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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo 

města na svém zasedání 14. prosince 
2015 schválilo rozpočet na rok 2016 podle 
návrhu předloženého finančním odborem 
MěÚ a vedením města. Na jeho přípravě 
se stejně jako v minulých letech podílely 
jednotlivé odbory úřadu, ředitelé příspěv-
kových organizací, rada města a někteří 
zastupitelé, kteří se sešli na pracovním 
jednání k rozpočtu. 

Příjmová strana schváleného rozpočtu 
vychází ze zkušeností minulých let. Před-
poklad daňových příjmů odpovídá odhadu, 
který jsme obdrželi z krajského úřadu 
a výše ostatních příjmů byla stanovena 
v závislosti na uzavřených smlouvách, plá-
novaném prodeji majetku a příjmech jed-
notlivých odborů z výkonu jejich činnosti.

K příjmům, které město v průběhu 
rozpočtového roku obdrží, je možno při-
řazovat výdaje. Nejprve je nutné počítat 
s výdaji na provoz úřadu, na mzdy zaměst-
nanců, zimní a letní údržbu komunikací, 
údržbu zeleně, provoz veřejného osvětlení, 
svoz komunálního odpadu, příspěvky or-
ganizacím zřizovaným městem, příspěvky 
na činnost spolků, splátky úvěru a další 
pravidelné výdaje. Teprve potom je možné 
rozpočtovat investice a větší opravy měst-
ského majetku, a to s ohledem na možnost 
čerpání dotací na jednotlivé akce. Novin-
kou roku 2016 v péči o městský majetek 
je zřízení Fondu obnovy majetku, který 
má zajistit opravy stávajícího městského 
majetku v hodnotě 70 % ročních odpisů, 
tj. cca 10 mil. Kč.

Pro rok 2016 jsme do rozpočtu zahrnuli 
také některé finančně náročnější akce. 
S částkou 4 mil. Kč počítáme pro dokon-
čení rekonstrukce autobusového nádraží. 
Rádi bychom však na tuto akci získali 
dotaci z Evropských fondů, proto se v sou-
časné době pracuje na dílčích úpravách 
stávajícího projektu, aby mohl sloužit jako 
podklad pro podání žádosti o dotaci. V pří-
padě, že dotaci nezískáme, bude stavba zre-
alizována v roce 2016 z vlastních zdrojů, 
v případě získání dotace bude záležet na 
administrativních okolnostech, zda dojde 
k realizaci v roce 2016 nebo 2017. Za cca 
1 mil. Kč bude v příštím roce vybudována 
v místní části Červený Potok klubovna pro 

činnost osadního výboru. Z roku 2015 jsme 
z důvodu zrušení dotačního titulu přesunuli 
výměnu plochy hřiště na sportovním are-
álu v částce 1,5 mil. Kč a 4 mil. Kč jsou 
v rozpočtu určeny na zahájení prací na 
vybudování umělé ledové plochy.

Prostřednictvím rozpočtu města jsou 
financovány také příspěvkové organizace. 
V letošním roce obdrží Klub na Střelni-
ci 1,5 mil. Kč, muzeum 1,608 mil. Kč, 
knihovna 1,732 mil. Kč, základní škola 
3,84 mil. Kč, mateřská škola Moravská 
0,61 mil. Kč, mateřská škola Pivovarská 
0,524 mil. Kč, mateřská škola Červený 
Potok a Prostřední Lipka 0,59 mil. Kč, 
základní umělecká škola 0,041 mil. Kč 
a školní jídelna 0,35 mil. Kč. Pro aktivity 
pevnostní turistiky počítáme s příjmy ve 
výši 3,81 mil. Kč a výdaji 3,897 mil. Kč, to 
je převis výdajů nad příjmy 0,177 mil. Kč.

I v roce 2016 počítá rozpočet města 
s dotacemi na činnost zájmových organi-
zací a pořádání akcí na území města. Pro 
sport je určeno 0,515 mil. Kč a pro kulturu 
0,4 mil. Kč.

Nedílnou součástí rozpočtu města jsou 
také příspěvky sdružením, ve kterých je 
město Králíky členem. Členský příspěvek 
a podíl města na realizaci projektů ve 
Sdružení obcí ORLICKO bude v letošním 
roce ve výši 0,3 mil. Kč a částku 0,621 mil. 
Kč poskytneme sdružení na splátky úvěru 
v souvislosti s cyklostezkou. Příspěvky 

v celkové výši 0,48 mil. Kč jsou určeny 
pro Králický Sněžník o.p.s., Euroregion 
Glacensis, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
a Místní akční skupinu ORLICKO. Člen-
ství v těchto organizacích nám umožňuje 
využívat zkušeností jiných měst a spolupo-
dílet se na rozhodování o věcech, které jsou 
pro město důležité, ale přesahují rámec 
našich kompetencí.

K projednání rozpočtu jsme obdrželi 
jeden návrh na změnu od pana Jana 
Králíka, ve kterém požadoval, zařadit do 
rozpočtu částku 297 tis. Kč na přípravu 
projektu „Penzion pro seniory“ a 2 tis. 
Kč jako příspěvek pro dobrovolné dárce 
krve. Zastupitelé se s příspěvkem seznámili 
a bylo konstatováno, že město Králíky má 
zpracován projekt pečovatelského domu, 
který má i platné stavební povolení a je 
umístěn do prostoru za bytovým domem 
čp. 845 v ulici Nádražní. Příspěvek dárců 
krve nebyl dostatečně specifikován, pro-
tože v návrhu není uvedeno, zda se jedná 
o celkovou částku pro všechny dárce krve 
nebo o částku pro jednoho dárce krve 
a chybí zde vyčíslení předpokládaného 
počtu příjemců příspěvku. 

Rozpočet byl schválen, ale jeho projed-
návání v sále Kulturního domu Střelnice 
zastínila dvě témata, o kterých bych se na 
závěr ráda zmínila.

Z Vánočního jarmarku 2015.

(pokračování na straně 3)
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VÁNOČNÍ JARMARK 2015

JAROSLAV ŠABATA
autorské čtení Sněžnických pohádek

Lubomír Štefka - výstava, Obrazárna Špejchar Želeč.
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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2016
Prvním tématem byl prodej bytového domu 

čp. 658, který zastupitelé schválili již v březnu 
2015, nyní se jednalo o schválení ceny, za kte-
rou budou byty prodávány stávajícím nájemní-
kům. Proč se zastupitelstvo rozhodlo k prodeji 
bytů a proč právě čp. 658? Na uvolnění bytů 
k prodeji se čekalo několik let a mnohokrát za 
tu dobu jsme museli nájemníkům z domů 658, 
660 a 662 vysvětlovat, že jim byty nemůžeme 
prodat, protože jsme omezeni v nakládání 
s těmito domy z důvodu provedených násta-
veb financovaných částečně z dotací. V roce 
2014 byl z tohoto režimu uvolněn právě dům 
čp. 658, takže jsme mohli vyhovět požadav-
kům některých nájemníků. Dalším důvodem 
k prodeji je, že město Králíky má v současné 
době 199 bytů, po prodeji bytovky bude mít 
nadále 160 bytů. Toto množství je na město 
naší velikosti stále ještě poměrně velké, ale 
prodej dalších bytů bude možný nejdříve v ná-
sledujícím volebním období. Obecní samo-
správa má v rámci plnění služby obyvatelům 
mnoho úkolů a musí vlastnit velké množství 
různého majetku, aby tyto úkoly mohla plnit. 
Vlastnictví bytů však k těmto úkolům nepatří 
a to proto, že na rozdíl od silnic, veřejného 
osvětlení, chodníků, škol, sportovních zařízení 
a dalších nemovitostí, může být vlastníkem 
bytu soukromá osoba, ať už v osobě vlastníka 
bytu nebo v osobě vlastníka nájemního domu. 
Jinak řečeno město ze své podstaty nemusí 
plnit úlohu realitní kanceláře, ale musí zajistit 
fungování škol, údržbu komunikací, péči o  ze-
leň atd. Diskuse o prodeji byla velmi bouřlivá 
a emotivní. Od snahy zpochybnit znalecké 
posudky, přes hodnocení kvality jednotlivých 
bytů i celého domu až k osobní situaci jednot-
livých nájemníků – potencionálních kupců. 
Členové zastupitelstva se výší prodejní ceny 
bytů velmi vážně a dlouho zabývali. Bylo 
zpracováno několik variant prodejní ceny od 
pevné částky za 1 m2 přes návrh 40 % – 50 
% – 60 % hodnoty znaleckého posudku až po 
konečný návrh 50 %, který byl předložen ke 
schválení. Argumenty nájemníků, že se město 
chystá prodat byty za výrazně vyšší cenu, než 
byly prodávány v minulosti, jsou pochopitelné, 
protože každý kupec se snaží koupit co nejlev-
něji. Stejně tak nelze přijmout argument, že 
dům je 50 let starý a proto by měly byty být 
prodávány s větší slevou než je 50 %. Pokud 
bychom na tento argument přistoupili, museli 
bychom byty v domech na náměstí vzhledem 
k jejich stáří rozdávat zdarma. Důkazem toho, 
že rozhodnutí zastupitelstva výrazně nevybo-
čilo z běžné praxe, je prodej domu čp. 4 na 
Velkém náměstí, který byl v roce 2012 prodán 
se slevou 30% z hodnoty znaleckého posudku 
a jedná se o dům, který je výrazně starší než čp. 
658. Zákonem o obcích je dáno, že zastupitelé 
jsou povinni zacházet s majetkem města s péčí 
řádného hospodáře, což znamená, že zastupi-
telé jsou osobně odpovědni za stanovení ceny 
při prodeji obecního majetku. Kolega Kosuk 
měl ve svém vystoupení pravdu, že v případě 
řádného zdůvodnění je možné cenu snížit a za-
stupitelé při tomto konkrétním rozhodování 
dokázali zdůvodnit poskytnutí slevy ve výši 

50% tak, aby si byli jisti, že neporuší zákon. 
Jsem přesvědčena o tom, že by se kolega 
Kosuk hlasování, při kterém by prodejní cena 
byla 1,- Kč, jak uvedl na jednání zastupitelstva, 
nezúčastnil právě proto, že si je velmi dobře 
vědom toho, že takto postupovat nelze. Vždyť 
to byl právě on, kdo po volbách v roce 2010 
prosazoval, aby základem stanovení každé 
ceny při prodeji byl znalecký posudek. Na 
jeho návrh se v tomto smyslu změnila pravidla 
pro nakládání s nemovitým majetkem města. 

Dalším tématem, které už dlouho zní měs-
tem, je areál bývalého výchovného ústavu 
a jeho další využití. V diskusi jsme se vrátili 
k setkání občanů s hejtmanem Pardubického 
kraje 02.12.2015, diskutovalo se o probíhající 
petici a o požadavku na uspořádání referenda, 
jehož výsledek ukáže názor občanů, ale nebude 
pro nikoho závazné. České zákony znají pouze 
místní referendum, které zjednodušeně řečeno 
může být závazné jen pro místní samosprávu 
a to jen v případě, že se jedná o věc, která 
je v její kompetenci. Rozhodnutí o areálu 
bývalého výchovného ústavu není v kompe-
tenci místní samosprávy, a proto zastupitelstvo 
uložilo radě města uspořádat v lednu 2016 
anketu, která bude mít stejný význam, ale bude 
organizačně i finančně méně náročná. Současně 
zastupitelstvo uložilo radě přizvat k tvorbě 
otázek do ankety veřejnost. Vedení města již 
svolalo schůzku, na kterou s předstihem 5 dní 
pozvalo pana Michala Součka za iniciativu „Ne 

azylovému domu Králíky“ a pana Petra Urba-
na za iniciativu „Výzva proti šíření nenávisti 
na Králicku“. Oba pánové účast na schůzce 
potvrdili, avšak zúčastnil se jí pouze pan Urban. 
Pan Souček odmítl účast s tím, že odmítá sedět 
u jednoho stolu s představitelem iniciativy „Vý-
zva proti šíření nenávisti na Králicku“, přestože 
i tato iniciativa vyslovila nesouhlas s umístěním 
azylantů v Králíkách, pouze vyzývá k jinému 
způsobu jednání o tomto problému. Vyžádal si 
zaslání materiálu e-mailem s tím, že se k němu 
vyjádří. Vyjádření s jeho souhlasem otiskujeme 
v tomto čísle zpravodaje. Návrh otázky včetně 
variant odpovědí jsme připravili s místostaros-
tou a vedoucím odboru vnitřních věcí a v rámci 
setkání se na nich již nic nezměnilo. Součástí 
tohoto čísla zpravodaje jsou podrobné informa-
ce o organizaci ankety. Prosím, abyste všichni 
29.01.2016 přišli vyjádřit svůj názor na danou 
otázku, abychom mohli poctivě říci, jaký názor 
občané v Králíkách mají a mohli jej předat dál.

Vážení spoluobčané, je za námi rok 2015, 
jehož závěr nebyl pro město Králíky ani 
snadný, ani optimistický. Chtěla bych nám 
všem do začínajícího roku 2016 popřát, aby 
se situace zklidnila, nezodpovězené otázky 
byly zodpovězeny a abychom se vzájemně 
dokázali poslouchat a informace vyhodnocovat 
s rozvahou a bez zjitřených emocí. Přeji Vám 
po celý rok 2016 hodně zdraví, štěstí a osobních 
i pracovních úspěchů.

Jana Ponocná, starostka

(pokračování ze strany 1)

Tisková zpráva VAK Jablonné n. O.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém zasedání 

dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální dopady 
zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016 takto:

bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3)
Vodné 32,20 37,03
Stočné 35,10 40,37
Celkem vodné a stočné 67,30 77,40

Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního 

programu životního prostředí (dále jen OPŽP).
Jednalo se o tyto akce:
Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě
Stavba nové úpravny vody v Chocni
Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí
Dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV Choceň
Kanalizace v Dolním Třešňovci s napojením na kanalizační systém Města Lanškroun.
Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace 

OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH). 
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními podmínkami 

poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje 
vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna udržitelnost projektu.

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá obnova 
stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku 
vyžaduje, abychom v roce 2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů. Plnění plánu 
financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům 
zařízení vodovodů a kanalizací.

Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele 
obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86 %, což představuje 
pro průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při 
důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného 
v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny 
budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem.

Jablonné nad Orlicí 4. 12. 2015, Ing. Bohuslav Vaňous v. r. 
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VEŘEJNÁ ANKETA - PODMÍNKY HLASOVÁNÍ
Anketa se koná na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Králíky ze dne 14.12.2015, usnesení ZM/2015/09/130, a to ve spolupráci 

s občanskými iniciativami, za účelem průzkumu veřejného mínění v otázce využití areálu bývalého DVÚ Králíky pro pobytové zařízení 
určené žadatelům o udělení azylu v ČR.

DATUM KONÁNÍ ANKETY: pátek 29. ledna 2016 od 10:00 do 22:00 h
PRÁVO ÚČASTNIT SE ANKETY
1. Právo účastnit se ankety má státní občan 

ČR, který nejpozději v den konání ankety 
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den konání 
ankety v obci přihlášen k trvalému pobytu 
(dále jen „oprávněná osoba“).

2. Právo účastnit se ankety má i státní 
občan jiného státu, jehož občanům právo 
volit do zastupitelstev obcí přiznává mezi-
národní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, a to za podmínky, že 
v den konání ankety dosáhl věku nejméně 18 
let a je v den konání ankety v obci přihlášen 
k trvalému či přechodnému pobytu. Jedná se 
pouze o občany členských států Evropské 
unie (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené 
království, Švédsko), kteří splňují podmínky 
pro přiznání volebního práva (dále jen „opráv-
něná osoba“).

3. Pro zjednodušení lze uvést, že právo 
účastnit se ankety má každý občan, který má 
právo volit do Zastupitelstva města Králíky.

4. Počet a umístění hlasovacích místnosti 
kopírují volební místnosti a okrsky z voleb do 
zastupitelstev obcí – viz níže uvedený seznam: 

Volební okrsek č. 1 - sídlem volebního 
okrsku je Základní škola Králíky, budova 
5. května 412, Králíky, a to pro voliče by-
dlící v ulici:

Berlínská čp. 405, 406, 525, 526; Červe-
novodská čp. 997; Dolní čp. 184, 185, 237, 
238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 
512, 513, 514, 515, 516; Hradecká čp. 186, 
195, 197, 198, 201, 202, 219, 220, 222, 224, 
229, 386, 387, 633, 634, 635, 636, 637, 652; 
Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 236, 390, 530, 638, 639, 641, 642, 
654; Kosmonautů čp. 521, 522, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 
881, 882, 883; Luční čp. 198, 235, 373, 436, 
437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 463, 464, 
884, 885, 886, 887; Moravská čp. 418, 421, 
481, 647, 651, 998, 999; Na Křižovatce čp. 
188, 190, 191, 192, 193, 657; Na Mokřinách 
čp. 665, 666, 667, 668, 669, 940, 941, 942, 
945; Na Příkopě čp. 244, 246, 249; Nádražní 
čp. 395, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 
484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 653, 841, 
842, 843, 844, 845; Pivovarská čp. 158, 160, 
161, 163, 164, 171, 261, 271, 382, 393, 423, 
1121; Plynárenská čp. 384, 420, 425, 434, 
567, 568, 569, 570, 573, 579, 580; Pod dět. 
domovem čp. 459, 574, 575, 576, 578; Před-
městí čp. 207, 208, 209,210, 211, 213, 214, 

216, 221, 223, 225, 426; Tkalcovská čp. 183, 
187, 655, 656, 657; Tovární čp. 166, 167, 168, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 394, 413, 415, 419, 649, 
670; U Zastávky čp. 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 407, 408; 5. května čp. 
372, 383, 385, 388, 391, 410, 411, 412, 414, 
416, 417, 422, 433, 435, 444, 465, 466, 491, 
518, 519, 520, 523, 524, 571, 572, 577, 646.

Volební okrsek č. 2 - sídlem volebního 
okrsku je Velké náměstí 367, Králíky (bu-
dova bývalého gymnázia), a to pro voliče 
bydlící v ulici:

Červenovodská čp. 302, 461; Dlouhá čp. 
278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 
288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 353; Hluboká 
čp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 
269; J. Opletala čp. 20, 21, 22, 23, 45, 90, 
92, 116, 117, 118, 121, 124, 126, 127, 128, 
129, 132, 360, 361, 1000; Ke Skalce čp. 
111, 1001, 1002; Malé náměstí čp. 322, 
338; Moravská čp. 292; Na Pískách čp. 19, 
131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 145, 377, 378, 549, 650; Na 
Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 
517; Nábřežní čp. 125, 130, 375; Pivovarská 
čp. 146, 147, 148, 151, 423; Příční čp. 352; 
Růžová čp. 293, 462; Slunná stráň čp. 140, 
155, 156, 157, 159, 162, 379, 380, 632, 1017, 
1018, 1019; Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 347, 359, 370, 914, 916; V 
Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 921, 922; Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 354, 355, 
356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367; 
Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
33, 34, 468, 469; Ztracená čp. 9, 10, 631; 5. 
května čp. 368, 270; 17. listopadu čp. 44, 
89, 114, 115, 123, 320, 321, 467; bez názvu 
ulice: čp. 1938.

