
i živých a také úspěšné DVD Půjdu, kam chci. Její hudba vy-
chází částečně z šansonu, ale největší díl inspirace čerpá Radůza 
z folklóru a nálady městských odrhovaček, které v jejím syrovém 
podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty. Řadí se tak 
k silné generaci české alternativní scény, která sklízí úspěchy 
nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí. Kromě skládání 
vlastních písní se věnuje také komponování vážné a scénické 
hudby, jakož i studiu lidové hudby různých evropských národů. 
– Po kratší odmlce se Radůza vrátila ke koncertování a vydala 
nové album Studna v poušti. To se setkalo s velkým zájmem 
posluchačů i hudebních recenzentů, kteří o něm psali jen v super-
lativech. V nominacích České hudební akademie na ceny Anděl 
za nejlepší hudební počiny se album Studna v poušti objevuje 
v kategorii Sólová interpretka. Prodejní úspěch alba se proměnil 
v platinovou desku.

Vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v ob-
chodě Dětský textil, tel.: 732 202 193.

neděle 23. 9.                zač. v 17:00 hod.

ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 
Orlicko-kladský varhanní festival vznikl před 22 lety jako 

skromný nápad několika nadšenců, ale brzy se spontánně rozrostl 
ve významnou kulturní událost mezinárodního rozměru. V po-
sledních letech se festivalu pravidelně účastní okolo 20 měst nebo 
obcí a každoročně na festival zavítají významní čeští i zahraniční 
interpreti. Festival je nejen přehlídkou varhaníků a přizvaných 
sólistů, ale také zajímavých nástrojů. Orlicko-kladský region 
totiž disponuje bohatstvím varhan různých velikostí a slohových 
období od renesance po současnost. Festival mimo jiné reaguje 
i na významná jubilea skladatelů varhanní hudby. – Ve varhanním 
salonku Městského muzea se v letošním roce představí Jiřina 
Dvořáková-Marešová. 

Vstupné 70,- Kč, vstupenky k dispozici na místě koncertu.
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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.

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

INFORMACE Z OBČANSKÉ 
PORADNY ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V Občanské poradně se v poslední době množí dotazy 
klientů spojené s podomním prodejem elektřiny či plynu. I když je 
v mnoha městech a obcích podomní prodej zakázán, stále se najde 
dost lidí, kteří podomním prodejcům své dveře otevřou a podleh-
nou jejich nátlaku. Podomní prodej představuje riziko zvláště pro 
zranitelné skupiny osob, zejména pro osaměle žijící seniory. 

JAK SE NENAPÁLIT PŘI PODOMNÍM PRODEJI:
1. NEPOUŠTĚJTE K SOBĚ DOMŮ NEZNÁMÉ OSOBY

Nikoho cizího nevpouštějte do bytu či domu. Vyžadujte proká-
zání totožnosti od všech osob a jejich totožnost si následně ověřte 
u fi rmy, která je k takovému úkolu zmocnila. 

V případě pochybností informujte o pohybu podezřelých osob 
obecní/městský úřad či státní/obecní policii. Stejně postupujte 
v případě, kdy je v obci zakázán podomní prodej. 

2. NIKOMU NEUKAZUJTE ŽÁDNÉ DOKLADY
Pokud nejste pevně rozhodnuti o změně dodavatele, neukazujte 

nikomu žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúč-
tování energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady. 

3. PŘEMÝŠLEJTE O TOM, K ČEMU SE CHCETE ZAVÁZAT
Při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 

nebo plynu řádně zvažte, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou 
nebo neurčitou. Obojí má své výhody i nevýhody.

4. NEŽ PODEPÍŠETE, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE
Nevěřte slibům podomního prodejce. Nejste-li si jisti nabídkou, 

nepodepisujte nic na místě, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte 
nabídku se svými blízkými, např. příbuznými. Nenechte se pod 
pohrůžkou výhodnosti nabídky v určitém časovém období přinutit 
k podpisu, kterého byste později litovali. 