Volební okrsek č. 3 - sídlem volebního 
okrsku je Městský úřad Králíky, Karla 
Čapka 316, Králíky (zasedací místnost II. 
patro), a to pro voliče bydlící v ulici:

A. Jiráska čp. 449, 450, 554, 555, 556, 
557, 589, 596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 
630; A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 
774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783; 
B. Smetany čp. 558, 559, 561, 562, 563, 564, 
565, 566, 588, 590; Červenovodská čp. 304, 
310, 392, 548, 695; F. Palackého čp. 445, 
447, 448, 451, 456, 581, 583, 584, 622; He-
dečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 
106, 107, 109, 110, 112, 119, 120; Husova 
čp. 452, 454, 455; J. Nerudy čp. 600, 601, 
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 

761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 784; 
J. Švermy čp. 690, 694, 696, 697, 698, 699, 
700, 701, 714, 715; K Parku čp. 496; Karla 
Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 
317, 374, 460, 475, 492, 494, 501, 502, 503, 
504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 542, 543, 
550, 560, 621, 625, 746, 747; Leoše Janáčka 
čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818; Lidická 
čp. 535, 539, 540; Malé náměstí čp. 303, 304; 
Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 594, 595; 
Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 
531, 532, 533, 534, 538, 546, 676, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 759; Polní 
čp. 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 893; 
Příkrá čp. 40, 42, 315, 424; Růžová čp. 470, 
471, 472, 474, 645, 648, 693; Sadová čp. 314, 
318, 319; Sportovní čp. 536, 537, 544, 545, 
675, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745; 
V Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 
553, 612, 613, 778; V. Vančury čp. 702, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 
733, 734, 735, 736, 737, 920; Z. Fibicha čp. 
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803; 
Za Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 
671, 672, 673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
834; 17. listopadu čp. 37, 38, 39, 48, 49, 113.

Volební okrsek č. 4 - sídlem volebního 
okrsku je Mateřská škola, Červený Potok 
čp. 78, a to pro voliče bydlící v části obce:

Červený Potok čp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
32, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47, 56, 59, 60, 61, 
63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83; Horní Hedeč čp. 2, 3, 48; č.ev. 1.

Volební okrsek č. 5 - sídlem volebního 
okrsku je klubovna, Dolní Boříkovice čp, 
184, a to pro voliče bydlící v části obce:

Dolní Boříkovice čp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 
37, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 
61, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 90, 94, 
95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 129, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 
145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 161, 163, 164, 170, 171, 172, 
174, 175, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191; č.ev. 152; Horní Boří-
kovice čp. 3, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 52, 167.

Volební okrsek č. 6 - sídlem volebního 
okrsku je Klášter, Kopeček čp. 1, a to pro 
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voliče bydlící v ulici, části obce:

Hedečská čp. 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94; Dolní 
Hedeč čp. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 
85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 100, 101, 102, 108, 112, 113, 114, 
117, 119, 120; Kopeček čp. 1, 2.

Volební okrsek č. 7 - sídlem volebního okrsku je klubovna, Dolní 
Lipka čp. 35, a to pro voliče bydlící v ulici a části obce:

Předměstí čp. 205, 427, 428, 429, 430, 431, 432; Dolní Lipka čp. 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Volební okrsek č. 8 - sídlem volebního okrsku je klubovna, Pro-
střední Lipka čp. 58, a to pro voliče bydlící v části obce:

Prostřední Lipka čp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 72, 
74, 75, 85, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 105, 111, 113, 114, 117, 118, 119, 
124, 125, 126.

Volební okrsek č. 9 - sídlem volebního okrsku je klubovna, Horní 
Lipka čp. 28, a to pro voliče bydlící v části obce:

Horní Lipka čp. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 32, 33, 37, 38, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 
77, 80, 82, 86, 93, 97, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 118, 
128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 143, 150, 153, 160, 163; č.ev. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Volební okrsek č. 10 - sídlem volebního okrsku jsou rekreační 
zařízení, Heřmanice čp. 102, a to pro voliče bydlící v části obce:

Heřmanice čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 
28, 30, 44, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  61, 63, 67, 70, 73, 83, 84, 
91, 93, 97, 99, 100, 101, 102; č. ev. 6, 7, 8.

ZÁSADY HLASOVÁNÍ V ANKETĚ
1. Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
2. Oprávněné osoby předstupují před okrskovou komisi a hlasují 

v pořadí, v jakém se dostavily do hlasovací místnosti.
3. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže 

svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České 
republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky. Po prokázání oprávněnosti hlasovat 
a zaznamenání do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková 
komise vydá oprávněné osobě orazítkovaný anketní lístek.

4. Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou 
oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování 
v anketě umožněno.

5. V prostoru určeném pro úpravu anketního lístku nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s oprávněnou osobou. S oprávněnou osobou, která 
nemůže sama upravit anketní lístek pro tělesný hendikep anebo nemůže 
číst nebo psát, může být s jejím souhlasem v prostoru určeném pro 
úpravu anketního lístku přítomna jiná oprávněná osoba, nikoliv však 
člen okrskové komise, a anketní lístek za ni upravit.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ V ANKETĚ
1. Orazítkovaný anketní lístek formátu A4 obdrží oprávněná osoba 

po prokázání totožnosti a oprávnění hlasovat od okrskové komise až 
v hlasovací místnosti.

2. Po obdržení anketního lístku vstoupí oprávněná osoba do prostoru 
určeného k úpravě anketního lístku, kde anketní lístek předepsaným 
způsobem upraví.

3. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu anketního líst-
ku označí křížkem v příslušném rámečku pouze jednu předtištěnou 
odpověď, pro kterou hlasuje.

4. K jiným úpravám anketního lístku se nepřihlíží.
5. Oprávněná osoba se může zdržet hlasování tím, že na anketním 

lístku neoznačí křížkem žádnou odpověď.
6. Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného 

pro úpravu anketního lístku vloží přeložený anketní lístek před okrs-
kovou komisí do hlasovací schránky. Oprávněná osoba anketní lístek 
přeloží tak, aby se vytisknutý text s označenou odpovědí nacházel 
uvnitř přeložení a byla zachována tajnost hlasování.

ZPRACOVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ANKETY
1. Dílčí výsledky ankety zpracovává okrsková komise, která je 

pro tyto účely tříčlenná (1 předseda a 2 členové). O dílčím výsledku 
ankety pořizuje okrsková komise dílčí zápis, který obsahuje počet 
hlasů na jednotlivé odpovědi, počet oprávněných osob, které se hla-
sování zdržely (vhodily anketní lístek a neoznačily žádnou odpověď), 
celkový počet oprávněných osob, kterým byl vydán anketní lístek, 
celkový počet oprávněných osob daného okrsku (údaj z výpisu ze 
seznamu oprávněných osob), datum a čas pořízení zápisu, podpisy 
předsedy a členů okrskové komise.

2. Za účelem zpracování celkových výsledků ankety je ustanovena 
tříčlenná sčítací komise (1 předseda a 2 členové), která bude shro-
mažďovat výsledky okrskových komisí a bezprostředně po sečtení 
všech hlasů ankety, zveřejní zápis o celkovém výsledku ankety na 
elektronické úřední desce (www.kraliky.eu) a na úřední desce v ulici 
Dlouhá. S výsledkem ankety seznámí starostka zastupitelstvo města, 
a to v nejbližším možném termínu konání zastupitelstva města.

3. Zápis o celkovém výsledku ankety obsahuje počet hlasů na 
jednotlivé odpovědi, počet oprávněných osob, které se hlasování 
zdržely (vhodily anketní lístek a neoznačily žádnou odpověď), 
celkový počet oprávněných osob, kterým byl vydán anketní lístek, 
celkový počet oprávněných osob města Králíky (údaj ze seznamu 
oprávněných osob), datum a čas pořízení zápisu, podpisy předsedy 
a členů sčítací komise.

Tyto zásady pro pořádání ankety schválila Rada města Králíky 
dne 28. 12. 2015, usnesení č. RM/2015/54/719.
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Radnice by neměla nutit občany
do nevýhodného nákupu bytů
Kulturní dům Na Střelnici v Králíkách, 

zažil opět bouřlivé jednání zastupitelstva, 
které projednávalo prodej bytů v domě čp. 
658 v ulici V Bytovkách. Stávající nájemníci 
se většinově nechtějí podřídit diktátů vedení 
radnice o prodeji jejich bytů, které dlouhá 
léta užívají a řádně platí nájem. Bohužel 
došlo k tomu, že projev vůle občanů byl 
zcela ignorován a silná radniční, privatizační 
koalice prodej bytů v tomto domě většinou 
11 hlasů prohlasovala.

Vedení města vykazuje nedostatek kon-
cepčního myšlení v otázce sociálního bydle-
ní. Nakládání s majetkem obce je chaotické 
s preferencí jednotlivých vybraných občanů. 
Město se bohužel nestará o svůj majetek 
dobře a neudržuje ho v řádném stavu. Vý-
nosy z nájemného nejsou investovány zpět 
do oprav a rekonstrukcí daných staveb. Roz-
hodnutí o prodeji je především rozhodnutím 
přenést problém zajištění nezbytných oprav 
a rekonstrukcí na nové vlastníky a zároveň 
zajistit významný příjem z prodeje bytových 
jednotek do rozpočtu města, následně pak 
i pravidelný roční příjem daně z nemovitostí. 
Použito zejména pro umořování mnohami-
lionového dluhu vytvořeného v posledních 
7 letech vedením města.

Po zvážení všech okolností jsem se 
jednoznačně vyslovil, proti zamýšlenému 
prodeji domu čp. 658 V Bytovkách. Hlavním 
důvodem je především neexistence sociální 
politiky města ve vztahu k seniorům a rodi-
nám s dětmi a dále věkové a sociální složení 

stávajících nájemníků, uzavřené nájemní 
smlouvy na dobu určitou v nástavbové části, 
stavebně technický stav domu a bytových 
jednotek a stanovená kupní cena. Prodej 
městských bytů by neměl stávající nájem-
níky neoprávněně diskriminovat a tragicky 
zadlužit na několik let dopředu. Nezodpo-
vědné zadlužení může v blízké budoucnosti 
přinést závažné existenční problémy. Pro 
seniory není přece prioritou investování 
do nemovitostí, ale klidné a aktivní prožití 
penze. Pro rodiny s dětmi je především 
prioritní zajištění jejich potřeb zdravého 
rozvoje a vzdělání.

V Králíkách se dlouhodobě dělí občané 
na občany první a druhé kategorie. V první 
kategorii převládají spřátelené rodiny, vlivní 
funkcionáři a političtí úředníci. Ostatní, 
méně privilegování občané patří do té druhé 
skupiny. Tento trend můžeme vysledovat 
i v prodeji nemovitostí. Například v březnu 
roku 2008, v době výrazného hospodářského 

růstu, kdy se tržní ceny bytů pohybovaly 
výrazně výše než dnes, zastupitelé města 
schválili prodej bytového domu čp. 841, 842 
a 843 v Nádražní ulici za kupní cenu u byto-
vé jednotky ve výši 2.010,- Kč/m2 podlahové 
plochy bytu, kupní cenu u stavební parcely 
ve výši 130,- Kč/m2. Schválená výše kupní 
ceny nebyla zdůvodněna a ani nebyly 
zpracovány znalecké posudky. V průběhu 
roku 2013, v době výrazné hospodářské 
recese, kdy se tržní ceny bytů pohybovaly 
v současných relacích, byl prodán bytový 
dům čp. 4 s šesti bytovými jednotkami a jed-
nou nebytovou jednotkou za celkovou cenu 
4.204.236,- Kč. Podkladem pro stanovenou 
kupní cenu, byly znalecké posudky o ceně 
a stavebně technickém stavu.

Na lednovém zasedání zastupitelstva 
města navrhnu zrušení přijatého usnesení 
ZM/2015/09/137 a zpracování dlouhodobé 
koncepce sociálního bydlení města Králíky. 
Každý z vás může přijít a říci svůj názor 
na současné hospodaření vedení radnice 
v Králíkách.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Výzva k podávání žádostí
o poskytnutí kotlíkové dotace

Pardubický kraj vyhlásil dne 17. 12. 
2015 první výzvu k podávání žádostí na 
poskytnutí dotace vlastníkům rodinných 
domů v Pardubickém kraji na výměnu 
stávajících ručně plněných kotlů na pevná 
paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem 
tohoto programu je snížit emise z lokální-
ho vytápění domácností ve všech městech 
a obcích Pardubického kraje.

Termín zahájení příjmu žádostí o dotaci 
je 27. ledna 2016, datum ukončení příjmu 
žádostí 15. dubna 2016 ve 12 hod. V zá-
vislosti na objemu přijatých a zaregistrova-
ných žádostí může být vzhledem k alokaci 

výzvy tato lhůta zkrácena. Informace o této 
skutečnosti bude s dostatečným předstihem 
oznámena. Všechny žádosti doručené 
před termínem nebo po termínu budou 
automaticky vyřazeny.

Úplné znění výzvy, formulář žádosti 
o dotaci včetně příloh a podrobných pokynů 
k vyplnění žádosti naleznete na webových 
stránkách Pardubického kraje → pravý slou-
pec (Nepřehlédněte) → Kotlíkové dotace.

https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-
-kotlikove-dotace/83658

S případnými dotazy se lze obrátit na 
kompetentní pracovníky Krajského úřadu:

jméno e-mail tel. číslo
Ing. Adam Kubíček adam.kubicek@pardubickykraj.cz 466 026 644  
Ing. Eva Izáková jana.novakova@pardubickykraj.cz 466 026 325
Ing. Jana Nováková eva.izakova@pardubickykraj.cz 466 026 489
Ing. Ivana Musilová ivana.musilova@pardubickykraj.cz 466 026 340
Bc. Tomáš Vraspír tomas.vraspir@pardubickykraj.cz 466 026 643
Bc. Helena Kápičková helena.kapickova@pardubickykraj.cz 466 026 409
Mgr. Lucie Angelová lucie.angelova@pardubickykraj.cz 466 026 313
V případě, že nemáte možnost získat 

potřebné informace z webových stránek 
Pardubického kraje, můžete se obrátit na 

pracovníky odboru ŽP MěÚ Králíky, kteří 
Vám tyto informaci zprostředkují.

Ing. Josef Orlita, vedoucí odboru ŽP

Autobusové jízdní řády se od 13. 12. změnily
Pardubice (2. 12. 2015) – V neděli 13. 

prosince 2015 vstupuje v platnost celostátní 
změna jízdních řádů vlaků a autobusů. 
V Pardubickém kraji  se ruší málo využí-
vané spoje, jejich části a zajížďky a vznikají 
některá nová spojení podle požadavků obcí. 

„Na základě podnětů od obcí a občanů 
Pardubický kraj přistoupil k několika úpra-
vám, které by měly přispět ke zlepšení doprav-
ní obslužnosti. Zároveň budou omezeny či 

zrušeny některé málo využívané spoje nebo 
jejich zajížďky,“ uvedl náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Jaromír Dušek. Veš-
keré jízdní řády lze najít na portal.idos.cz.

Víkendové spoje v okrese Ústí nad Orlicí
Na vybraných linkách bude provedena 

úprava víkendových spojů v okrese Ústí 
nad Orlicí. U některých linek byla upravena 
pouze časová poloha, jako například na lince 
700820, kde byly upraveny časy příjezdů do 
České Třebové, aby bylo více času na přestup 
na vlak. Na dalších linkách byly spoje zrušeny 
z důvodu nízkého využití a ušetřené kilometry 
byly použity na spoje, které dlouhou dobu 
cestující požadovali. Tím pádem bylo možno 
například zavést dva páry přímých spojů mezi 
Ústím nad Orlicí a Lanškrounem. 

Zavedení nového spojení Králíky – Dolní 
Morava

V rozrůstajícím středisku Dolní Morava 
je mnoho pracovních míst a z toho důvodu 
bylo rozšířena dopravní obslužnost obce 
Dolní Morava. Spoje byly koncipovány na 
začátky a konce pracovní doby ve středisku 
Dolní Morava.

Změny na dálkových linkách
V letošním roce dochází na dálkových 

linkách provozovaných na komerční riziko 
dopravce k větším změnám. Bez náhrady se 
ruší linky 191101 Praha – Ostrava a 195101 
Praha – Jeseník, na území Pardubického kraje 
jsou v pracovní dny z velké části vedeny místní 
alternativní spoje. Pouze v pondělí a pátek 
pojede linka 640384 Náchod – Brno, naopak 
se rozšiřuje provoz na všechny pracovní dny 
u spojů Náchod – Litomyšl. Po dlouhých letech 
bude zrušena linka 680773 Polička – Brno a po 
zásadních časových úpravách spojů ji bude 
provozovat pod číslem 680022 jiný dopravce.

Poznámka: redakčně kráceno.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3501 1185 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3529 1041
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3533 906
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3535 976

Vánoční jarmark 2015
V neděli 13. prosince 2015 se na Velkém náměstí v Králíkách 

konal již po osmé tradiční Vánoční jarmark, který spolupořádala 
ZUŠ Králíky s Městem Králíky, místními příspěvkovými organi-
zacemi, spolky a dobrovolníky. Samotná akce byla zahájena v 9:00 
hodin dopoledne přivítáním návštěvníků a úvodním slovem paní 
starostky Města Králíky a ředitelky místní ZUŠ, které poté společ-
ně zapálily ve znamení třetí adventní neděle svíčku na putovním 
adventním věnci.

Ti, kdo se přišli mezi nás podívat, měli možnost zde zakoupit nějaký 
drobný dárek pro potěšení, ochutnat guláš, zelňačku, grilované klobásy, 
vánočky, cukroví a mnoho dalšího u celkem 34 stánkových prodejců. 
O doprovodný hudební program se i v letošním roce postarali žáci 
a učitelé ze Základní umělecké školy a lidová kapela z Mladkova.

Poděkování za pomoc a vstřícnost při organizaci této akce patří 
paní starostce Janě Ponocné, panu Ing. Janu Divíškovi a zaměst-
nancům MěÚ Králíky, za pomoc s dopravou stánků panu Robertovi 
Jílkovi a zaměstnancům Služeb města Králíky, za zapůjčení stolů 
panu Ing. Pavlovi Strnadovi z Klubu Na Střelnici, za vytvoření 
potřebného zázemí pro účinkující paní Mgr. Kateřině Brandejsové 
a zaměstnankyním Městské knihovny, panu Milanovi Muchovi za 
uvaření výborné zelňačky, panu Davidovi Hrdovi a paní Ing. Zdeňce 
Borkowské Kyllarové za zajištění klobás a potřebného pečiva, panu 
Robertovi Látalovi za zázemí pro vaření punče a čaje, panu Jiřímu 
Hlavovi za zapůjčení grilu, panu Davidovi Priesolovi a paní Evě 
Čadové za zapůjčení várnic a v neposlední řadě Sdružení rodičů 
a přátel při ZUŠ.

Všem zúčastněným i našim stálým příznivcům děkujeme za 
podporu a přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti v novém 
roce 2016.

Mgr. Zdeňka Křížková, ZUŠ Králíky
fotografie k článku na straně 1 a 2

Králický karneval
2016 v novém

Vážení spoluobčané, členové Sdružení pro Králický karneval 
na základě posbíraných připomínek účastníků této akce připravují 
změny týkající se jejího průběhu.

Rádi bychom Vás již nyní s nimi předběžně seznámili, abyste 
se na ně mohli s dostatečným předstihem připravit.

Nejpodstatnější rozdíl je ve dnech jeho pořádání. 
Hlavní část karnevalu totiž proběhne až v sobotu dne 20. 2. 

2016. Začne programem na Velkém náměstí. V 17.00 hod. se pak 
masky vydají společně s ostatními na průvod městem (doufáme, že 
je v hojném počtu přijdete podpořit a pobavit se s nimi). V 18.00 
hod. se opět sejdeme na Velkém náměstí u projevů zástupců města 
či kraje, tradičního ohňostroje a slavnostního předání klíče od 
města Králíky Krulišákovi, aby se poté mohly masky vydat na 
korzo po místních pohostinstvích a ve 23.00 hod. byly připraveny 
na slavnostní vyhlášení v kulturním 
domě na Střelnici.

Nově by měly být slosovány 
i odevzdané vstupenky s razítky 
pohostinství.

Dětský karneval proběhne ob-
vyklým způsobem v neděli 21. 2. 
2016 od 14.00 hod.

Věříme, že tyto změny tradiční 
Králický karneval oživí, přinesou 
jeho účastníkům pohodový prožitek 
a napomohou rozšířit jejich řady.

organizátoři Králického karnevalu
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Debatujeme o azylantech

Výzva proti šíření nenávisti na Králicku

Debata na téma umístění žadatelů a 
žadatelek o azyl v budově bývalého DVÚ 
v Králíkách se vydala ne zrovna šťastným 
směrem. Pokud někdo nevystupuje ostře 
proti zřízení azylového centra v Králí-
kách, bývá často napadán. Vytvořili jsme 
proto iniciativu, jež má za cíl vrátit debatu 
do přijatelných mantinelů.

Vyjadřujeme obavu z toho, jakým způ-
sobem se některým hlasům v našem měs-
tě daří radikalizovat místní obyvatelstvo. 

S podobnou radikalizací nesouhlasíme, 
nevede k rozumné diskuzi, nenabízí 
řešení, pouze šíří strach a vede ke zby-
tečné nenávisti. Přečtěte si naši výzvu, 
viz níže, a pokud s našimi myšlenkami 
souhlasíte, podpisem nám můžete vyjá-
dřit podporu. Pokud nesouhlasíte, třeba 
vám Výzva alespoň pomůže získat jiný 
pohled na věc.

Domníváme se, že je důležité mít 
k dispozici dostatek ověřených faktů, 

pokud chceme debatovat a vést společnost 
k racionálním návrhům řešení. Nedostatek 
informací je hlavním původcem strachu, 
jenž pomáhá vytvářet konflikty mezi 
námi. Proto plánujeme v nadcházejících 
týdnech uspořádat několik akcí týkajících 
se aktuální problematiky imigrace. Rádi 
bychom vás tedy pozvali na promítání 
filmu #chicagoGirl, jenž pomáhá osvětlit 
situaci ve válkou zmítané Sýrii. Promí-
tání proběhne 16. ledna v 16.00 hodin 
v Městské knihovně Králíky.

Za tým autorů Petr Urban

Důvod sepsání této výzvy je prostý. 
Odmítáme uvěřit tomu, že na Králicku žijí 
pouze lidé, kteří jsou s kamenem v ruce 
připraveni bránit se vůči nastalé situaci 
plynoucí z uprchlické vlny. Názory, které 
doposud veřejně zazněly v debatách ohledně 
umístění žadatelů a žadatelek o azyl v budo-
vě bývalého DVÚ v Králíkách, považujeme 
v některých případech za zbytečně radikální, 
ovlivněné předsudky, polopravdami a často 
i zcela lživými zprávami. 

Naším cílem není zlehčovat strach, jenž 
občané a občanky pociťují. Nechceme ani 
banalizovat možná rizika plynoucí z imi-
grační krize. Přesto odmítáme jít cestou, 
kterou zvolila doposud jediná slyšitelná 
část obyvatel Králicka. Odmítáme, aby za 
nás tato skupina promlouvala a jako jediná 
se účastnila diskuzí a jednání v této věci.

Vyjadřujeme obavu z toho, jakým 
způsobem se některým silným hlasům 
z řad občanů a občanek našeho města daří 
radikalizovat místní obyvatelstvo. S po-
dobnou radikalizací nesouhlasíme, nevede 
k rozumné diskuzi, nenabízí konstruktivní 
řešení, pouze šíří strach a vede ke zbytečné 
nenávisti. Vyhrazujeme se vůči komentářům 
bez validní argumentace postavených na 
emocích. Odmítáme odsuzovat lidi, které 
jsme nikdy nepotkali a kteří žádají o pomoc.

Souhlasíme s argumentem, který zazněl 
na diskuzi s občany dne 2. prosince 2015 
v králickém kulturním domě. Integrace vel-
ké skupiny lidí v podobně malé komunitě, 
jako jsou Králíky, by mohla být proble-
matičtější než integrace ve velkém městě. 
Zároveň ale chceme dát najevo, že kdyby 
v budoucnu v Králíkách vzniklo zařízení 

tohoto typu, budeme se snažit o co možná 
nejlepší začlenění nově příchozích a bu-
deme se chtít vyvarovat nenávisti a násilí.

Jde nám o projev lidskosti vůči lidem pr-
chajícím ze svých domovů před válečnými 
konflikty, bídou a útoky radikálních skupin. 
Za klíčové považujeme vnímat uprchlickou 
situaci v širším kontextu a především šířit 
ověřená fakta. Nenechme se pohltit negativ-
ními emocemi a projevme pochopení vůči 
těm, kteří jsou v nouzi.

Nezapomínejme, že jsme všichni lidé. 
Nezavírejme oči před problémy okolního 
světa. Problém, který ignorujeme, se sám 
nevyřeší. Snažme se porozumět příčinám 
krize a pokusme se celou situaci společně 
zvládnout.

Autoři: Tereza Dostálová, Jana Frýbor-
tová, Tereza Jílková, Petr Urban

Co je šíření strachu a nenávisti?
Proč má zájem někdo celou tuto záležitost 

stále přikrmovat, kdo má zájem občany 
Králík postavit proti sobě? Proč dnes, kdy 
se celá věc uklidnila, lidé se uklidnili a jistě 
chtějí krásné a klidné svátky, proč nyní 
začala tato skupinka bít na poplach pod 
heslem proti strachu a nenávisti? Opravdu 
se domnívám, že ten něčí zájem je zřej-
mý, možné důvody popisuji dále v textu. 
Bohužel tito „lidičkové“ si neuvědomují, 
nebo spíše ano, že ten strach a nenávist vy-
tvářejí oni! Skupina „Ne azylovému domu 
v Králíkách“ udělala kus práce za pomoci 
drtivé většiny obyvatel. Pokud nyní tato 
nově vzniklá skupinka chce dělat to, co 
deklaruje, pak mají také možnost se přidat 
a donutit („donutit“ - ano dnes již donutit) 
jak vedení města Králík, tak hejtmana, mi-
nisterstvo atd., aby budova byla přepsána na 
město Králíky -  pak teprve lidé přestanou 
mít strach. Pak bych tuto skupinku chápal 
a jistě i podporoval, ale oni šíří strach, který 
jsme společně, alespoň na čas zahnali. Co 
prosím vlastně chcete?

Tak je to dobře, pluralita názorů ano, 
ale proč tato skupinka několika lidiček nás 
neoslovila v době, kdy vznikla skupina „Ne 
azylantům v Králíkách“.  Kde byli tihle 
lidičkové. Jim se zdál náš postup poněkud 
radikální. Bohužel nevidím osobně nic ra-

dikálního na tom, že jsme se aktivně ihned 
sjednotili, že jsme udělali spoustu kroků, 
které přímo vedly k zatím odložení zřízení 
azylového domu v Králíkách. Abych to 
trošku vysvětlil, většina lidí v Králíkách 
se o tomto záměru dozvěděla až prostřed-
nictvím ČT24. Tato informace vyzněla, 
jako hotová věc a při dalších hledáních 
a jednáních i na místech vrcholné politiky 
se tato obava potvrdila. Nevím, možná se 
jenom domnívám, že se tato skupinka lidí 
cítí odstrčená. Ale i oni měli možnost přijít, 
podiskutovat, třeba u piva či vína a bez 
emocí. Bohužel z jejich strany v této době 
nepřišlo ani slovíčko, dále ani to slovíčko 
nepřišlo z městského úřadu, nepřišlo ani od 
jedné z politických stran, které jsou zastou-
pené v Králíkách, a to ani těch opozičních. 
Dnes, když byla zatím tato akce po našich, 
a hlavně po krocích občanů pozastavena,  
se rázem aktivuje nějaká skupinka lidiček, 
kteří křičí něco o nenávisti a strachu. Ale já 
říkám, my nepotřebovali šířit strach a nená-
vist, každý z lidí již dávno měl informace 
jak přímo z míst nejvíce zasažených, tak 
z alternativních medií a nikomu z té drtivé 
většiny obyvatel Králík nemusel nikdo nic 
vysvětlovat.

Samozřejmě, že bez této podpory tisíců 
lidí z Králík a okolí by to nešlo a my jako 

spontánní skupina „Ne azylovému domu 
v Králíkách“ jsme měli pouze jeden pokus. 
Dnes mohu říct, že díky občanům se tento 
pokus zatím vydařil. Dokonce i nyní se 
nebráníme s touto skupinkou se sejít a hle-
dat další možný postup, stejně jako každý 
další občan Králík a okolí tuto možnost má, 
nejsme uzavření, nejsme žádná sekta, za kte-
rou by nás zanedlouho tito lidé mohli ozna-
čovat, nejsme politická strana atd.. Jsme 
veřejnosti otevřeni, jelikož moc dobře víme, 
že bez veřejnosti nelze ničeho dosáhnou. 
Jen mám obavu, že tato skupinka několika 
lidiček v podstatě ani neví, co chce, snaží se 
vystupovat solidárně, ale na otázku, kterou 
jsme jim položili, zda si přejí v Králíkách 
islám, tak většina z nich řekla, že nikoli. Pak 
tedy zbývá snad jen zpívat koledy a tancovat 
kolem stromečku a čekat, až bude na všech-
na jednání pozdě a začněme hasit něco, 
co již dohořelo? Těchto několik lidiček, 
zřejmě neví to, že pokud by se nezasáhlo 
jak se zasáhlo (že jsme nečekali a ihned 
jednali), tak již od „1. 1. 2016“ mohli tito 
lidé mávátky vítat první osadníky a teprve 
potom by byl mezi lidmi strach, na který by 
navázala i ta nenávist!

Celá tato skupinka několika lidí bohužel 
nevznikla spontánně, jako vznikla ta naše 

(pokračování na následující straně)
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Co je šíření strachu a nenávisti?
skupina, ale za touto horlivou iniciativou, 
která dnes nemá vysvětlitelný důvod vzni-
ku, zřejmě stojí určitá osoba, která možná 
má připravenou neziskovou společnost pro 
integraci azylantů, která by jí přinesla mi-
liony z kapes daňových poplatníků a stala 
by se ředitelem dalšího projektu, jelikož 
nezisková společnost je v současné době 
nejpodporovanější business. Stát ročně 
rozdá neziskovkám“ z našich kapes necelou 
miliardu a to už stojí i za to, založit naprosto 
nesmyslně skupinku lidiček, kterým snadno 
pomotá hlavičky, a které někdo snadno zma-
nipuluje např. nějakým budoucím možným 
postem, či jiným profitem. Nevím, možná je 
to jenom konspirace, ale také možná realita 
a pravda, každopádně my nespíme a celou 

věc bedlivě sledujeme.
Ještě bych na závěr vyzval tuto skupinku, 

aby se s námi kontaktovala, možno na pana 
Součka, nebo přes mou maličkost, nebo 
přes kteréhokoli občana z Králík. A úplně 
na závěr - naši petici „Ne azylovému domu 
v Králíkách“ za cca 10 dní podepsalo více 
jak 2000 lidí z Králík. Takže pokud si 
to dokážete spočítat v poměru obyvatel 
v Králíkách, tak snad lze hovořit a psát za 
většinu „králičáků“, každopádně pokud si 
to nepřejí tito lidičkové, tak je klidně jme-
novitě vyloučíme z našeho názoru, nemám 
s tím problém.

Takže ještě jednou, jsme otevření se sejít 
a jednat, jelikož věřím, že máte naprosto 
stejný názor jako většina lidí, jen jste nás 
možná nepochopili a bylo by dobré si to 

vysvětlit - my o Vás zájem máme.  Dále 
také proto, aby se nehledal nějaký „radikální 
démon šířící strach a nenávist“ tam, kde 
prostě není - jsme jen občané Králík, kterým 
není lhostejná budoucnost našeho krásného 
města. Nikdo z nás nechce nenávidět člo-
věka, dokonce podporujeme pomoc těmto 
pseudouprchlíkům, ale v jasném funkčním 
řádu a systému, nikoli v chaosu, který by 
změnil naší pomoc ve zneužití pomoci.

Milan Litvik
redakčně upraveno a kráceno

NECHÁPU!
Nechápu, proč v době, kdy v Králíkách 

zřízení azylové střediska nechci já, nechce 
ho ani převážná většina obyvatel Králík 
a okolí, kteří se mimochodem vyjádřili 
v petici (více jak 1800 lidí), kterou inici-
ovali nespokojení občané města Králík, 
nechce jej v Králíkách hejtman Pardubic-
kého kraje, který to veřejně deklaroval 2. 
12. 2015 v Králíkách při setkání s občany, 
nechce ho tady ani nezisková organizace, 
která na Králicku provozuje letní dětské 
tábory pro cca 600 dětí, nechtějí ho zde 
ani starostové měst a obcí Orlickoústecka, 
kteří zaslali své nesouhlasné stanovisko jak 
předsedovi vlády ČR, ministrovi vnitra ČR, 
hejtmanovi Pardubického kraje a starostce 
Králík a v neposlední řadě s umístěním 
azylového střediska v Králíkách nesouhlasí 
ani vedení města Králíky, které to i veřejně 
deklarovalo a také s umístěním azylového 
střediska nesouhlasí i autoři výzvy proti 
šíření nenávisti v Králíkách, kteří mě to 
i sdělili na FCB.

Nechápu, když je tedy taková shoda 
v odmítavém postoji k umístění azylového 
střediska v Králíkách, se činní ze strany 
vedení města a malé skupinky lidí okolo au-
torů výzvy proti šíření nenávisti v Králíkách 
(cca 62 lidí) kroky, které vzbuzují ve mně 
pocit, že zde chtějí toto azylové středisko, 
kdy tito autoři výzvy současně píší ve své 
výzvě proti šíření nenávisti v Králíkách, že 
kdyby v Králíkách vzniklo azylové zařízení, 
tak se budou snažit o co možná nejlepší za-
členění nově příchozích. Tedy dle mne tímto 
tyto osoby, které podepsali uvedenou výzvu, 
berou na sebe veřejně zodpovědnost za nově 
příchozí do vzniklého azylového střediska.

Ještě mě napadá jedna možnost, kdy by 
to dávalo smysl, že v Králíkách jak vedení 
města, tak tato skupinka osob okolo autorů 
výzvy proti šíření nenávisti v Králíkách 
může mít nějaký záměr a to například 
zřízení nějaké „neziskovky“ pro začlenění 
nově příchozích a následné čerpání peněz 
z různých dotačních fondů.

Jo, pak bych byl schopen to pochopit, 
přestože je to svým způsobem krok proti 
občanům Králík.

Je pak otázkou, kdo vlastně v Králíkách 
rozšiřuje nenávist, ale toto jsou pouze moje 
spekulace.

S pozdravem.
Milan Halanič, občan Králík

Odpověď starostce města
Králíky za skupinu

Ne azylovému domu Králíky
1) Vyjadřujeme pochybnost nad smyslem rozhodnutí zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015, 

usnesení ZM /2015/09/130, uskutečnit veřejnou anketu za účelem průzkumu veřejného 
mínění v otázce využití areálu bývalého DVÚ Králíky pro pobytové zařízení určené 
žadatelům o udělení azylu v ČR . Občané se již vyjádřili v petici, kterou jsme ochotni 
zástupcům komise jednajících jménem města Králíky předat.

2) K dnešnímu dni nebylo vytvořeno pracovní uskupení deklarované hejtmanem kraje, 
která by měla plnit, výzvu města Králíky odmítající azylové zařízení.

3) Žádáme tímto zřízení tohoto pracovního uskupení. A pokud toto zřízené uskupení 
příjme usnesení, že anketa ve městě proběhne, vytvoří příslušné anketní otázky.

4) Vámi navrhovaná konstrukce anketní otázky je zavádějící, argumenty by bylo vhodné 
prodiskutovat v rámci tohoto zřízeného pracovního uskupení.

5) Navrhujeme složení pracovního uskupení následujícím způsobem:
2x Zastupitelé (doporučujeme pana Vyšohlída, z důvodů jeho zkušeností ve věci

snahy převést DVÚ na město do majetku města v předchozí době + 1 zastupitel)
2x Zástupci iniciativy Ne azylovému domu Králíkách
2x Zástupci širší veřejnosti s tím, že uvedené pracovní uskupení musí

dospět k jednohlasnému závěru.
6) Pracovní uskupení určí postup a bude vést kroky plnící vůli města, hejtmana a ve-

řejnosti.
7) Pracovní uskupení by mělo vhodně navrhnout termín schůzek např. 48 hodin předem, 

aby se členové tohoto uskupení mohli časově přizpůsobit.
8) Z našeho pohledu a dle veřejného prohlášení hejtmana ze dne 2. 12. 2015 neplní 

vedení města veřejný slib daný občanům že podnikne samospráva veškeré kroky směřující 
k vytvoření referenda na území města Králíky. Při naši písemné komunikaci s hejtmanem 
pardubického kraje, nám bylo sděleno, že „Krajský úřad se spojil se samosprávou a řešil 
případné referendum… otázku a financovaní. Citace hejtmana: „Moje zjištění bylo, že 
lze (referendum), ale musí být zájem místního zastupitelstva ho vypsat“ Paní starostko vy 
se také odkazujete v písemné komunikaci s Michalem Součkem ze dne 16. 12. 2015. na 
zasedání Zastupitelstva, které se konalo dne 2. 12. 2015. kde konkrétně uvádíte že nyní rada 
musí plnit usnesení zastupitelstva a požadavek obyvatelstva. Z níže uvedených důvodů:

a) Pan hejtman veřejně přislíbil finanční pokrytí referenda.(tím by nebyl zatížen místní 
rozpočet.

b) Pan hejtman veřejně podpořil myšlenku referenda. A následně možnost referenda 
potvrdil.

c) Vůle obyvatel by referendem byla jasně naplněna
d) Referendum by přispělo k uklidnění situace na Králicku, což je naším společným cílem.
Děkujeme vám za počatou iniciativu a jsme nadále otevření vést další vzájemnou ko-

munikaci. Za iniciativu - Ne azylovému domu v Králíkách děkujeme.
Králíky 22. 12. 2015

Kontaktní osoba M.Souček

(pokračování z předchozí strany)
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Vážený pane Součku,
děkuji za reakci skupiny „Ne azylovému 
domu Králíky“. Musela jsem si dát čas 
na rozmyšlenou, než Vám odpovím. 
1) Nerozumím rozporu mezi bodem 1) 

a 8) Vašeho vyjádření kdy na začátku 
píšete, že považujete anketu za zbyteč-
nou přestože jste na jejím konání na 
jednání ZM opakovaně trval (dokud 
nepadl návrh na spojení s otázkou na 
provoz automatů) a na konci vyjádření 
se dožadujete dodržení slibu uspořá-
dání referenda. Již několikrát bylo vy-
světleno, že referendum bude mít stej-
ně jako petice nebo odpovědi na anketu 
pouze deklaratorní charakter, tj. nebude 
pro nikoho závazné. ZM tedy nevidí 
důvod proč utrácet městské nebo kraj-
ské peníze za referendum, když úplně 
stejně může posloužit anketa.