Dále je třeba pamatovat na stávající smlouvu a zjistit dobu 
ukončení této smlouvy s dodavatelem tak, aby se předešlo pokutě, 
většinou z důvodu nedodržení sjednané doby smlouvy. 

5. KDYŽ UŽ JSTE PODEPSALI
Pokud jste smlouvu podepsali a své rozhodnutí chcete změnit 

a záležitost vyřešit bez sankcí, můžete u smluv uzavřených mimo 
obchodní prostory (u Vás doma, po telefonu nebo internetu) od uza-
vřené smlouvy odstoupit nebo smlouvu vypovědět. Odstoupení 
od smlouvy je v tomto případě možné ve lhůtě 14 dnů ode dne 
jejího uzavření. Bez sankcí můžete výpověď podat ve lhůtě do 15 
dnů od zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

6. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S POSTUPEM OBCHOD-
NÍKA

V případě, kdy nejste spokojeni, můžete se obrátit na Energetický 
regulační úřad (e-mail: podatelna@eru.cz, tel. 564 578 666). 

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou ur-
čeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní 
situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit 
a potřebují pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou po-
radnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefo-
nu 734 281 415.

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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DRESY OD AMFORY PRO 
FC JISKRU 2008

Fotbalová sezona v našem městě již začala prvním utkáním 
12.06.2018 na domovském hřišti FC JISKRA 2008 proti týmu TJ 
SOKOL Řetová. Náš tým vyhrál 5:2 možná i díky novým dresům, 
které FC Jiskra 2008 věnoval fotbalový klub Amfora. 

Citace z www.amfora.cz - Amfora na základě výzvy na svém 
FB a webových stránkách věnovala a předala svojí zánovní sadu 
dresů Adidas fotbalovému klubu FC Jiskra 2008 z malého městeč-
ka Králíky. Na výzvu se ozvala paní Kateřina Dzurová a udělala 
dobře! Navíc její 12 letý syn Jakub také hraje fotbal a to přesto, že 
ho trápí nepříjemná nemoc – epilepsie. Ale hraje hlavně srdíčkem 
a tak mu Amfora navíc předala fotbalový míč Adidas Liga mistrů! 

Všichni přejeme, aby dresy sloužily a přinesly mnoho dalších 
výher v zápasech.

Kaplan rozhodl v premiéře: 
Porazit Ameriku? Úžasný pocit!
(PIEŠŤANY, od našeho zpravodaje) Poprvé v životě se posta-

vili proti zámořskému týmu. A vyhráli! Sedmnáctka v Piešťanech 
porazila Američany zásluhou rozdílového gólu Robina Kaplana 
– útočníka, který hrál svůj první mezinárodní zápas.

Emocí se v Kaplanovi určitě mísilo víc. Do reprezentace na-
koukl v šestnáctkách opravdu jen na malý kousek, ani na turnaj 
do Piešťan neměl jet. Dočkal se ale z pozice náhradníka, a svou 
šanci chytl za pačesy.

„Je to úžasný pocit, porazit Ameriku! Takový tým, ještě jsme 
s nimi nehráli... A já jsem tady poprvé,“ rozplývá se autor vítězné 
branky ze 46. minuty. „Michal Rouha vyhrál buly, Michal Simon 
jel pro puk a dal ho na Hamplíka (Jana Hampla) nahoru. Ten to 
mrskl o manťák, já jsem to dojel a šoupl to tam,“ popisuje svou 
trefu, k níž mu pomohlo štěstí. „Gólmana to překvapilo, byl to 
takový nečekaný odraz.“

Celý zápas byl dost ofenzivní, takže ani Kaplan si nebyl jistý, 
že vedení 3:2 bude jeho týmu stačit. „Bylo to na hraně, Američani 
nás pak tlačili. Ale my jsme měli super gólmana. Honza Bednář 
nás podržel,“ hlásí na adresu hrdiny utkání.