2) Pravděpodobně jste špatně po-
chopil usnesení zastupitelstva: 
ZM/2015/09/130: ZM ukládá RM 
zorganizovat v měsíci lednu 2016 an-
ketu o záměru umístění pobytového 
zařízení pro žadatele o azyl v býva-
lém areálu výchovného ústavu a pro 
formulaci anketních otázek přizvat 
zástupce veřejnosti. Zastupitelé ulo-
žili radě města zorganizovat anketu 
a k tvorbě otázek přizvat zástupce ve-
řejnosti. Rozhodnutí, kdo bude k tvor-

bě otázek přizván je tedy v kompetenci 
RM. Zdálo se nám spravedlivé pozvat 
zástupce obou názorových skupin, kte-
ré se navíc v názoru na umístění azy-
lového domu v Králíkách neliší, pouze 
používají jiné prostředky komunikace. 
Stále se odvoláváte na demokracii, ale 
zatímco Vy požadujete, aby se Vašimi 
názory všichni řídili druhým právo na 
jejich názor odpíráte.

3) K bodu 7) Vašeho vyjádření mohu jen 
říci, že jste byl na jednání pozván do-
konce s předstihem 114 hodin.

4) Proč vyčítáte vedení města neuskuteč-
nění žádného setkání, které slíbil zor-
ganizovat pan hejtman? Proč neustále 
všude čtu, že vedení města dělá nějaké 
blíže nespecifikované kroky směrem 
k umístění azylového domu v Králí-
kách? Kde k těmto domněnkám získá-
váte informace? ZM svým usnesením 
jasně vyjádřilo že nechce takové zaří-
zení ve městě. Rozhodlo o uspořádání 
ankety, aby se občané mohli k tomuto 
tématu vyjádřit i přesto, že existuje pe-
tice. Proč máte pocit, že o petici nemá 
vedení města zájem? S peticemi je to 
tak, že její organizátor výsledek předá 
tomu, u koho se dožaduje nějakých 
kroků. Zatím jste nám nic nepředali, 
takže s peticí pracovat nemůžeme. Vy-

volává to ve mně pocit, že potřebujete 
nepřítele, abyste si ten boj užili. Dostali 
jste příslib od hejtmana, že udělá vše 
co bude v jeho silách, aby zde azylový 
dům nebyl. ZM přijalo usnesení, že zde 
azylanty nechce a pokud jste si všimli, 
tak jsem pro něj hlasovala i já a Pavel 
Strnad, kteří jsme stále označováni jako 
„vítači“. Co potřebujete ještě více? Kdo 
Vám nasadil do hlavy myšlenku vzniku 
„nějaké neziskovky“, která bude pe-
čovat o azylanty? Nebo to potřebujete 
někomu nasadit do hlavy Vy? Proboha 
proč v tak malém městě stále rozeštvá-
váte lidi, i když jste vlastně všeho do-
sáhli?

5) Vzhledem k časové tísni (uzávěrka 
zpravodaje) jsme nuceni anketu vy-
hlásit bez Vaší účasti. Jen pro Vaši 
informaci: návrh otázky a variant od-
povědí byl připraven mnou, místosta-
rostou a vedoucím odboru vnitřních 
věcí, v rámci setkání v pondělí 21.12. 
už nebyl dále upravován. Myslím si, 
že je velmi poctivé dát lidem možnost 
více odpovědí, abychom zjistili, jak to 
vlastně s názory občanů je. Mě osobně 
to velmi zajímá a kdyby už nebylo za-
stupitelstvem rozhodnuto, ráda bych se 
většině podřídila.

Přeji Vám šťastný start do roku 2016 
a hodně zdraví celé rodině.

Jana Ponocná

Tisková zpráva z  jednání Valné hromady
Sdružení obcí Orlicko dne 17. 12. 2015

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 proběhlo 
v Záchlumí letos poslední jednání Valné 
hromady Sdružení obcí Orlicko.

Na programu jednání bylo vedle řady 
bodů týkajících se běžných provozních 
záležitostí Orlicka i body týkající se 
probíhajících nebo nově připravovaných 
projektů. K těm nejzajímavějším patří 
projekty zaměřené na ochranu přírod-
ního prostředí na regionální vzdělávání 
a projekty cyklostezek v celém regionu 
Orlicka. 

Sdružení obcí Orlicko bylo v tomto 
roce nositelem projektu zaměřeného na 
hodnocení stavu a dalšího využití monito-
rovacích vrtů kyšperské synklinály, která 
je hlavním zdrojem pitné vody v celém 
území Orlicka. Autor projektu RNDr. 
Svatopluk Šeda seznámil obce Orlicka se 
stavem monitorovacích vrtů a informoval 
o možnostech dalších využití těchto vrtů. 
Projekt bude i nadále řešen Sdružením 
obcí Orlicko ve spolupráci s Pardubickým 
krajem a společnostmi VAK Jablonné nad 
Orlicí, a.s. a VAK Žamberk, v.o.s.

Důležitým bodem jednání Valné hro-
mady Sdružení obcí Orlicko byla zpráva 
a následná diskuze o stavu přípravy řady 

cyklostezek v území Orlicka. V dokumen-
tační fázi je nejdále příprava cyklopropo-
jení Žamberka s Rokytnicí v Orlických 
horách přes Kunvald a dále cyklostezky 
ze Žamberka a z Letohradu do Pastvin. 
U všech těchto cyklostezek je dokon-
čována dokumentace pro územní řízení. 

Další dlouhodobě připravovanou cyk-
lostezkou je cyklostezka Letohrad – Jab-
lonné – Králíky podél Tiché Orlice, která 
by navazovala na současnou cyklostezku 
z Letohradu do Ústí nad Orlicí. U této 
akce se v současné době řeší otázky způ-
sobu financování nákladů a také otázka 
vlivu na přírodní prostředí při schválení 
trasy cyklostezky údolní nivou Tiché 
Orlice mezi Sobkovicemi a Těchonínem.

Valná hromada Sdružení obcí Orlicko 
také schválila zapojení Orlicka do dvou 
velkých přeshraničních projektů., které 
by měly být spolufinancovány z prostřed-
ků programu přeshraniční spolupráce 
Interreg V-A Česká republika-Polsko. 
Prvním projektem je projekt Sněžník- 
Kladsko-Orlicko, jehož hlavní aktivitou 
je výstavba rozhledny na Králickém 
Sněžníku. Investorem výstavby rozhled-
ny bude polské město Stronie Śląskie. 

Sdružení obcí Orlicko se tohoto projektu 
zúčastní s projektem Singltreky Orlicka 
a s rozšířením parkoviště na Červeno-
vodském sedle.

Druhům přeshraničním projektem, kde 
je dalším českým partnerem destinační 
společnost Orlické hory a Podorlicko, 
je projekt Žijeme spolu. Sdružení obcí 
Orlicko se tohoto projektu zúčastní s ak-
tivitou podporující regionální vzdělávání 
v základních školách Orlicka a Kladska 
zaměřené na výuku regionální historie 
a geografie včetně přírodopisu. 

Na oba tyto projekty budou podány 
žádosti o podporu v prvých měsících roku 
2016 a vlastní realizace projektů bude 
závislá na schválení dotace.

V neposlední řadě byla členským obcím 
Orlicka podána informace o připravenosti 
techniky na nadcházející zimní sezónu, 
kdy Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci 
s obcemi Dolní Morava a Červená Voda 
upravuje lyžařské stopy v území Suchého 
vrchu, Bukové hory, Jeřábu a Králického 
Sněžníku.

V Žamberku 17. 12. 2015
Petr Fiala

Předseda Sdružení obcí Orlicko 
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Některé změny spojené
s novelou zákona o cestovních
dokladech účinné od 1. 1. 2016

Podat žádost o vydání cestovního pasu a pře-
vzít vyhotovený cestovní pas bude možné na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností.

Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal 
o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání 
žádosti sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, 
bude převzetí cestovního pasu zpoplatněno správním poplat-
kem ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při 
převzetí cestovního pasu.

Občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do za-
hraničí, se na žádost vydá ve 
lhůtě do 6 pracovních dnů 
cestovní pas s biometrickými 
údaji s platností na 10 let, ob-
čanům mladším 15 let s dobou 
platnosti na 5 let.

V tomto případě bude možné hotový 
doklad převzít pouze v místě podání 

žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biome-
trickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč, pro 
občany mladší 15 let 2000 Kč.

Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biomet-
rických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 
na 6 měsíců.

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Některé změny spojené
s novelou zákona o občanských
průkazech účinné od 1. 1. 2016

Doba platnosti občanského průkazu občanů 
starších 70 let

Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydá-
vat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny 
některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. 
údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné občanský 
průkaz vyměnit.

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu 
na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností

I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průka-
zu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, 
přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, u kterého občan 
požádal o vydání občanského 
průkazu. V případě, kdy občan 
při podání žádosti sdělí, že si 
přeje převzít občanský průkaz 
se strojově čitelnými údaji na 
jiném úřadu, bude převzetí ob-
čanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
který občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem 
ve výši 100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí 
občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovršení 15 let 
věku občana

Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá 
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 
15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na 
adrese sídla ohlašovny?

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení 
o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, 
v jejímž správním obvode máte hlášen trvalý pobyt.

Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s pouče-
ním na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí 
lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým 
dnem se považuje písemnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní 
moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti 
adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže 
chtít, protože o tom nebyl srozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto 
chováním pouze vlastní osobu.

Muže se stát i Vám!
§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu 

na adrese sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své 
přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas 
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru 
řidičů zapsáno 12 trestných bodů, o čemž je mu zasláno 
oznámeni obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti. 
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale 

poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení 
začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. 
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
následně uložil rozhodnutím panu K. sankci spočívající 
v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí 
bylo rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní 
moci rozhodnutí byl pan K. povinen odevzdat řidičské 
oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestu-
pek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci 
se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole provedené 
Policií České republiky. Následně může být obviněn 
z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za 
což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese 
místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu 
se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety 
svou podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh 
na zdravotním pojištění ve výši 20 000 Kč. Tento závazek 
nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebí-
ral poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, 
začal dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná částka se 
vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena sráž-
kami ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě 
fikce doručení nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci 
se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele.
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30. 11.
RM schvaluje v návaznosti na rozhodnutí 

ZM/2015/02/027 ze dne 16. 3. 2015 vymezit 
v bytovém domě čp. 583 v ul. Fr. Palackého 
v Králíkách, který je součástí pozemku st.p.č. 
729 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, 8 bytových 
jednotek a celý suterén vymezit jako společné 
prostory.

RM doporučuje ZM schválit nové znění 
smluv o výpůjčkách nemovitého majetku 
užívaného příspěvkovými organizacemi, které 
tvoří přílohu č. 2 změnových zřizovacích listin 
příspěvkových organizací, v předloženém 
znění a ukládá odboru ŠKT ve spolupráci 
s MO předložit přílohy společně se zřizovacími 
listinami na jednání ZM.

RM schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce 
č.j. 4241/2013 ze dne 26. 9. 2013 mezi městem 
Králíky a Českým rybářským svazem, z.s., 
místní organizací Králíky, IČO 13586271, 
sídlem Slunná stráň 380, 561 69 Králíky týka-
jící se změny předmětu výpůjčky, nově budou 
předmětem výpůjčky nemovité věci - pozemek 
p.p.č. 2549 – ostatní plocha o výměře 24 997 
m2, st.p.č. 274 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 2 879 m2, p.p.č. 2554 – vodní plo-
cha o výměře 1 892 m2 a stavba vodního díla 
„Realizace společných zařízení – Protierozní 
opatření v k.ú. Horní Lipka“. Pozemky jsou 
zapsány na LV č. 10001 a stavba vodního díla 
Realizace společných zařízení - Protierozní 
opatření v k.ú. Horní Lipka je zapsána na LV 
č. 10001 a LV č. 388 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
5906/2015 na výpůjčku pozemku p.p.č. 3842 
– ostatní plochy o výměře 15 m2 v k.ú. Králíky, 
který je evidován na LV č. 2567 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za účelem umístění a provozování 
stavby chodníku, a to mezi městem Králíky 
a K. Ř., Ratiboř v předloženém znění.

RM schvaluje kupní smlouvu č.j. 5398/2015 
na prodej movitých věcí – dlouhodobého drob-
ného hmotného majetku vymezeného inven-
turními seznamy vyhotovenými ke dni 29. 10. 
2015 za částku ve výši 10 % z pořizovací ceny, 
tj. za kupní cenu ve výši 18.155 Kč, k tomuto 
základu daně bude připočtena příslušná sazba 
DPH, a to mezi městem Králíky a ČR – Úřa-
dem práce České republiky, IČO 72496991, se 
sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, 
v předloženém znění.

RM schvaluje, aby příjemcem výplaty 
pojistného plnění za škodu způsobenou na 
půjčeném dlouhodobém hmotném majetku 
– trenažéru AT – 97 VRT v pořizovací ceně 
349.999 Kč, inv. č. 2, byl vypůjčitel majetku, 
a to Střední odborné učiliště opravárenské, 
Králíky, Předměstí 427, IČO 00087939, 
příspěvková organizace Pardubického kraje, 
sídlem Předměstí 427, 561 69 Králíky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - 
služebnosti cesty opravňující oprávněnou  L. 
Z., Praha, jako stávajícího vlastníka pozemku 
st.p.č. 135/3 v k.ú. Dolní Boříkovice, stejně 

jako všechny budoucí vlastníky či spolu-
vlastníky pozemku st.p.č. 135/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, vjíždět na služebný pozemek p.p.č. 
1540 – ostatní plochu v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je ve vlastnictví města Králíky, a v celé 
jeho výměře jej přejíždět vozidly, a dále slu-
žebnosti stezky spočívající v právu každého 
vlastníka či spoluvlastníka st.p.č. 135/3 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, chodit nebo se dopravovat 
lidskou silou po stezce, jakož i v právu, aby po 
stezce jiní přicházeli k oprávněné a odcházeli 
od ní, nebo se lidskou silou dopravovali, a to 
v rozsahu celého služebného pozemku, vy-
mezeného jeho hranicemi. Služebnost cesty 
a služebnost stezky se zřizují na dobu určitou 
a za jednorázovou náhradu ve výši 4.072 Kč 
+ DPH.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k bytu č. 3 v bytovém domě čp. 366 na Velkém 
náměstí v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 225 – zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, s panem A. K., Červená Voda, 
a to dohodou ke dni 30. 11. 2015.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění, zřízení, provozování, 
opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně 
distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále v právu přístupu a příjezdu na 
pozemek p.p.č. 1116/1 – ostatní plocha v k. ú. 
Prostřední Lipka, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, v souvislosti 
s provozováním distribuční soustavy pro opráv-
něnou ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035 se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jed-
norázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
15-67 a 15-68 přidělená městu Králíky rozhod-
nutím Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201512, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 49.737,00 Kč.

RM bere na vědomí návrh rozpočtu města 
Králíky pro rok 2016 a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočet v předloženém 
znění.

RM souhlasí se skácením 15 ks náletových 
dřevin v druhové skladbě jasan a javor na 
pozemcích p.č. 653/2 a p.č. 653/3, vše v k.ú. 
Králíky, a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů mezi městem Králíky a panem 
R. S., Červená Voda s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní 
nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM bere na vědomí návrh vyhlášky 
„O místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 
2016“ a ukládá odborům VV a ŽP předložení 
vyhlášky na nejbližší zasedání zastupitelstva 
města s navrhovanou výší poplatku 500 Kč 

na poplatníka a rok.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 

o dílo na akci „Vybudování dětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ Pivovarská ve městě 
Králíky“ mezi městem Králíky a firmou hřiště.
cz, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno 602 00 
v předloženém znění.

RM schvaluje nabytí účelově určeného 
finančního daru ve výši 8.000 Kč do vlastnictví 
příspěvkové organizace Základní škola Králíky 
od dárce K. M.

RM schvaluje změnový platový výměr 
ředitele příspěvkové organizace Městské mu-
zeum Králíky Mgr. Michala Kosa s účinností 
od 1. 12. 2015.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
14. 12. 2015.

7. 12.
RM schvaluje pronájem pozemků st.p.č. 

327 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
129 m2 a p.p.č. 386/4 – zahrady o výměře 181 
m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za účelem sekání trávy a údržby 
pozemků panu J. K., Králíky, a to za nájemné 
ve výši 155 Kč/rok.

RM schvaluje pronájem části pozemku 
p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy o výměře cca 
45 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem 
dočasného složení materiálu, manipulační 
plochy a údržby pozemku panu F. P., Červená 
Voda a to za nájemné ve výši 100 Kč/rok.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
3636 – ostatní plochy, p.p.č. 3625 – trvalého 
travního porostu, p.p.č. 3738 – trvalého travní-
ho porostu, p.p.č. 3719 – vodní plochy, p.p.č. 
570/3 – zahrady a p.p.č. 3720 – trvalého travní-
ho porostu v k.ú. Králíky, které jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí 
s provedením zásahu pod vedením distribuční 
soustavy včetně vyčištění plochy od vzniklého 
klestu (štěpkováním, frézováním a pálením) 
a dřevní hmoty. Souhlas s odstraněním 
a okleštěním stromoví a ostatních porostů se 
uděluje pro zástupce provozovatele distribuční 
soustavy pana Jiřího Červinku – ABS, IČO 
11146672, 561 14 České Libchavy 30.

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 
3794 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
souhlasí s provedením zásahu pod vedením 
distribuční soustavy včetně vyčištění plochy 
od vzniklého klestu (štěpkováním, frézováním 
a pálením) a dřevní hmoty. Souhlas s odstraně-
ním a okleštěním stromoví a ostatních porostů 
se uděluje pro zástupce provozovatele distri-
buční soustavy pana Jiřího Červinku – ABS, 
IČO 11146672, 561 14 České Libchavy 30.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
2050 – lesního pozemku a p.p.č. 2511 – ostatní 
plochy v k.ú. Červený Potok, které jsou evi-
dovány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
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pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
souhlasí s provedením zásahu pod vedením 
distribuční soustavy včetně vyčištění plochy 
od vzniklého klestu (štěpkováním, frézováním 
a pálením) a dřevní hmoty. Souhlas s odstraně-
ním a okleštěním stromoví a ostatních porostů 
se uděluje pro zástupce provozovatele distri-
buční soustavy pana Jiřího Červinku – ABS, 
IČO 11146672, 561 14 České Libchavy 30.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
689/8 – orné půdy, p.p.č. 704/1 – orné půdy 
a p.p.č. 704/5 t.t. porostu v k.ú. Dolní Hedeč, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, souhlasí s provedením zásahu 
pod vedením distribuční soustavy včetně 
vyčištění plochy od vzniklého klestu (štěpko-
váním, frézováním a pálením) a dřevní hmoty. 
Souhlas s odstraněním a okleštěním stromoví 
a ostatních porostů se uděluje pro zástupce 
provozovatele distribuční soustavy pana Jiřího 
Červinku – ABS, IČO 11146672, 561 14 České 
Libchavy 30.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 651/15 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„akce Reko MS Králíky, V Aleji 446 v k.ú. 
Králíky“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
IČO 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, a nemá k němu připomínky. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2072/26 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 
stavebního zákona se stavebním záměrem 
„akce Reko MS Králíky, Na Pískách 144 v k.ú. 
Králíky“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
IČO 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, a nemá k němu připomínky. Uvedený 
souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
1115 – ostatní plochy a p.p.č. 1116/1 – ostatní 
plochy v k.ú. Prostřední Lipka, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, souhlasí dle § 96 stavebního zákona se 
stavebním záměrem „akce Prostřední Lipka 
p.č. 102–Indrová–příp. NN (nová elektropří-
pojka pro p.p.č. 103/1 v k.ú. Prostřední Lipka)“ 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, 
a nemá k němu připomínky. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
1115 – ostatní plochy a p.p.č. 1116/1 – ostatní 
plochy v k.ú. Prostřední Lipka, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, souhlasí dle § 96 stavebního zákona se 
stavebním záměrem „akce Prostřední Lipka 

p.č. 102–Indrová–příp. NN (nová elektropří-
pojka pro st.p.č. 59 v k.ú. Prostřední Lipka)“ 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 
874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, 
a nemá k němu připomínky. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

RM bere na vědomí stanovisko k návrhu 
koncepce „Plán odpadového hospodářství 
Pardubického kraje pro období 2016 - 2025“, 
který byl podroben posouzení vlivů na ŽP 
podle zákona o posuzování vlivů na ŽP a nemá 
k výše uvedenému stanovisku námitky.

RM bere na vědomí návrh koncepce „Pro-
gram zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 
- Severovýchod“ včetně vyhodnocení vlivů 
této koncepce na životní prostředí podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, a nemá 
k výše uvedené koncepci připomínky.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále v právu vstu-
povat a vjíždět na pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení na pozemku p.p.č. 2072/26 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro opráv-
něnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí na Labem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 
každý započatý metr délkový plynárenského 
zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále v právu vstu-
povat a vjíždět na pozemek v souvislosti se 
zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním plynárenského 
zařízení na pozemku p.p.č. 651/15 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky, který je evidován na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro opráv-
něnou RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí na Labem. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 
každý započatý metr délkový plynárenského 
zařízení + DPH. Zároveň RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene.

RM jmenuje nového člena DIK č. 17 a to 
paní Bc. Kamilu Ferancovou, Králíky.

RM schvaluje podání žádosti na Minister-
stvo obrany – ONNM SSM, nám. Svobody 
471, Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebné-
ho movitého majetku státu ve smyslu ustano-
vení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v práv-
ních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a to dle seznamu vypracovaným Vojenským 
muzeem Králíky na město Králíky.

RM schvaluje interní rozpočtové opatření 
číslo 201513, kterými se zvyšuje schválený 

rozpočet v příjmech a výdajích o částku 0,00 
Kč.

RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 
33.500 Kč Sdružení obcí Orlicko na realizaci 
projektu – restaurování Sousoší Kalvárie 
v Prostřední Lipce – 2. etapa a souhlasí s uza-
vřením smlouvy mezi městem Králíky a Sdru-
žením obcí Orlicko v předloženém znění.

RM schvaluje nákup Slackline a lajnovačky 
pro Osadní výbor v Heřmanicích v celkové 
hodnotě 5.000 Kč.

RM doporučuje ZM přijmout usnesení 
ve znění: ZM v návaznosti na dubnové jed-
nání zastupitelstva a na základě proběhlých 
jednání s Ministerstvem vnitra ČR, hejtmanem 
Pardubického kraje a občany města nesouhlasí 
s umístěním pobytového zařízení pro žadatele 
o azyl v Králíkách a vyzývá Ministerstvo vnitra 
ČR, aby ukončilo všechny kroky směřující 
ke zřízení tohoto zařízení v areálu bývalého 
výchovného ústavu v Králíkách. ZM i nadále 
trvá na svém zájmu o převod areálu do vlast-
nictví města.

14. 12.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 

staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3522 – orné 
půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši: 
pilíř elektro 9.243 Kč; pilíř HUP 10.890 Kč 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel pro nakládání s nemovi-
tými věcmi, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. Zároveň RM schvaluje dohodu 
o zaplacení připojovacího poplatku elektro 
ve výši 12.500 Kč s panem J. M., Králíky 
a slečnou T. K., Králíky.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3503 – orné 
půdě v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši: 
pilíř elektro 9.243 Kč; pilíř HUP 10.890 Kč 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, tj. 
odlišně od pravidel pro nakládání s nemovi-
tými věcmi, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. Zároveň RM schvaluje dohodu 
o zaplacení připojovacího poplatku elektro ve 
výši 12.500 Kč s manžely K. a K. F., Králíky.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
5838/2015 mezi městem Králíky a PO Klub 
Na Střelnici, IČO 00853925, se sídlem Karla 
Čapka 374, 561 69 Králíky na výpůjčku 
budovy čp. 353, která je součástí pozemku 
st.p.č. 213 v k.ú. Králíky, a který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, v před-
loženém znění.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozem-
ku p.p.č. 651/25 – zahrady o výměře cca 9 m2 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem zajištění 
přístupové cesty, za nájemné ve výši 100 Kč/
rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 3512 – trvalého travního 
porostu o výměře 354 m2 a části pozemku 
p.p.č. 1902/20 - ostatní ploše o výměře cca 20 
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m2 v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, s panem J. 
D., Králíky, a to dohodou ke dni 31. 12. 2015.

RM nesouhlasí, aby pozemky p.p.č. 581 – 
trvalý travní porost, p.p.č. 583/1 – trvalý travní 
porost, p.p.č. 583/2 – ostatní plocha a p.p.č. 
585 – trvalý travní porost v k.ú. Heřmanice 
u Králík, které jsou evidovány na LV č. 10002 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, byly předmětem 
kompenzace územního dluhu ČR vůči Polské 
republice, a to z těchto důvodů:

- zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje a Územní plán Králíky vymezují na 
předmětných pozemcích územní systém 
ekologické stability – regionální biokoridor 
829B s vloženým místním biocentrem LBC 20

- vydáním těchto pozemků Polské republice 
by došlo k rozrušení celistvosti tohoto systému 
a vzhledem k odlišné legislativě se znemožní 
realizace výsadeb, které město Králíky hodlá 
v rámci připravované Komplexní pozemko-
vé úpravy, resp. v rámci plánu společných 
zařízení realizovat, a tím by došlo k trvalému 
přerušení biokoridoru 

- současná státní hranice je vedena přiro-
zeně po hřebeni mezi Jelením vrchem a Vý-
čnělkem, změna této hranice by znamenala 
narušení integrity území 

- dojde k ohrožení zdrojů pitné vody, jelikož 
p.p.č. 585 v k.ú. Heřmanice u Králík je přiro-
zenou zdrojnicí vod prameniště Heřmanické-
ho potoka; na pozemku se nachází evidovaný 
pramen (IČ 102020080005) 

- jedná se o plochy přiléhající k rekreační 
oblasti Dolní Morava, které jsou vhodné pro 
provozování menšinových sportů (lyžování 
ve volném terénu, běh na lyžích, horská cyk-
listika, orientační běh, turistika, atd.). 

Zároveň RM doporučuje ZM přijmout 
usnesení ve stejném znění.

RM souhlasí s uložením zbraní ze sbírky 
spolku „Klub Bouda“ IČO 26528282, se síd-
lem tvrz Bouda, 561 66 Těchonín do skladu 
zbraní Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze 
Hůrka, a to za splnění podmínek:

- podrobnosti uložení budou dohodnuty 
s provozovatelem muzea Společností přátel 
československého opevnění, o.p.s., IČO 
26963337, se sídlem Luční 199, 666 03 
Hradčany

- bude postupováno dle zákona č. 119/2002 
Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně 
distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob a dále v právu přístupu a příjezdu na 
pozemky p.p.č. 2460, p.p.č 2461 a p.p.č. 2469 
– vše ostatní plocha v k. ú. Červený Potok, 
které jsou evidovány na LV č. 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, v souvislosti s provozováním 
distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno 

se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM sou-
hlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene.

RM schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě přípojky elektro 
na pozemku p.p.č. 2451 a vodovodní přípojky 
na pozemcích p.p.č. 2132 - zahradě, p.p.č. 
2135 – ostatní ploše a p.p.č. 2451 – ostatní 
ploše vše v k.ú. Červený Potok, které jsou 
ve vlastnictví města Králíky a evidovány na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, spočí-
vajícího v uložení, zřízení, provozu, opravách 
a údržbě zařízení, a práva vstupu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřeným osobám na 
uvedené pozemky, a to pro oprávněného pana 
J. P., Letohrad. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
náhradu ve výši 2.340 Kč + DPH. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na 
zpracování Lesních hospodářských osnov 
Králíky v zařizovacím obvodu Lanškroun 
mezi městem Králíky a firmou Taxonia 
CZ s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 
Olomouc.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na 
zabezpečení provozu systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálního odpadu mezi městem 
Králíky a firmou Služby města Králíky s.r.o., 
Růžová 462, 561 69 Králíky.

RM bere na vědomí vyjádření Pavla 
Hadamčíka, IČ 476343832, týkající se orga-
nizace zájezdu žáků a pedagogů ZŠ Králíky 
v Londýně.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o pre-
zentaci na velkoplošném informačním panelu 
v Ústí nad Orlicí, uzavřené mezi městem 
Králíky a spol. Daruma, spol. s r.o. Plzeň dne 
6. 3. 2013, na dobu do 15. 3. 2019 v celkové 
ceně 12.000 Kč bez DPH.

RM neschvaluje rozšíření stávajícího 
zpracovaného videospotu, umístěného v infor-
mačním panelu v Ústí nad Orlicí, o německou 
a polskou jazykovou mutaci v celkové ceně 
4.000 Kč bez DPH, zpracovatel Daruma spol. 
s r.o., Plzeň.

RM jmenuje Bc. Gabrielu Martincovou, 
DiS. k 1. 1. 2016 do funkce ředitelky pří-
spěvkové organizace Mateřská škola Červený 
Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí.

21. 12.
RM bere na vědomí návrhy koncepcí 

„Strategie cestovního ruchu Pardubického 
kraje 2016 – 2020“ a „Koncepce cyklo a in-
-line turistiky v Pardubickém kraji“ včetně 
vyhodnocení vlivů těchto koncepcí na životní 
prostředí podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a nemá k výše uvedeným 
koncepcím připomínky.

RM bere na vědomí stanoviska k návrhům 
koncepcí „Plán pro zvládání povodňových 
rizik v povodí Dunaje“, „Plán pro zvládání 
povodňových rizik v povodí Odry“ a „Plán 
pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Labe“, které byly podrobeny posouzení vlivů 

na ŽP podle zákona o posuzování vlivů na 
ŽP, a nemá k výše uvedeným stanoviskům 
námitky.

RM bere na vědomí stanoviska k návrhům 
koncepcí „Národní plán povodí Dunaje“, 
„Národní plán povodí Odry“ a „Národní plán 
povodí Labe“, které byly podrobeny posou-
zení vlivů na ŽP podle zákona o posuzování 
vlivů na ŽP, a nemá k výše uvedeným stano-
viskům námitky.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k bytu č. 38 v bytovém domě čp. 658/3 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách, který je součástí 
pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky a který je zapsán na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s pa-
nem V. H., Králíky, a to dohodou ke dni 31. 
1. 2016. Zároveň RM v souladu s Čl. 5 odst. 
7 Pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky schvaluje nezve-
řejnit záměr pronájmu výše uvedeného bytu, 
jelikož byl schválen záměr prodeje bytového 
domu formou vlastnického práva k jednotkám 
dle § 1158 a násl. NOZ.

RM nedoporučuje ZM schválit záměr 
prodeje části pozemku p.p.č. 1533/2 – ostatní 
plochy a části pozemku p.p.č. 1535/1 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, které jsou zapsány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a to do doby ukončení 
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Boří-
kovice. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
pozemků st.p.č. 429 – zastavěnou plochu 
a nádvoří o výměře 292 m2 a p.p.č. 2072/32 - 
ostatní plochy o výměře 39 m2 v k.ú. Králíky, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši ve výši 110 Kč/m2 u stavení parcely 
a 70 Kč/m2 u pozemkové parcely + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM jmenuje novou předsedkyni DIK č. 10 
a to paní Kateřinu Břízovou, nar. 17. 11. 1973, 
5. května 372, 561 69 Králíky.

RM schvaluje záměr změny nájemní 
smlouvy č.j. 5840/2011 na pronájem pozemku 
p.p.č. 2774 – ostatní plochy o výměře 802 m2 
v k.ú. Horní Lipka mezi městem Králíky a paní 
D. W., Jablonné nad Orlicí. Účelem pronájmu 
je údržba pozemku a zřízení přístupové cesty, 
nájemné je ve výši 1.093 Kč/rok. Zároveň RM 
ukládá MO záměr změny nájemní smlouvy 
zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pra-
videl o propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě ze 
dne 15. 7. 2003 o provozování vodohospodář-
ského díla „Vodovodní přivaděč z VDJ Dolní 
Hedeč do VDJ Červený Potok“ mezi městem 
Králíky a společností Vodovody a kanalizace 
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Jablonné nad Orlicí a.s. v předloženém znění.
RM schvaluje smlouvu o dílo č. VO_01_2015 o provozování ve-

řejného osvětlení mezi firmou SMK s.r.o. Králíky sídlem Růžová 462, 
Králíky 561 69 a městem Králíky v předloženém znění.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 15-73 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR a rozpočtové 
opatření číslo OKŘ/15/24194 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Pardubického kraje a interní rozpočtové opatření číslo 201514, kte-
rými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
101.402,00 Kč.

RM schvaluje finanční dar ve výši 5.000 Kč vydavatelství OFTIS, 
spol. s r.o., J. Nygrina 336, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 15028828, na 
náklady související s vydáním knihy „Sněžnické pohádky“, autor 
Jaroslav Šabata.

RM schvaluje udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových 
organizací zřizovaných městem Králíky ve výši dle přílohy.

RM schvaluje platový výměr Bc. Gabriely Martincové, DiS., ředi-
telky příspěvkové organizace Mateřská škola Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí s účinností od 1. 1. 2016.

RM schvaluje změnový platový výměr Mgr. Kateřiny Brandejsové, 
ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky s účinností 
od 1. 1. 2016.

RM bere na vědomí informaci zástupce firmy Daruma o technickém 
řešení způsobu výměny dat na velkoplošném panelu v Ústí nad Orlicí 
v roce 2019 a ruší usnesení č.j. RM/2015/52/699. Dále RM schvaluje 
prodloužení smlouvy o prezentaci na velkoplošném informačním panelu 
v Ústí nad Orlicí, uzavřené mezi městem Králíky a spol. Daruma, spol. 
s r.o. Plzeň dne 6. 3. 2013, na dobu do 22. 2. 2019 za cenu 12.000 Kč 
bez DPH.

RM bere na vědomí stížnost K. Ž., Králíky na situaci na silnici 
č. 43/1 (Dolní Lipka) a ukládá starostce postoupit předmětnou 
stížnost příslušným orgánům, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR 
- Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, jako právnické 
osoby oprávněné hospodařit na silnicích I. třídy a dále Kraj-
skému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, jako 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu ve věcech silnic I. třídy.

28. 12.
RM schvaluje zásady pro konání ankety, anketní lístek včetně otázky 

a odpovědí a stanovuje termín konání ankety na pátek 29. 1. 2016 od 
10:00 h do 22:00 h.

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Mgr. Martin Hejkrlík, 
místostarosta; Mgr. Miroslav Beran, člen RM; 
Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Karel Hlava; 
David Hrda; Ing. Roman Kosuk; Mgr. Dušan 
Krabec, Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Málek; 
Ing. Pavel Strnad, člen RM; Pavel Šiko; Mgr. 
Jiří Švanda; Ing.  Ladislav Tóth; Antonín 
Vyšohlíd.

Z části jednání omluven: Ing. Roman 
Kosuk.

Za MěÚ: Ing. Martin Košťál, Jitka Prau-
sová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Bc. Bohumír Strnad, Jan Čuma, Ing. 
Jan Divíšek, Ing. Miroslav Macháček, p. Pavel 
Brandejs, Ing. Roman Švéda.

Program:
1. Zahájení, prezence 

a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Prodej domu čp. 658 V Bytovkách
4.3. Vyhláška „O místním poplatku za

provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2016“

4.4. Schválení Fondu obnovy majetku
4.5. Schválení příspěvku z Fondu

památkové péče
4.6. Změna zřizovacích listin
4.7. Schválení příspěvku

Sdružení obcí Orlicka
4.8. Schválení rozpočtu města

Králíky na rok 2016
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

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

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů ve velkém sále Klubu Na Střelnici. 
Dále konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno a je přítomno všech 15 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 9. 11. 2015 Ing. Ladislav Tóth a Ing. 
Ladislav Dostálek nevznesli připomínky. Ově-
řovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 

p. Antonín Vyšohlíd a Mgr. Karel Hlava.
ZM/2015/09/127: ZM schvaluje ověřo-

vateli dnešního zápisu jednání p. Antonína 
Vyšohlída a Mgr. Karla Hlavu. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Starostka navrhla hlasovat o zveřej-
něném návrhu programu.

ZM/2015/09/128: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 09.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

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

nesl místostarosta města Mgr. Martin Hejkrlík. 
Po proběhlé diskusi byla přijata tato usnesení: 

ZM/2015/09/129: ZM v návaznosti na 
dubnové jednání zastupitelstva a na základě 
proběhlých jednání s Ministerstvem vnitra 
ČR, hejtmanem Pardubického kraje a ob-
čany města, vzhledem ke špatné komunikaci 
ze strany MV ČR a aktuální situaci ve městě 
Králíky vyzývá Ministerstvo vnitra ČR, 
aby ukončilo všechny kroky směřující ke 
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zřízení tohoto zařízení v areálu bývalého 
výchovného ústavu v Králíkách. ZM i na-
dále trvá na svém zájmu o převod areálu 
do vlastnictví města. 

Hlasování: 13:0:2 (schváleno)

ZM/2015/09/130: ZM ukládá RM zorga-
nizovat v měsíci lednu 2016 anketu o záměru 
umístění pobytového zařízení pro žadatele 
o azyl v bývalém areálu výchovného ústavu 
a pro formulaci anketních otázek přizvat 
zástupce veřejnosti. 