I spoluhráči se museli někdy dívat s otevřenou pusou na psí kusy 
českého gólmana. „Jo, hodně jsme to na střídačce slavili: Supr 
Bedna!“ směje se útočník.

Start turnaje budil na české straně respekt. Zatímco loňský ročník 
v sedmnáctce soubojem s Američany končil, ten letošní čekal tvrdý 
oříšek hned na začátek. Na druhou stranu – kdo ví, jestli to není 
proti typicky turnajovému mužstvu USA výhoda.

Mladíci navíc i díky výsledku z přípravy, kde Spojené státy 
zdolaly Slovensko 4:2, věděli, že tenhle soupeř je k poražení. „Ur-
čitě. Každý tým je k poražení, když zabereme a hrajeme týmově. 
Musíme prostě makat a půjde to s každým. Před zápasem jsme byli 
nabuzení, říkali jsme si: Pojďme do toho,“ líčí Robin Kaplan náladu 

Foto: Laco Duračka

MMoštování v roce 2018 

v kabině, s níž prožívá první mezistátní akci.
A nemohl si přát lepší uvedení. Tedy rozhodující gól do sítě zá-

mořského velikána. „Je to super, slavili jsme to, kluci mi popřáli,“ 
říká. Jak si zvykal na reprezentační tempo a styl? „Určitě to bylo 
těžké, jelikož v klubu jsme hráli něco úplně jiného. Ale už jsem 
si nějak zvykl.“

Kaplan jel na kemp shodou okolností místo zraněného kama-
ráda Joshua Jamese Máchy. Spolu loni váleli v mladším dorostu 
Šumperka, spolu se letos přesunuli do Olomouce, aby mohli hrát 
juniorskou extraligu. A to navíc pod vedením Karla Berana, který 
je trénuje i v reprezentaci.

Okamžik z Piešťan si šestnáctiletý útočník v dosavadní kariéře 
zařadí nejvýš. „Ano, asi je to pro mě nejvíc. Maximálně v Šumperku 
když jsme postoupili do play off  a vyhrál jsem kanadské bodová-
ní...“ přemýšlí. „Ale tohle je můj největší úspěch,“ dodává vzápětí.
zdroj: www.hokej.cz
(hokej.cz/kaplan-rozhodl-porazit-ameriku/5032499)

Redakce Králického zpravodaje přeje králickému rodákovi Robinu 
Kaplanovi mnoho úspěchů v jeho další sportovní kariéře a těšíme 
se na jeho budoucí „parádní kousky“. 

Králický triatlon 2018
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošního králického 

triatlonu. Ať to byli závodníci, diváci, pořadatelská služba, 
Město Králíky, místní oddělení Policie ČR. Také děkujeme 
všem sponzorům, kteří nás podpořili. Bez Vás bychom tento 
závod nemohli pořádat. 

Za pořadatele Mgr. Jiří Souček, ředitel závodu
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Junioři, ročník 2000 - 2002
Poř. Příjmení, jméno Tým, obec Ročník Čas

1 Holubář Patrik Vencl Tým ÚO 2000 1:13:53

Muži A, ročník 1979 - 1999
1 Jílek David Zábřeh 1987 0:58:33
2 Doleček Josef Fort SMC ÚO 1979 1:01:17
3 Šebek Michal Fort SMC 1984 1:02:29
4 Kubánek Martin TJ Sokol Šternberk 1986 1:03:23
5 Havránek Pavel Podvodní Rugby 1983 1:07:14
6 Šroler Zdeněk Sokol Klášterec n.O. 1980 1:07:32
7 Moravec Pavel TriClub Dobruška 1980 1:08:15
8 Štěpánek Radek Heřmanice - RSFK 1998 1:09:14
9 Fabián Jakub Jiskra Králíky 1991 1:10:53