Hlasování: 12:1:2 (schváleno)

ZM/2015/09/131: ZM nesouhlasí, aby 
pozemky p.p.č. 581 – trvalý travní porost, p.
p.č. 583/1 – trvalý travní porost, p.p.č. 583/2 
– ostatní plocha a p.p.č. 585 – trvalý travní 
porost v k.ú. Heřmanice u Králík, které jsou 
evidovány na LV č. 10002 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, byly předmětem kompenzace 
územního dluhu ČR vůči Polské republice, 
a to z těchto důvodů:

- zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje a Územní plán Králíky vymezují na 
předmětných pozemcích územní systém eko-
logické stability – regionální biokoridor 829B 
s vloženým místním biocentrem LBC 20

- vydáním těchto pozemků Polské republice 
by došlo k rozrušení celistvosti tohoto systému 
a vzhledem k odlišné legislativě se znemožní 
realizace výsadeb, které město Králíky hodlá 
v rámci připravované Komplexní pozemkové 
úpravy, resp. v rámci plánu společných zařízení 
realizovat, a tím by došlo k trvalému přerušení 
biokoridoru 

- současná státní hranice je vedena přirozeně 
po hřebeni mezi Jelením vrchem a Výčnělkem, 
změna této hranice by znamenala narušení 
integrity území 

- dojde k ohrožení zdrojů pitné vody, jelikož 
p.p.č. 585 v k.ú. Heřmanice u Králík je přiro-
zenou zdrojnicí vod prameniště Heřmanického 
potoka; na pozemku se nachází evidovaný 
pramen (IČ 102020080005)

- jedná se o plochy přiléhající k rekreační 
oblasti Dolní Morava, které jsou vhodné pro 
provozování menšinových sportů (lyžování ve 
volném terénu, běh na lyžích, horská cyklistika, 
orientační běh, turistika, atd.). 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace 
4.1.1. Prodej pozemku p.p.č. 2349 v k.ú. 

Horní Lipka
ZM/2015/09/132: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2349 – trvalého travního porostu o výměře 
980 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
a to do podílového spoluvlastnictví: - ideální 
1/2 paní M.H., Litomyšl za kupní cenu ve 
výši 63.366 Kč - ideální 1/2 panu P. Ch., 
Hrušová za kupní cenu ve výši 63.366 Kč. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje části pozemku 

p.p.č. 2129 v k.ú. Červený Potok, část je nově 
označena jako p.p.č. 2129/1

ZM/2015/09/133: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2129/1 – trvalého travního porostu o vý-
měře 740 m2 v k.ú. Červený Potok, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, panu J.P., Letohrad za kupní 
cenu ve výši 70.581 Kč se závazkem převzetí 
práv a povinností vyplývajících ze smlou-
vy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti stavby č. 
IV-12-2013587/VB/1 uzavřené mezi městem 
Králíky a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 24729035, Děčín.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení záměru prodeje pozemku 
st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož 
součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 109

ZM/2015/09/134: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 202 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, je-
hož součástí je stavba občanské vybavenosti 
čp. 109, a který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 569.000 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

 Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.4. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.p.č. 2072/42 v k.ú. Králíky

ZM/2015/09/135: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 2072/42 – ostatní plochy o výměře 
285 m2 v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. Zároveň schvaluje zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v uložení vedení kanalizace a práva 
vstupu na pozemek za účelem zřízení, provo-
zování a údržby zařízení na pozemku p.p.č. 
2072/42 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, pro oprávněné město Králíky, 
IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou bezúplatně. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení záměru prodeje částí 
pozemků p.p.č. 705/1 a p.p.č. 705/3 v k.ú. 
Dolní Hedeč

ZM/2015/09/136: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 705/1 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 64 m2 a části pozem-
ku p.p.č. 705/3 – ostatní plochy o výměře 
cca 174 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. Zároveň schvaluje zřízení 
věcného břemene – služebnosti spočívající 
v trvalém umístění 3 kusů kontejnerů na 
tříděný odpad a práva vstupu k těmto 
kontejnerům na pozemku p.p.č. 705/3 – 
ostatní plochy v k.ú. Dolní Hedeč, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, pro oprávněné město Králíky, 
IČO 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.2. Prodej domu čp. 658 V Bytovkách
4.2.1. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 770/1 

v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba bytové-
ho domu čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách

ZM/2015/09/137: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, jehož 
součástí je stavba bytového domu čp. 658 
v ul. V Bytovkách, a který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
formou bytového spoluvlastnictví dle § 1158 
a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
za nabídkové kupní ceny ve výši 50 % z cen 
stanovených znaleckým posudkem a u ná-
stavbových jednotek ve výši 47 % z cen 
stanovených znaleckým posudkem, a to 
v souladu s Čl. 5 odst. 4 Pravidel pro naklá-
dání s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 11:4:0 (schváleno)
Ing. Kosuk opustil jednací sál. 

Starostka navrhla usnesení:
ZM/2015/09/138: ZM neschvaluje uvol-

nění volného bytu č. 15 v čp. 658 v ulici 
V Bytovkách v Králíkách pro pronájem. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3. Vyhláška „O místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2016“

ZM/2015/09/139: ZM schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku města Králíky č. 7/2015 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro rok 2016.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení Fondu obnovy majetku
ZM/2015/09/140: ZM schvaluje Statut 

Fondu obnovy majetku města Králíky, Plán 
obnovy majetku města Králíky a Plán čer-
pání fondu obnovy majetku města Králíky 
pro rok 2016 v předloženém znění.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.5. Schválení příspěvku z Fondu památ-
kové péče

ZM/2015/09/141: ZM schvaluje příspěvek 
z Fondu památkové péče na akci „obnova 
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uliční fasády“ ve výši 29.600 Kč Nele Bo-
rovičkové a ukládá odboru ŠKT zajistit 
nezbytné administrativní záležitosti spojené 
s výplatou příspěvku.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.6. Změna zřizovacích listin
ZM/2015/09/142: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky s účinností od 1. 1. 2016 a vydává 
ji v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/143: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
s účinností od 1. 1. 2016 a vydává ji v plném 
znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/144: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
s účinností od 1. 1. 2016 a vydává ji v plném 
znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/145: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí s účinností od 1. 1. 2016 a vydává ji 
v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/146: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní umělec-
ká škola Králíky s účinností od 1. 1. 2016 
a vydává ji v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/147: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky s účinností od 1. 1. 2016 a vydává 
ji v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/148: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská knihovna 
Králíky s účinností od 1. 1. 2016 a vydává 
ji v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/149: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městské muzeum 
Králíky s účinností od 1. 1. 2016 a vydává 
ji v plném znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/150: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
s účinností od 1. 1. 2016 a vydává ji v plném 
znění. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.7. Schválení příspěvku Sdružení obcí 
Orlicka

ZM/2015/09/151: ZM schvaluje Smlouvu 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku na 
pokrytí nákladů za trvalé odnětí půdy ze 
ZPF k projektu Cyklostezka Červená Voda 
– Králíky mezi Sdružením obcí ORLICKO 
a městem Králíky. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.8. Schválení rozpočtu města Králíky 
na rok 2016

ZM/2015/09/152: ZM schvaluje rozpočet 
města Králíky pro rok 2016 takto: Celkové 
příjmy rozpočtu ve výši 92.881.460Kč 
Financování ve výši -2.076.355Kč Celkové 
zdroje ve výši 90.805.105Kč Běžné výdaje 
ve výši 73.236.967Kč Kapitálové výdaje ve 
výši 17.568.138Kč Celkové výdaje rozpočtu 

ve výši 90.805.105Kč. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/153: ZM schvaluje závazné 
ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové 
části materiálu „Návrh rozpočtu města 
Králíky“. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/154: ZM schvaluje dle svých 
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 
poskytnutí dotací, příspěvků, peněžitých 
a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 
2016 v té výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 
tohoto rozpočtu. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

ZM/2015/09/155: ZM stanovuje, že ve vý-
dajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými 
příkazci operací překročen jim stanovený 
objem běžných a kapitálových výdajů dle 
jednotlivých paragrafů schváleného rozpoč-
tu roku 2016. V rámci paragrafů se změna 
v jednotlivých položkách, včetně mzdových 
položek a včetně změn mezi položkami 
běžných a kapitálových výdajů a naopak, 
povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu 
do plného třídění rozpočtové skladby dle 
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci 
vedoucí finančního odboru. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
 
7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 21:45 hodin.
Výpis zajistila redakce Králického zpra-

vodaje

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 vy-

focení psi, které je 
možno si přisvojit. 
S nalezenými psy 
je možno se sezná-
mit a prohlédnout 
si je každý pracov-
ní den od 8:00 do 
13:00 hod.
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Významné dny v lednu
1. leden – Nový rok
Jedná se o svátek začátku nového roku 

podle nejrozšířenějšího gregoriánského 
kalendáře, kdy v noci z 31. prosince na 1. 
ledna slavíme konec starého roku a začá-
tek roku nového. Součástí jsou (veselé) 
silvestrovské oslavy, často spojené s oh-
ňostrojem. Před příchodem nového roku si 
lidé i firmy posílají novoročenky s přáním 
všeho dobrého do následujícího roku. První 
českou novoročenku poslal v roce 1827 
hrabě Karel Chotek z Vojnína a Chotkova 
svým přátelům a známým jako omluvu za 
to, že jim osobně nepopřeje do nového roku 
(v takovém množství ho to nebavilo). Na 
přelomu 19. a 20. století český grafik Viktor 
Stretti vepsal na novoroční blahopřání dvě 
francouzská slova „pour féliciter“, která 
znamenají „pro štěstí“. Zajímavé je, že 
zkratka PF se objevuje pouze na českých 
novoročenkách, v jiných zemích tuto zkrat-
ku nepoužívají.

Milou králickou novoroční tradicí se stal 
benefiční koncert profesora Štěpána Raka 
v kostele sv. Michala.

26. leden - Mezinárodní den celníků 
26. ledna 1953 proběhlo první setkání 

Rady pro celní spolupráci (dnes Světová 
celní organizace), kterého se účastnilo 17 
států. Cílem byla harmonizace celních reži-
mů a zajištění větší a účinnější mezinárodní 
spolupráce. V současné době je členy Světo-
vé celní organizace 136 států. V roce 1982 
přišla Korea s myšlenkou oslavy meziná-
rodního dne celníků. Rada se rozhodla slavit 
tento den právě 26. ledna a poprvé oslavy 
proběhly v roce 1983 jako připomenutí 30. 
výročí založení Rady pro celní spolupráci. 
V rámci oslav probíhají různé akce, během 
nichž celní správa vysvětluje veřejnosti 
svou roli, která není jen represivní, ale také 
usnadňuje podmínky zahraničního obchodu 
a cestovního ruchu.

27. leden - Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu 

Tento den byl na návrh Izraele, Spoje-
ných států amerických, Austrálie, Kanady 
a Ruska vyhlášen Valným shromážděním 
Organizace spojených národů 1. listopa-
du 2005. Návrh podpořilo 91 členských 

zemí, proti byl Egypt a další arabské 
státy. Tímto dnem si připomínáme smrt 
přibližně 6 milionů Židů, 2 milionů Romů 
a 15 tisíc homosexuálů a utrpení milionů 
dalších nevinných obětí v době holocaustu 
za druhé světové války.  Datum 27. ledna 
bylo vybráno záměrně, protože toho dne 
roku 1945 byl Rudou armádou osvobozen 
nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). 

Celkem bylo zřízeno především na 
území Německa a pobaltských republik 
28 koncentračních táborů a ghett. První 
koncentrační tábor byl vybudován v Dachau 
už v roce 1933, největším byla Osvětim, 
kde dle odhadů zemřelo 1,2 -1,6 milionu 
lidí, převážně Židů. Při příjezdu vězňů do 
koncentračního tábora jim byly zabaveny 
veškeré osobní věci a oblečení. Velká část 
z nich byla popravena v plynových komo-
rách a zbytek zemřel při hrůzných nacistic-
kých experimentech nebo nucených pracích. 
Osvobození koncentračního tábora Osvětim 
Rudou armádou se dočkalo jen něco málo 
přes 7500 lidí, zhruba 58 000 lidí bylo již 
dříve posláno na nucené práce do Říše, další 
byli posláni na tzv. pochody smrti.

Studenti a učitelé SOU opravárenského
na jazykovém pobytu v Londýně

Je začátek září a chystáme potřebné dokumenty pro zahraniční 
kurz anglického jazyka v Language In London pro absolvování 14 
denního kurzu pro jednoho učitele a pro týdenní studijní pobyt určený 
deseti vybraným žákům nástavbového maturitního studia. Navštíví-
me  Oxford International Education Group in Greenwich. Vzhledem 
k omezenému rozpočtu pro obě vzdělávací akce proběhne druhá cesta 
se studenty a naší paní ředitelkou Mgr. Petrou Doubravovou nikoliv 
letecky, ale spolu s dalšími dvěma školními skupinami budeme do-
praveni autobusem.

Čas příprav běží jako voda a je tu první plánovaný studijní pobyt 
pro učitele.  Studium probíhá dvakrát od pondělí do pátku, a to zna-
mená zaměřit se hlavně na osobní jazykovou přípravu. Představa 
o poznávacích aktivitách pamětihodností ve větším měřítku se zužuje 
na jediný víkend, kdy se mi podaří stihnout návštěvu památek ve 
Westminsteru, Parlamentu, Buckinghamského paláce a okolí. Velmi 
inspirativní se ukázala výletní plavba po Temži z Westminsteru do 
Greenwich a zpět. Další den proběhla návštěva a pěší procházka 
centra, poznávání mostů – Tower Bridge, London Bridge, St. Paul´s 
Cathedral, The Tower - známé vězení.

Po mém návratu do školy je pro mě jen malý prostor pro sdílení 
zážitků z cesty. Nezbytné instrukce pro studenty, které se týkají aktuální 
situace, počasí a cen potravin, jsou předány a v sobotu 14. 11. v 7 hodin 
ráno vyráží skupina 10 studentů nástavbového studia v doprovodu paní 
ředitelky a mě znovu na cestu. Vyzvedáme další studenty a učitelky ze 
Žďáru nad Sázavou a Vrchlabí. V Praze se k nám připojí i průvodce 
delegovaný cestovní kanceláří. Po osmnácti hodinách jízdy stíháme 
trajekt z Calais do Doveru. Cesta je zpestřena silnějším vlnobitím, což 
několika z nás způsobí zažívací potíže. 

Na konci cesty a po krátkých zastávkách pro doplnění potravin 
a vyřízení jiných nezbytností se nacházíme na londýnském parkovišti 
poblíž Hyde Parku. Průvodce se hned ujímá role a celá naše skupina 
začíná nedělní prohlídku Londýna. Výkladem zpestřený den graduje 
v 18 hodin setkáním s „adoptivními rodiči“, kteří u autobusu vyhle-
dávají svěřené studenty a odvážejí si je do svých domovů. Další dva 
dny probíhají podobně. Jsou ve znamení poznávání zajímavých míst, 
jakými jsou například lázeňské město Brighton, Vojenské muzeum 

v Duxfordu, Willmingtonu, Sussexu a Cambridge, kde se nám účast-
níkům dostává vydatné porce poznatků z historie Spojeného království 
i Londýna. Od středy do pátku vždy odpoledne studenti stráví pět 
vyučovacích hodin v příjemně laděném kurzu zaměřeném především 
na konverzaci a obohacení slovní zásoby.

Dopolední procházky po Londýně skýtají široké možnosti nákupů, 
poznávání prostředí a zvyků místních obyvatel. Když v tuto chvíli 
srovnávám tento pobyt s minulým, musím ocenit detailní znalost a kom-
pletní přehled průvodce o všech důležitých atrakcích, které návštěvník 
napoprvé cestující do Londýna jen těžko dokáže stihnout, uspořádat 
a hlavně nepřehlédnout to, co mezi mnoha historickými nebo moder-
ními stavbami či místy má tu pravou hodnotu přetrvávající po staletí.

Závěrem považuji za správné ocenit přístup všech účastníků, 
oprávněně zvláště studentů „našeho SOUo“, kteří zvládli celý průběh 
včetně hladkého návratu do vlasti příkladně ukázněně a pohodově.

Děkuji všem, kteří umožnili uskutečnění těchto akcí. Hlavním cílem 
bylo zdokonalení se v anglickém jazyce a poznání kultury britského 
impéria. Myslím si, že tento cíl byl naplněn.

Ing. Vít Kuttelwascher, učitel SOUo Králíky
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MC EMMA – PROGRAM LEDEN 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Úterý 5. 1. Od 10:00 Minidivadýlko „Povídám, povídám pohádku“ Středa 6. 1. Od 16:-30 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 7. 1.
Od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců Čtvrtek 7. 1. Od 18:00 Jóga

Od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 13. 1. Od 16:-30 Cvičení pro těhotné
Od 10:45 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 14. 1. Od 18:00 Jóga

Úterý 12. 1. Od 10:00 Tvoření s Peťou Středa 20. 1. Od 16:-30 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 14. 1.
Od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců Čtvrtek 21. 1. Od 18:00 Jóga

Od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců Středa 27. 1. Od 16:-30 Cvičení pro těhotné
Od 10:45 Cvičení s batolátky–chodící děti Čtvrtek 28. 1. Od 18:00 Jóga

Úterý 19. 1. Od 9:30 Říkadla s babi Maru

Čtvrtek 21. 1.

Od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců

Od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců

Od 10:45 Cvičení s batolátky–chodící děti

Úterý 26. 1. Od 9:30 Dílničky pro nejmenší

Čtvrtek 28. 1.

Od 9:15 Cvičení s kojeňátky 0-6 měsíců

Od 10:00 Cvičení s kojeňátky 7-13 měsíců

Od 10:45 Cvičení s batolátky–chodící děti

Poděkování
Jménem dětí z Mateřské školy Prostřední Lipka touto cestou děkuji 

především rodičům za jejich ochotu a pomoc při školních i mimo-
školních akcích a sponzorům za dárky, které mateřské škole věnovali. 
Poděkování patří také řidiči autobusu panu Černohousovi a Kempfovi 
za každodenní trpělivost při svážení dětí do mateřské školy.

Děkuje celý kolektiv MŠ Prostřední Lipka

Opraváři z Králík diktují
tempo na Facebooku
V rámci letošního projektu Technohrátky, do kterého se Střední 

odborné učiliště opravárenské v Králíkách již podruhé zapojilo, jsou 
v průběhu roku odbornými porotci hodnoceny mezi 12 středními 
školami různé dlouhodobé aktivity. A právě v těchto dlouhodobých 
soutěžích získala naše škola dne 8. 12. 2015 na zámku v Pardubicích 
prestižní ocenění a hodnotné dary za absolutního vítěze pro nejlepší 
školní Facebook! Toto ocenění nás velice těší, protože konkurence je 
silná a náš region není až tak veliký, aby disponoval obřím množstvím 
fanoušků. Avšak právě díky velké aktivitě věrných fanoušků jsme 
dosáhli na první místo. A za to jim patří velký dík. Podívejte se i Vy 
na náš školní Facebook a staňte našimi fanoušky!

FB tým SOUo, Králíky
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

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

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
09. 01. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
10. 01. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
16. 01. So MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
17. 01. Ne MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
23. 01. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
24. 01. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
30. 01. So MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
31. 01. Ne MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. 
V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba 
je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. 
Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den 
slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá 
tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit 
obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše 
zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

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

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

osobních údajů již nebudou zasílány 
pozvánky rodičům na vítání občánků. 
Pokud budete mít zájem na přihlášení 
Vašeho novorozence na tento slavnostní 
akt, kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, paní Jitka Maixnerová, tel. 
465670734, j.maixnerova@kraliky.eu.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Spolek seniorů Králicka
na měsíc leden připravuje
12. 1. 2016 v 17.00 hodin - Výbor spolku. Zhodnocení roku 2015 co do splnění 

úkolů z Plánu činnosti 2015, příprava dokumentů Výroční schůze v únoru 2016, příprava 
voleb nového výboru a KRK, kontrola finančního hospodaření Spolku za rok 2016, 
inventarizace movitého majetku Spolku.

12. 1. 2016 v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Pro členy i nečleny Spolku. 
Zodpovídá pí.Eva Bednářová.

Otevření klubových místnostní pro členy i nečleny Spolku zústává v roce 2016 - 
pondělí ,středa a pátek od 14.00 do 17.00 hodin.

Mimospolková činnost:
21. 1. 2016 v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených
- zodpovídá pí.Marie Kučerová

J. Dobrohruška, předseda

Koupíme chalupu v 
Orlických horách.
Tel. 734 753 333.

Děkujeme Moravské pohřební 
službě s.r.o. Červená Voda za 
důstojné vypravení pohřbu pana 
Karla Kellnera.

Současně děkujeme všem za 
projevy soustrasti a účast při 
posledním rozloučení s naším 
zesnulým.

Rodina Kellnerova a Vítkova

Oznámení
lyžařského oddílu

Dne 27. 2. 2016 se za příznivých sně-
hových podmínek uskuteční již 41. ročník 
Memoriálu Slávy Hernycha v běhu na 
lyžích. Muži běží 30 km (klasicky), ženy 
10 km (klasicky). Závod je otevřen také 
juniorským a dorosteneckým kategoriím. 
Závod pořádá lyžařský oddíl při TJ Jiskra 
Králíky, z.s., propozice závodu budou 
zveřejněny na konci měsíce ledna. 

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

v pracovní době.
Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obracet děti, rodiče, osoby 

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme s institucemi, které Vám 
mohou pomoci. Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu.
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LEDEN 2015
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ   (romantická komedie Velká Británie)

úterý 5. ve 20:00 hod
Milly (Toni Colette) a Jess 

(Drew Barrymore) byly odjak-
živa nejlepšími kamarádkami. 
Od dětství spolu sdílely ab-
solutně všechno – tajemství, 
šaty, dokonce i kluky, se kte-
rými chodily. Návštěvy buja-
rých večírků plných alkoholu 
a drog či vyvádění ztřeštěností 
jim zůstaly od mládí až do 
dospělosti. V životě ale jednou 
nastane chvíle, kdy se každý 
musí začít chovat dospěle, což 
má ale různé podoby. Zatímco 
Milly má úžasnou práci a žije 

v krásném městském domě s manželem Kitem a dvěma dětmi, 
Jess a její přítel Jago žijí bohémským životem na hausbótu na 
londýnském kanálu. Přátelství Milly a Jess je však stále pevné 
jako skála a život je jednou velkou zábavou. Každá zábava však 
jednou skončí. Jess po mnoha neúspěšných pokusech, kdy se 
pokusila otěhotnět, konečně prolomila smůlu a chce s Milly 
oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou no-
vinku – byla jí zjištěna rakovina prsu. Obě se tak ocitají před 
životní zkouškou, jak se poprat s vážným onemocněním jedné 
z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života. 
Vydrží jejich přátelství všechno špatné i dobré?

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.

čtvrtek 7.  BOD ZLOMU   (akční krimi SRN, USA)   20:00 hod
Mladý agent FBI v utajení 

inflitruje zlodějský gang, je-
hož členové si libují v extrém-
ních sportech. Žijí s totálně 
uvolněným přístupem k životu  
i k zákonům. Ten jediný zákon, 
který jsou ochotni respektovat, 
je zemská gravitace. Skupina 
nezná žádné limity a právě 
daleko za hranicemi běžných 
omezení a pod vedením cha-
rismatického vůdce Bohdiho 
provádí nevídané a velmi 
propracované zločiny. Agent 
postupně získává informace 
i důvěru a sympatie Bohdi-

ho a celého gangu. Zároveň ale začíná pochybovat o svých 
oficiálních povinnostech. Je čím dál více pohlcen opojným 
a nespoutaným životním stylem, kde je hlavním krédem svo-
boda a adrenalin. Bez ohledu na to, kolik pravidel se poruší 
a kolik lidí zemře…

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 110 min.

ALDABRA ANEB BYL JEDNOU JEDEN OSTROV  
[3D]    (ČR)   pátek 8. ve 20:00 hod

Výlet do míst, kam lidská 
noha takřka nemá možnost 
vkročit, příběh plný fascinu-
jících dobrodružství zdejšího 
přírodního světa a mimořádný 
zážitek, jaký může nabídnout 
jen nejmodernější 3D techno-
logie – všechny tyto atributy 
a ještě mnohem více v sobě 
sdružuje nový film režiséra 
Steva Lichtaga. Působivý ro-
dinný snímek nabízí unikátní 
osudové příběhy podivuhod-
ných živočichů, kteří obývají 
atol Aldabra, kteří se zde rodí, 
vytvářejí společenství, přivá-
dějí na svět mladé i bojují o své přežití. Snímek zdaleka není 
jen přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým 
příběhem ze světa přírody.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 75 min.

ŽABÁK RIBIT   (dobro-
družný animovaný Malajsie)

úterý 12. v 17:00 hod
Ribit je žabák se závažnou 

krizí identity. Na rozdíl od ostat-
ních žab nesnáší poskakování 
a má silný odpor k vodě. Cítí se 
prostě úplně ztracený. A protože 
musí najít jiný smysl života, 
tak se spolu se svým nejlepším 
přítelem, létající veverkou, vy-
dává na cestu za svým pravým 
místem na tomto světě.

Vstupné 90,-; přístupný; čes-
ké znění; 85 min.

úterý 12.  OSM HROZNÝCH    (western USA)   20:00 hod
Nový Tarantino! Krátce po občanské válce se zasněženými 

kopci Wyomingu řítí dostavník. Veze se v něm John Ruth, zná-
mý také jako „Kat“, a Daisy Domergueová. Jeho čeká odměna, 
vypsaná na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva 
muže – majora Marquise Warrena , bývalého vojáka, ze kterého 
se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe, jižanského 
odpadlíka, který o sobě tvrdí, že je novým šerifem ve městě, 
kam mají všichni namířeno. Když jim silná vichřice zabrání 
pokračovat v cestě, rozhodnou se hledat útočiště v dřevěnici 
u Minnie, která je oblíbenou zastávkou dostavníků. Tam je 
však nevítá majitelka, ale několik cizinců, kteří se rozhodně 
netváří přívětivě. Nad horským průsmykem zuří sněhová bouře 
a osm pocestných začíná tušit, že se do města asi nedostanou...

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 175 min.
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ČEŠI PROTI ČECHŮM   (dokumentární ČR)
středa 13. ve 20:00 hod
Česká republika, rok 2013. 

Nacionalismus ve své nejtemnější 
podobě je na vzestupu. Nenávist 
je cítit v hospodách, na ulicích i na 
internetu. Uskupení blízká českým 
neonacistům pochodujíc napříč 
městy, jejich stoupenci mávají čer-
nými vlajkami a „normální slušní 
lidé“ jim z oken tleskají. Duchcov, 
Ostrava, Ústí nad Labem. Místa 
s podivnou atmosférou. Atmo-
sférou něčeho nepříjemného, co 
visí ve vzduchu. V této době se 
autor a režisér filmu na 8 měsíců 
odstěhoval do Předlic v Ústí nad 

Labem, do cikánského ghetta, které má tu nejhorší pověst. S kamerou 
namířenou na sebe se slušný Čech mezi „kopiemi Čechů“ stává hlavní 
postavou svého filmu. Snaží se hledat odpovědi na nejrůznější otázky, 
které provázejí soužití dvou etnik – „bílého“ a „černého“. Mezi Romy 
nachází nakonec řadu přátel a odpovědi na vyslovené i nevyslovené otáz-
ky hledají společně. Ocitá se a zaznamenává podivné situace. V obležené 
ubytovně s chlapama, co drželi tyče a sekery. S vůdcem proticigánské 
demonstrace, který se do kamery svěřil, že ji svolal, aby „lidi povstali 
a konečně JE všechny povraždili“. Dokonce i děti berou možnost násilí 
a smrti jako normální způsob, jak řešit problémy.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; české znění; 85 min.

čtvrtek 14.  SÁZKA NA NEJISTOTU  (drama USA)   20:00 hod
Snímek vypráví příběh čtyř 

outsiderů, kteří všechny vlky 
z Wall Street proměnili v obětní 
beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo 
si spočítal, že světová ekonomika 
nemůže růst do nekonečna. Vsadili 
na jednu kartu, srazili banky na ko-
lena a krutě se napakovali. V roce 
2005 jste mohli v Americe dostat 
stoprocentní hypotéku na luxusní 
vilu s dvaceti ložnicemi a bazénem 
a nikdo se vás neptal, jestli ji doká-
žete a máte z čeho splácet. Excen-
trický finančník a fanoušek heavy 
metalu Michael Burry (Christian 
Bale) si uvědomil, že podobných 

riskantních hypoték je takové množství, že se mohou stát časovanou 
bombou, která dřív nebo později odpálí celou americkou ekonomiku. 
Vyvinul proto důmyslný finanční nástroj, který mu měl přihrát obrovský 
balík peněz v případě, že hypoteční bublina praskne, a investoval do něj 
celé jmění. Sázka na nejistotu se jemu a třem podobným vizionářům 
vyplatila o tři roky později, kdy milióny Američanů přišly o střechy nad 
hlavou a o práci a navíc ze svých daní kryly ztráty nenažraných bank.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 125 min.

KYKY RYKY A PÁR VA-
JEC   (animovaný Mexiko)

úterý 19. v 17:00 hod
Ryky se narodil jako zakrslé 

kuře. Když chce ale zlý rančer 
zničit jeho domov a rodinu, 
tak se musí z plachého mla-
dého kuřete stát odvážným 
kohoutem. On a jeho přátelé 
se spojí a prožijí velké dob-
rodružství, kde se ukáže, že 
velké činy mohou udělat i ti 
malincí.

Vstupné 100,-; přístupný; 
české znění; 95 min.

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ   (muzikál ČR)
úterý 19. ve 20:00 hod
Třída pražské konzervatoře 

má na letním soustředění za 
úkol nazkoušet Starce na chme-
lu v původní muzikálové podo-
bě. Na výsledku závisí jejich 
budoucí kariérní život. Studenti 
jsou ze začátku znechucení, že 
se budou věnovat klasickému 
českému muzikálu. Během 
zkoušení je pohltí kouzlo Star-
ců, ale nechtějí se spokojit se 
starou choreografií. Do svého 
nastudování přidají prvky kla-
sického tance, ale i street dance, 
hip-hop či pohybové divadlo. 
Neúnavně budují muzikálové představení, do kterého vkládají 
veškerou svou energii, odvahu a talent.Termín představení se 
neúprosně blíží a v sázce je mnoho. Úspěch může znamenat 
vytoužený začátek cesty za uměleckým snem...

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

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON    (komedie Francie)
čtvrtek 21. ve 20:00 hod
Bůh existuje. Žije v Bruse-

lu. A je to pěkně nesnesitelný 
morous, který nosí ponožky 
do pantoflí, celé dny tráví vy-
mýšlením absurdních zákonů 
a znepříjemňuje lidem život. 
Je to trochu jiný příběh, proto-
že tenhle Bůh má kromě syna 
Ježíše ještě manželku a malou 
dceru, která ho nemůže vystát 
a jednoho dne pošle na truc 
všem lidem na světě SMS 
s datem jejich smrti. Co se asi 
stane, když se někdo dozví, že 
mu do konce života zbývá mě-
síc, nebo naopak 62 let?

Vstupné 80,-; přístupný; titulky; 110 min.

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ    (drama USA)
pátek 22. ve 20:00 hod
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně 

relativní hodnotou lidského života. Zkušený lovec a trapper 
Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě 
s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným 
útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, 
zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává 
osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho. Medvědí 
útok sice přežije, ale je těžce zraněný a lovecká výprava se musí 
rozdělit. Zatímco většina lovců 
pokračuje v cestě, s Glassem 
a jeho synem zůstanou jen dva 
muži, John Fitzgerald (Tom 
Hardy) a Jim Bridger (Will 
Poulter). Ti více méně jen 
čekají, až zemře, aby jej pak 
pohřbili a mohli pokračovat 
v cestě. Ale zraněný lovec stále 
neumírá, a tak se Fitzgerald 
rozhodne čekání na nevyhnu-
telné zkrátit. Při pokusu o ne-
dobrovolnou eutanázii ho však 
přistihne Glassův syn, kterého 
Fitzgerald zabije. Ještě živého 
Glasse pak zahrabe v hrobě 
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a spolu s Bridgerem zmizí. Jenže Hugh má hodně tuhý kořínek. 
V naprosto zuboženém stavu vyleze z vlastního hrobu, zoufale 
se potácí čarokrásnou, ale zcela lhostejnou krajinou. Při životě 
jej drží především nenávist a touha po odplatě. Musí překonat 
brutální zimu a hlad, divoké řeky, bojovné indiánské kmeny 
a dokonat svou pomstu.

Vstupné 120,-; přístupný od 15 let; titulky; 150 min.

LEDOVÁ SEZÓNA    (animovaná komedie USA)
úterý 26. v 17:00 hod
Hlavním hrdinou dobrodruž-

né podívané pro celou rodinu 
je lední medvěd Norm. Lední 
medvědi jsou obávané šelmy, 
mají obrovskou sílu, uplavou 
až 100 km v kuse a můžou 
při své mohutnosti běžet až 
rychlostí 40 km v hodině. Na 
běžné medvědí normy ale 
Norm kašle, ke štěstí mu stačí 
klid a žádní otravní turisté 
v Arktidě. Teď se ale bláznivý 
projektant rozhodne postavit 
luxusní obchoďák a výletní 
apartmány přímo na jeho ledo-
vém dvorku. Norm musí začít 

jednat na vlastní tlapu. Se třemi legračními parťáky, nezničitel-
nými lumíky, vyrazí do New Yorku, kde se musí pokusit šílenému 
nápadu za každou cenu zabránit. Norm se stává maskotem velké 
společnosti, jenže brzy zjišťuje, že to není jen tak. Právě tato 
korporace má v rukou budoucí osud jeho zasněženého domova. 
Pro úspěch téhle ledové výpravy bude třeba získat nějaké lidské 
spojence a ve světlech velkoměsta rozjet konečně pořádnou 
show. Naštěstí i naneštěstí jsou s ním jeho tři kamarádi lumíci. 
Co se nepokazí samo, to si můžou klidně pokazit sami. Ledová 
sezóna je velkolepým a zábavným dobrodružstvím živelného 
medvěda, který se dostal mimo svůj živel. Zkrátka – tahle par-
tička prostě umí prolomit ledy.

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

TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ    (mysteriózní thriller USA)
úterý 26. ve 20:00 hod
Vyšetřovatelé FBI Jess (Julia Roberts) a Ray jsou sehraní, jsou 

si blízcí a jejich společná kariéra je na vzestupu. Nový případ 
s nimi ale pořádně zamává a do duší jim nesmazatelně vypálí 
cejch bolesti. Dostanou za úkol vyšetřit nález brutálně zavražděné 
mrtvoly pohozené v popelnici a na místě zjišťují, že mrtvá dívka 
je Jessinou nezletilou dcerou. Další zděšení následuje. Přestože se 
podaří najít a zadržet podezřelého, případ se zhroutí, údajný vrah 
zůstává na svobodě a mizí neznámo kam. Po třinácti letech posed-
lého pátrání na vlastní pěst objeví Ray nové vodítko, jež by mohlo 
přinést vyřešení případu. Do objevené stopy se zakousne a zároveň 
vyvíjí nátlak na státní návladní (Nicole Kidman), aby mu pomohla 
dotáhnout vyšetřování do konce. Někteří jsou při tom ochotní zajít 
dál než ostatní. Nikdo však není připravený na šokující tajemství, 
které se nakonec objeví.

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

čtvrtek 28.  VLNA   (akční drama Norsko)   20:00 hod
Katastrofický film o souboji s ničivou vlnou v norském fjordu 

Geiranger, inspirovaný skutečnými událostmi. Zkušený geolog 
Kristian se chystá s rodinou opustit malebné město Geiranger. 
Přístroje umístěné v jednom z horských masívů nad fjordem 
zachytí znepokojivá data. Ve chvíli, kdy se rozezní poplašné 
sirény, naplní se Kristianova nejhorší můra. On i jeho blízcí 
mají přesně 10 minut, než je zasáhne obří vlna spuštěná sesu-
vem půdy. Začíná souboj s časem i živly. Vlna přenáší postupy 
klasických amerických katastrofických filmů do malebného 
a drsného severského prostředí.

Vstupné 90,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.

LÍDA BAAROVÁ    (životopisné drama ČR)
pátek 29. ve 20:00 hod
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do 

berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za 
evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí 
davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní 
strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy 
i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech němec-
kých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane 
se i jejím milencem. Obdiv 
neskrývá ani sám Hitler, který 
po návštěvě ateliérů Baarovou 
pozve k soukromé audienci na 
Říšském kancléřství. Hvězda 
Baarové strmě stoupá. Lída 
s Fröhlichem se nastěhují do 
luxusní vily na prestižní ber-
línské adrese. Aniž tuší, že mají 
tak významného souseda – pána 
filmového průmyslu, ministra 
propagandy Goebbelse. Go-
ebbels je k sobě začne zvát na 
vyhlášené večírky za účasti 
umělecké i politické smetánky. 
A při nich postupně vtahuje 
Baarovou do svých „ďábelských“ sítí. Fröhlich žárlí a po jed-
nom z mnoha dalších žárlivých výstupů ji vyžene z domu. Na 
tuto příležitost čeká bezhlavě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli 
Lídě vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne 
nabídku na dlouhodobé angažmá v Hollywoodu, zůstane v Ber-
líně a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otázku, zda je 
možné milovat zločince, si bude klást až za pár let a pak po celý 
zbytek života. Hitler na základě proseb Goebbelsovy manželky 
rozkáže svému ministrovi, aby ukončil skandální, s velkoněmec-
kými ideály neslučitelný vztah s Baarovou. Goebbels protestuje, 
ale po Hitlerově nátlaku svou lásku zavrhne. Baarové je zakázáno 
hrát v německých filmech a nesmí opustit Říši. Během Křišťálové 
noci v roce 1938 se jí podaří uprchnout zpět do vlasti, kde natočí 
ještě několik úspěšných filmů. Po okupaci Československa ale 
musí před nacisty opět prchat. Když skončí válka, vrací se plná 
nadějí do Prahy. Zde se však setká jen s výsměchem a ponížením. 
To pravé peklo ji teprve čeká...