10 Živný Marek 3D Fitness Race Team 1991 1:12:55
11 Kysilko Filip Šanov 1985 1:14:10
12 Doleček Roman Líšnice 1979 1:18:53
13 Molnár Jan Králíky 1984 1:23:22
14 Šprojcar Martin STS Vraclav 1979 1:30:06
15 Koukol Petr STS Vraclav 1979 1:30:07

Muži B, ročník 1969 - 1978
1 Kadidlo Jiří Moravská Třebová 1972 1:02:48
2 Lipenský Martin Fort SMC ÚO 1969 1:02:52
3 Glaser Václav Fort SMC ÚO 1970 1:03:10
4 Jašek Ondřej Atletika Zábřeh 1977 1:03:28
5 Capoušek Mirek 3D Fitness Race Team 1970 1:04:06
6 Mařík Jiří 3D Fitness Race Team 1972 1:04:12
7 Martínek Jaroslav Těchonín 1974 1:05:26
8 Strnad Tomáš 3D Fitness Race Team 1969 1:06:42
9 Svoboda Filip SMC Ústí nad Orlicí 1971 1:11:12

10 Mikyska Michal SKITRI Jablonné 1974 1:12:17
11 Kubeš David Activity Lanškroun 1975 1:13:38
12 Roleček Milan Pečín 1976 1:13:50
13 Bujok Tomasz Ústí nad Orlicí 1970 1:21:40
14 Dvořák Zbyněk SKI Klub Šumperk 1969 1:28:07
15 Vlček František Noxa Ruzyně 1978 1:29:42
16 Eliášek Jiří Kobra 1969 1:34:01

Muži C, ročník 1959 - 1968
1 Suchodol Josef 3D Fitness Race Team 1967 1:04:42
2 Scheuer Jan Šanov 1966 1:04:54
3 Krejčí Jaromír SKI Klub Pastviny 1966 1:06:37
4 Liška Pavel Fort SMC ÚO 1963 1:09:12
5 Fáber Viliam 3D Fitness 1962 1:13:29
6 Novotný Přemysl 3D Fitness Žamberk 1959 1:26:20
7 Reitmajer Karel Mazda Tábor 1960 1:29:00

Muži D, ročník 1958 a starší
1 Mikita Pavel Sever Brno 1952 1:14:17
2 Samek Pavel Fort SMC 1958 1:14:40
3 Fajt Jan SMC FORT 1951 1:17:46
4 Šebek Jindřich Fort SMC 1956 1:19:44

Juniorky, ročník 2000 - 2002
1 Novotná Michaela TJ Jiskra Králíky 2001 1:43:11

Ženy A, ročník 1979 - 1999
1 Jašková Romana Atletika Zábřeh 1990 1:13:39
2 Boková Ivana KOB Ústí nad Orlicí 1999 1:14:49
3 Rábová Martina Česká Třebová 1992 1:16:12
4 Mikysková Tereza SKITRI Jablonné 1997 1:17:35
5 Wawrzyczková Hana Šanováci 1999 1:17:36

Ženy B, ročník 1978 a starší
1 Svobodová Martina Heřmanice - RSFK 1975 1:14:09
2 Wawrzyczková Zuzana Šanováci 1974 1:26:00

ŠTAFETY

Poř. Start.
číslo Příjmení, jméno Tým, obec Čas

1 100
Kristejn Zdeněk Sokol Klášterec nad 

Orlicí 1:03:30Kristejn David
Kristejn Lukáš

2 101
Strnad Tomáš

3D Fitnes Race Team 1:10:31Kulhavý Miroslav
Novotný Luděk

Výsledková listina 
 KRÁLICKÝ TRIATLON - 11.08.2018

PROPOZICE Králický Lískovec 
(12. ročník)

Závod je zařazen do: ISCAREX CUP 2018 
a ISCAREX pohár mládeže 2018

Termín a místo konání: 15. 9. 2018, vrch Lískovec a okolí (Krá-
líky, Pardubický kraj)

Místo startu: Chata Amálka
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s.
Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s., 
(ředitel závodu: Beřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, 
telefon: 737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz)