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; české znění; 110 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2015

pátek 8. 1.  W.A.F. &  WxP    zač. ve 21:30 hod
Hudební večírek v Kavárně Střelnice, zahrají kapely 

z Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí, vstupné dobrovolné.

pátek 15. 1.  HASIČSKÝ PLES    zač. v 20:00 hod
Pořádá SDH Králíky, informace a vstupenky na tel.: 

605 142 142, p. Milan Kacálek.

sobota 30. 1.  SPORTOVNÍ PLES SOKOLA BOŘÍ-
KOVICE    zač. v 19:30 hod

Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na 
tel.: 603 742 106, Ing. Ladislav Dostálek.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Prosincové ohlédnutí
Měsíc prosinec roku 2015 „přivál“ vedle jiných kulturních akcí 

zaměřených na adventní čas také dvě zajímavé kulturní události. Na 
začátku měsíce, konkrétně 5. 12. 2015, proběhla v Obrazárně Špejchar 
Želeč retrospektivní výstava díla Lubomíra Štefky (79). Pro ty později 
narozené jenom připomínám, že jde o bývalého králického módního 
návrháře kravat a dámských šátků, ochotníka, malíře, který se v 70 tých 
letech odstěhoval z Králík do Prahy.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem na této výstavě nebyl, pouze jsem 
se seznámil s vydaným katalogem, použil jsem pro přiblížení výstavy 
tři krátké zprávy od pana Pavla Šmidrkala, kurátora výstavy.

Móda a betlémy
Dvě zdánlivé odlišné, přesto však v některých momentech si blízké 

výstavy (lidský rozměr), prezentuje Obrazárna Špejchar Želeč. V sobotu 
5. prosince 2015 tu jazzová královna Eva Emingerová odvedla na verni-
sáži skvělý pěvecký výkon před 350 diváky, kteří přišli obdivovat čtyřicet 
českých Betlémů zhotovených Janem Kaslem (81) a retrospektivní soubor 
stovky obrazů pražského malíře Lubomíra Štefky (79).

Betlémy různých velikostí, osazené množstvím postav, zavoněly hře-
jivou atmosférou vánoc a vyvolaly pocity štědrosti a štěstí, tvořeného 
tradičně láskou rodinné pospolitostí.

Malíř krásy, kreslíř pohádkových bytostí a dávný módní návrhář 
kravat a dámských šátků, Lubomír Štefka, překvapil návštěvníky širokým 
námětovým záběrem své tvorby. Postupoval od kreseb a krajinomalby 
k magickým abstraktním a dekorativním obrazům, které jsou oslavou 
ženské krásy v propojení s další dějovou linií na pozadí secesních, kvě-
tinových vzorů. Je něžným, básnivým kouzelníkem barev a figurálních 
motivů a stejně lyrický zůstává i u svých nefigurativních obrazů a mis-
trovsky pojednaných muchláží. Publikum jeho dojetím sycenému projevu 
bouřlivě tleskalo a poté se strhnul zcela nečekaný zájem o nákup jeho děl, 
které však z většiny tvoří nedělitelnou kolekci. Nakonec Štefka několik 
svých prací prodal a výraznou část peněz spolu s majitelem špejcharu, 
panem Martinem Novákem, věnoval na charitativní účely.

Bývalý dlouholetý návrhář n.p. Hedva Králíky slavil mimořádný 
úspěch

Dobrý den. Vernisáž výstavy díla Lubomíra Štefky patřila k těm nej-
větším událostem mé mnohaleté kurátorské činnosti a to nejen doslova 
masivní účastí několika set hostů, ale také tím, jak se o jeden obrázek, 
Tekuté štěstí, dokázali přetahovat tři zájemci, nebo další dva kupci ce-
nově přebíjeli Převrat. Dalším překvapením pro mne byl zájem jiných 
jihočeských měst o výstavu obrazů malíře Štefky. Po čas dnešní neděle 
stále přijížděli a přicházeli další a další návštěvníci. Odhadem za dva 
dny výstavu navštívilo přes 400 osob! Jsem se srdečným pozdravem 
Pavel Šmidrkal

Dobrý den. Včerejší prezentace kreseb a ilustrací Lubomíra Štefky 
na státním zámku Komorní Hrádek (zařízení Ministerstva obrany ČR) 
se zúčastnilo necelých sto vzácných hostů. Velmi živě se o dílo malíře 
s podrobným výkladem zajímala mj. čínská vojenská delegace. Lubo-
mír Štefka začínal svoji pouť výtvarníka v roce 1960 ve městě Králíky 
v Pardubickém kraji. Rozsáhlá výstava jeho obrazů je instalována až 
do března v Obrazárně Špejchar Želeč. Předtím naposledy vystavoval 
v Praze 15. Oznamuje Pavel Šmidrkal

Poznámka redakce: V rámci této výstavy byl vydán sborník věnovaný 
životu a dílu Lubomíra Štefky. Tento sborník je k nahlédnutí v Městském 
muzeu v Králíkách, které obdrželo jeden výtisk.

---------------------------------------------------------------------------------
Druhou zajímavou kulturní událostí je autorské čtení z nedávno vydané 

publikace „Sněžnické pohádky“. Autorské čtení se uskutečnilo dne 17. 
12. 2015 ve vkusně upravených prostorách Městské knihovny. Autorem 
textu a grafických ilustrací je králický rodák pan Jaroslav Šabata. Kniha 
obsahuje padesát pět pohádek z oblasti Králického Sněžníku a přilehlého 
blízkého či vzdálenějšího okolí. Zde vládne spravedlivou rukou Krulišák 
se svými pomocníky. Pomáhají hodným a poctivým lidem v jejich ne-
lehkém a tvrdém životě. Autorské čtení z vydané publikace bylo spojeno 
s autogramiádou, kdy autor zájemcům do zakoupených publikací vedle 
svého podpisu otiskl speciálně vyrobené razítko.

Publikaci vydalo nakladatelství OFTIS Ústí nad Orlicí. Knihu lze 
zakoupit v našem městském muzeu za prodejní cenu 229,-- Kč.

Za redakci Králického zpravodaje Jan Divíšek  
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KAŽDÉ ÚTERÝ (od 1. 1. 2015)
9 hod. - 12 hod.

v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

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

Od Šanghaje přes Brusel zpátky do Česka
Na první pohled by to mohl být titulek, jak z nabídky cestovní 

kanceláře na poznávací zájezd. Možná vás zarazí jen zvláštní pořadí 
měst. Pokud poněkud rozšíříme trasu o další místa na trase: v Praze 
o Pražský hrad, v Králíkách o Klášter Na Hoře Matky Boží, ve  Vil-
maru König-Konrad-Halle a v Gießenu školu Ricardy Huch, pak 
dostaneme tří měsíční rozpis koncertů Českého chlapeckého sboru 
Boni pueri. Od začátku září čtyři země a na kontě dalších takřka 
25 000 kilometrů strávených v letadlech, autobusech. Proč? Český 
chlapecký sbor Boni pueri patří k významným světovým hudebním 
tělesům, je mj. kulturním velvyslancem České republiky sborové 
federace při Evropské unii „AMBASSADEUR CULTUREE DE 
L´UNION EUROPÉENNE“. Je vyzýván k účasti na významných 
mezinárodních hudebních projektech, stojí na pódiu vedle uznáva-
ných světových umělců, na „Hradě“ i ve světě si podávají ruce se 
státníky z celého světa. Za tím vším musíme vidět kromě nadání 
hochů, hodiny dřiny, trpělivost, vytrvalost, odhodlání a významnou 
podporu ze strany rodičů. Bez skvělého vedení sboru ale nemyslitelné.  
Tyto příležitosti kladou velký důraz na zodpovědnost každého z týmu.

V Králíkách sbor vystupoval již několikrát. V roce 2009 s Lucií 
Bílou, 2010 s dětskou operou Brundibár v dělostřelecké tvrzi Hůrka, 
pravidelně pak každý rok na Hoře Matky Boží v projektu Historie 
pro budoucnost. Naposledy tomu bylo 28. září k příležitosti uctění 
Dne české státnosti – Svatý Václav. Nemůžete se splést, když zvo-
líte Boni pueri pro Svatováclavský koncert v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie na Hoře Matky Boží, máte zaručený vždy repertoár, 
kvalitu, důstojnost i originalitu. Vždyť se jednalo o českou premiéru 
koncertu, jehož světová premiéra proběhla při příležitosti návštěvy 

prezidenta republiky v Šanghaji na začátku září. Nemohli jsme si 
přát důstojnější program, než jaký byl, a nejednomu návštěvníkovi 
zaslzely oči a přeběhl mráz po zádech hned v úvodu při zpěvu státní 
hymny České republiky. Samozřejmě nesměl v tento den chybět ani 
chorál Svatý Václave, nechyběla ani slova ICLic. Karla Moravce.  
Na koncertu byli mj. přítomni prof. Dr. Miroslav Verner DrSc., Ing. 
Jarmila Zbořilová, ředitelka Komorní filharmonie Pardubice, Dr. 
Jiří Štilec, ředitel nahrávací společnosti Arco Diva. „Highlight“ 
klasické světové hudby, ke které patří Antonín Dvořák a Bedřich 
Smetana, v podání Českého chlapeckého sboru Boni pueri, Komorní 
filharmonie Pardubice, britské sopranistky Christiny Johnston pod 
vedením Marka Štilce si dnes již můžete koupit na novém CD Boni 
pueri v srdci Evropy. 

Evropské turné zahájil sbor na Pražském hradě v úterý 10. listo-
padu 2015, tentokrát bez orchestru ale s klavírním doprovodem Jitky 
Fowler Fraňkové a dirigentem Jaroslavem Šlaisem. Díky skvělému 
účinkování v Šanghaji dostal pozvání vystoupit na China Invesment 
Forum 2015, kterého se zúčastnilo více než 1000 hostů z celé Evropy 
a Číny. Forum neslo název „Příležitosti a výzvy iniciativy – Nové 
hedvábné stezky 21. století – One Belt, One Road“. Ihned po koncertu 
v Praze se vydal sbor na 1000 km dlouhou cestu do Evropského 
parlamentu v Bruselu. Pod patronací europoslance Mgr. Tomáše Zde-
chovského proběhlo vystoupení sboru přímo v prostorách parlamentu 
společně s křtem nového alba. Jen pro zajímavost, koncerty z důvodu 
dodržování bezpečnosti se nepořádají a byla učiněna výjimka. 

Při zpáteční cestě do Česka „dobří hoši“ měli naplánované 2 kon-
certy v Německu, v partnerském městě Villmaru (12. listopad 2015) 
a následující den pro školu Ricardy Huch v Gießenu, partnerském 
městě Hradce Králové. 

Říká se, že jsou Němci odtažití, studení. S takovými předsudky 
kluci přijeli do Villmaru. My víme, že vždy byli přátelé z Villmaru 
dobrosrdeční, vstřícní, pohostinní. Padesátičlenný chlapecký sbor 
byl ve vteřině ubytován, nakrmen, odvezen, přivezen na zkoušku… 
Zaslechla jsem, že těm 8 letým zpěvákům četly „náhradní maminky“ 
i pohádky na dobrou noc. Prostě německá zodpovědnost a spolehli-
vost. To ještě Villmarští netušili, co je čeká na koncertě. Nekonečné 
ovace, přídavky, slzy v zaplněném sále kulturního domu nebraly 
konce. Cédéčka šla na dračku, pořadník na ubytování ne pro pade-
sátičlenný sbor ale pro dvěstěčlenný je již obsazen. 

Stejně vlídné přijetí bylo v pátek 13. listopadu v  Gießenu. Spolu 
se školou Ricardy Huch v Gießenu spolupracovalo na projektech více 
jak 12 let i Gymnázium Králíky. Bohužel gymnázium v Králíkách 
již neexistuje, osobní kontakty však zůstávají. O koordinaci koncer-
tu se postarala z pověření ředitele školy nám některým známá Ute 
Hahn, koordinátorka projektů Comenius, která několikrát i Králíky 
navštívila.

Výchovné koncerty mohou být plné nečekaných reakcí, žákovské 
publikum bývá velmi kritické. I když škola byla vybraná z 2 000 škol 
a získala ocenění „Škola kultury“, k převzetí ceny došlo v listopadu 
2015, s napětím z obou stran jsme čekali, jak to dopadne. Koncert 
rozdělený do 3 částí na vážnou, filmovou a lidovou hudbu dopadl 
jak pro sbor tak publikum „na výbornou“. Nechyběl aplaus i během 
vstoupení, hlavně v části filmové hudby, kdy se na jevišti objevilo 50 
James Bondů. Nekončící potlesk, volání „Bravo“, „Standing ovation“ 
a nekonečný počet přídavků, gratulace „hochům“, klavíristce Jitce 
Fowler Fraňkové, sbormistrům Jaroslavu Šlaisovi a Pavlu Horákovi. 
Profesionalita se potvrzuje i tím, že přídavky, a u sborového zpěvu 
to není zas tak běžná záležitost, se neshodují s hlavním programem. 
Přidávat neustále jiné skladby, byť za doprovodu vynikající klaví-
ristky, si zaslouží uznání. 

Domů je to ještě 700 km, návrat o půlnoci. „Mission: Impossible“ 
byla „possible“.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění akce (organizátoři, 
sponzoři atd.).

Mgr. Bc. Alena Krabcová
Předsedkyně občanského sdružení JUKRA
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Krajská soutěž šachystů východ A 2015/2016
Výsledky 4. kola hraného 29. 11. 2015
ŠO K a.s. Kunvald D – SPV Červená Voda 1 : 4
Rozhodčí: Dvořák Eduard
1. Dvořák E. 1706 1:0 Černohous M. 1654
2. Bém T. 1377 0:1 Ludvik F. 1609
3. Hejkrlík P. 1000 0:1 Brychta A. 1620
4. Bém T. 1116 0:1 Matoulek V. 1629
5. Biedla V. 1000 0:1 Bednarz R. 1000
Tabulka po 4. kole

 Družstvo Z V R P B Skóre Výher
1. TJ Jablonné nad Orlicí 4 4 0 0 12 16:4 14
2. Kunvald C 4 3 0 1 9 13:7 10
3. SPV Červená Voda 4 3 0 1 9 12.5:7.5   9
4. TJ Spartak OEZ Letohrad B 4 2 0 2 6 10:10   6
5. SK + Sokol Žamberk B 4 2 0 2 6 7.5:12.5   5
6. Kunvald B 4 1 0 3 3 8.5:11.5   4
7. Kunvald D 4 1 0 3 3 7.5:12.5   5
8. Sokol Mistrovice B 4 0 0 4 0 5:15   3

Výsledky 5. kola hraného 13. 12. 2015
SPV Červená Voda – ŠO K a.s. Kunvald C 4 : 1
Rozhodčí: Matoulek Václav
1. Černohous M. 1654 1:0 Hodek R. 1701
2. Ludvik F. 1609 1:0 Krčmář S. 1644
3. Malý E. 1529 1:0 Štěpán S. 1677
4. Brychta A. 1620 0:1 Řehák J. 1474
5. Matoulek V. 1629 1:0 Mlynář M. 1577
Tabulka po 5. kole

 Družstvo Z V R P B Skóre Výher
1. TJ Jablonné nad Orlicí 5 5 0 0 15 20:5 18
2. SPV Červená Voda 5 4 0 1 12 16.5:8.5 13
3. Kunvald C 5 3 0 2 9 14:11 11
4. TJ Spartak OEZ Letohrad B 5 3 0 2 9 14:11 10
5. Kunvald B 5 2 0 3 6 11.5:13.5   5
6. SK + Sokol Žamberk B 5 2 0 3 6 9.5:15.5   5
7. Kunvald D 5 1 0 4 3 8.5:16.5   6
8. Sokol Mistrovice B 5 0 0 5 0 6:19   4

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2015
I letos tradičně 27. 12. uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Jiskra 

Králíky vánoční turnaj ve stolním tenisu pro registrované hráče a 28. 
12. pro neregistrované, žáky a dorost. Vánoční turnaj v Králíkách je 
již oblíbený a scházejí zde známí hráči, kteří na náš turnaj jezdí pra-
videlně každý rok. Jsou to členové oddílu Sokol Velké Losiny a Orel 
Orlice, naši polští přátelé a známí i ze vzdálených koutů naší země. 
Letos naši přátelé ze Sokola Velké Losiny chyběli. Poprvé mohli 
účastníci využít nově zrekonstruované prostory sokolovny. Možnost 
využití nových sprch, nových toalet a šaten hodnotili velmi kladně.

Počasí nám rovněž přálo, lyžovat se nedalo, silnice byly beze 
sněhu a tak doprava do našeho městečka byla bez problémů a všichni 
účastníci přijeli a odjeli v pořádku.

Turnaj je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému si 
účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a mini-
málně jednou ve čtyřhrách. Letos jsme i přes velkou účast hráčů hráli 
čtyřhry na dvě porážky.

Turnaje registrovaných se 27. 12. 2015 zúčastnilo celkem 33 
hráčů z 12 oddílů. Naši polští přátelé přijeli v celkovém počtu 10 
hráčů z 5 oddílů.

Bylo odehráno celkem 137 zápasů a 531 setů, z toho ve skupinách 
52 zápasů a 191 setů, 31 zápasů a 124 setů v hlavní soutěži, 29 zápasů 
a 116 setů v soutěži útěchy, 25 zápasů a 100 setů ve čtyřhrách.

Výsledky turnaje registrovaných 27. 12. 2015
Hlavní soutěž muži: 1. Dubik Mateusz – Bystřice Klodzka PLR; 

2. Bezdíček Martin - Choceň; 3. Štíbr Břetislav – Lanškroun; 4. Kulak 
Ryszard – Krosnowice PLR; 5. Adamec Václav - Orlice.

Soutěž útěchy: 1. Adamec Miroslav - Orlice; 2. Hlava Karel - 
Králíky; 3. Duben Josef - Žamberk; 4. Lehký Jiří - Nekoř.

Čtyřhry: 1. Bezdíček Martin – Štieber Břetislav – Choceň - Lanš-
kroun; 2. Adamec Václav – Hubálek Zdeněk - Orlice; 3. Adamec 
Miroslav – Slavíček Martin - Orlice; 4. Zadorožny Bohdan – Dubik 
Mateusz - PLR.

Turnajem neregistrovaných hráčů a žáků jsme pokračovali 28. 12. 
2015. Turnaje neregistrovaných se zúčastnili  4 žáci a 1 muž. Menší účast 
byla ovlivněna konáním více turnajů v našem okolí, takže se účastníci 
rozdělili podle vzdálenosti. 

Na příští rok plánujeme tento turnaj již nekonat a spojit ho s turnajem 
registrovaných hráčů, kde by neregistrovaní hráči měli svou vlastní 
skupinu a mohli by si zahrát i v hlavní soutěži. 

Výsledky turnaje neregistrovaných 28. 12. 2015
Žáci + muži: 1. Petr Rabas - HK; 2. Kubiš Jakub - Králíky; 3. Kubiš 

Josef - Králíky; 4. Dostál Matouš - Králíky; 5. Kubiš Daniel - Králíky.
Závěrem mi nezbývá než poděkovat všem organizátorům a hlavně 

účastníkům turnaje, kteří přišli a věnovali svůj volný čas aktivnímu 
pohybu v povánočním čase, dále sponzorům, kteří přispěli buď finanční 
částkou nebo věcnými cenami a postarali se tak o ještě větší atraktivitu

našeho turnaje a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli povzbudit své 
hráče nebo jen tak se podívat na to, jak se hraje stolní tenis v Králíkách 
a že je to i příjemně strávený čas v kruhu lidí se stejnými zájmy.

Přeji všem příznivcům malého míčku hodně zdraví, úspěchů, optimis-
mu, jasnou hlavu a pevnou ruku, abychom se mohli za rok ve stejném čase 
sejít na dalším ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenisu v Králíkách.

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd
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