Přihlášky: při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné 
a podepsané prohlášení)

Prezentace dětských kategorií: 08:30 hod. – 09:30 hod.
Prezentace do hlavního závodu a na 5 km: max. 60 min. před 
startem hlavního závodu (u dět.kategorií a dorostu přednostní 
registrace). Prezentace u chaty Amálka, nutno dojít z parkování 
pěšky – cca 600 metrů (zelená značená turistická trasa z Králík 
podél aleje směrem na klášter), adresa – Chata Amálka, č.p. 369, 
561 69 Králíky, GPS souřadnice: 50°4‘28.955“N, 16°46‘31.597“E

Startovné: předžáci/předžákyně (2011 a mladší) zdarma; žactvo + 
dorost = Kč 30,--; juniorské kategorie + dospělí = Kč 80,--

Start: čas prvního startu: 10:00 hod., čas hlavního závodu: 11:30 
hod.

Tratě: délka hlavního závodu: 8 km, další tratě: 200 m, 600 m, 
1,2 km, 3 km, 5 km

Ceny: věcné ceny v celkové hodnotě: 5.000,--, závodníci na prv-
ních třech místech obdrží diplom a medaili, fi nanční ocenění pro 
absolutní pořadí muži (včetně juniorů), ženy (včetně juniorek)

Kategorie:
Předžákyně 7 let a ml. (r. 11 a ml.)  0,2 km
Předžáci 7 let a ml. (r. 11 a ml.)  0,2 km
Žákyně nejmladší I. 8 - 9 let (r. 09 – 10)   0,6 km
Žáci nejmladší I. 8 - 9 let (r.09 – 10)   0,6 km
Žákyně nejmladší II. 10 – 11 let (r. 07 – 08)  1.2 km
Žáci nejmladší II. 10 – 11 let (r. 07 – 08)  1,2 km
Žákyně mladší 12 – 13 let (r. 05 – 06)  1,2 km
Žáci mladší 12 – 13 let (r. 05 – 06)   3 km
Žákyně starší 14 – 15 let (r. 03 – 04)  3 km
Žáci starší 14 – 15 let (r. 03 – 04)  3 km
Dorostenky 16 – 17 let (r. 01 – 02)   5 km
Dorostenci 16 – 17 let (r. 01 – 02)   5 km
Juniorky 18 – 19 let (r. 99 – 00)   5 km
Junioři 18 – 19 let (r. 99 – 00)   8 km, hlavní závod
Muži A 20-39 let (r. 98 – 79)   8 km, hlavní závod
Muži B 40-49 let (r. 78 – 69)   8 km, hlavní závod
Muži C 50-59 let (r. 68 – 58)   8 km, hlavní závod
Muži D 60-69 let (r. 58 – 49)   5 km
Muži E 70 let a st. (r. 48 a st.)  5 km
Ženy A 20-34 let (r. 98 – 84)  5 km
Ženy B 35-44 let (r. 83 – 74)  5 km
Ženy C 45-54 let (r. 73 – 64)   5 km
Ženy D 55 let a st. (r. 63 a st.)   5 km
Popis terénu tratě: krátké tratě do 3 km - mírný terén okraj města; 
ostatní tratě v lesním terénu vrchu Lískovec. Mapa trasy závodu 
bude zveřejněna v místě startu.
Poznámky:
Čaj - všichni závodníci po doběhu. Parkování osobních automobilů 
dle pokynů pořadatele. Parkování osobních automobilů podél aleje 
– od zákazové značky ke kapličce (odbočka). Parkování autobusů, 
dodávek – ulice Leoše Janáčka, případně další přilehlé ulice).
Závodníci, pořadatelé, diváci se závodu účastní na vlastní nebez-
pečí.
Pozor, v okolí tratí probíhá průběžná těžba dřeva. Závod je otevřen 
všem účastníkům (registrovaní, neregistrovaní)

Za pořadatele Bedřich Novotný
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