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V sobotu 24. září 2016 proběhlo v obřadní síni městského úřadu 
setkání s prvními poválečnými absolventy králického gymnázia. 
Nebyla to zdaleka první návštěva bývalých studentů v Králíkách. 
Scházeli se zde pravidelně každý rok v září, v budově „žluté ško-
ly“, aby zavzpomínali na roky prožité v Králíkách nejen ve škole, 
ale také při sportovních a kulturních aktivitách. Při návštěvách 
jim byla vždy ochotnou hostitelkou Mgr. Jarmila Berková. Letos 
uplynulo 66 let od složení maturitní zkoušky a řady bývalých ab-
solventů prořídly. Ke dni letošního setkání zbyli jen čtyři a z nich 
dva již z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nemohli Králíky 
navštívit. Setkání se tedy zúčastnili dva absolventi, pan Miroslav 
Kváč a pan Emanuel Matys. Oba pánové přijeli s dobrou náladou, 
přestože již před setkáním avizovali, že se jedná o jejich poslední 
společnou návštěvu. Kromě drobného občerstvení jsme pro ně 

Rozhodne referendum?
25. září 2016 proběhlo v kulturním domě Na Střelnici setkání 
občanů s ministrem spravedlnosti ČR JUDr. Robertem Pelikánem, 
generálním ředitelem Vězeňské služby ČR brig. gen. Mgr. Petrem 
Dohnalem a dalšími představiteli obou institucí na téma záměru 
zřízení věznice pro ženy s dohledem v bývalém areálu výchovného 
ústavu. V úvodu setkání byl celý záměr představen a následně 
probíhala diskuse. Občané se nejen ptali, ale také sdělovali své 
názory na záměr. Přestože nesouhlasných vystoupení bylo více, 
nevyzněla diskuse úplně jednoznačně. V závěru diskuse došlo ke 
shodě na uspořádání referenda a na přímou otázku z publika, zda 
bude ministerstvo spravedlnosti názor občanů vyjádřený v referendu 
respektovat, sdělil ministr spravedlnosti, že v případě výrazně 
záporného stanoviska občanů se budou výsledkem zabývat. RM 
na svém jednání 26. září 2016 zařadila do programu ZM, které 
proběhne 10. října 2016, vyhlášení referenda. Lhůty, které tento 
krok provázejí, dovolí uspořádání referenda nejdříve v druhé 
polovině listopadu.

Videozáznam z jednání na adrese: https://youtu.be/2lX-pSuCsdk
Jana Ponocná, starostka

Setkání s prvními poválečnými absolventy gymnázia
připravili i malé kulturní vystoupení v podání členek pěveckého 
sboru ZUŠ pod vedením Petry Fišerové. Dvě hodiny, které jsme 
s nimi strávili, byly plné krásných vzpomínek i vyznání vztahu 
k městu Králíky. Rozloučili jsme se vzájemným přáním pevného 
zdraví a s nadějí v další úspěšný rozvoj města Králíky.

Jana Ponocná, starostka

SNĚŽNÍK JE PŘIPRAVEN STAVĚT  
V KRÁLÍKÁCH NÁJEMNÍ BYTY

V souvislosti s uskutečněným setkáním občanů s ministrem 
spravedlnosti ČR JUDr.Robertem Pelikánem, generálním ředitelem 
Vězeňské služby ČR brig.gen. Mgr.Petrem Dohnalem a následnou 
veřejnou diskuzí uskutečněnou v neděli 25.9.2016 v sále  KD Na 
Střelnici, týkající se možného využití objektu bývalého DVÚ v Krá-
líkách na ženskou věznici s 200 vězeňkyněmi a především v reakci 
na prohlášení gen.řed. Mgr. Petra Dohnala, že v případě využití 
objektu jiným subjektem, nemají občané jistotu, že se objekt dostane

do rukou spekulantů, kteří v něm následně zbudují ubytovnu např.
pro „sociálně nepřizpůsobivé“, chceme jasně deklarovat náš postoj  
a jasný a transparentní návrh pro město Králíky a jejich občany. 

(pokračování na str. 4)

foto FB hejtmana M.Netolického

foto M. Hejkrlík
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Kolečkiáda 2016

Králický Lískovec 2016

zdroj: http://www.iscarex.cz/vysledky/2585
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Významní králičtí rodáci - podnikatelé
Další díl o králických rodácích jsem chtěla věnovat králickým 

podnikatelům. Bohužel, mnoho informací se nedochovalo. 
Za zmínku stojí Dominik Walter, který se narodil v Horních 
Boříkovicích a který v roce 1898 založil tkalcovnu bavlny 
„Dominik Walter a syn“ (mnohem později v této továrně sídlila 
Tesla). Tato tkalcovna od počátku své činnosti zaměstnávala 
300 až 400 dělníků. Dominik Walter zemřel v roce 1892, proto 
továrnu převzal jeho syn Valentin Walter, narozený v Králíkách 
v čp. 5 dne 3. ledna 1868.  Valentin Walter se snažil továrnu 
rozšířit a řídil ji až do své smrti dne 11. června 1921.  Secesní 
hrobku rodiny Walterových najdete na králickém hřbitově 
(viz obrázek). Národní památkový ústav v současnosti usiluje 

o její prohlášení za kulturní památku. V roce 1942 si bývalou 
továrnu Walter najala firma Zimmermann, která zde zkoušela 
vyrábět munici pro německou armádu. Později si prostory 
pronajala firma Famo vyrábějící součástky do německých 
vojenských letadel.  Vedle běžných zaměstnanců zde pracovali 
nuceně nasazení Češi, polští a angličtí váleční zajatci a vězni  
z koncentračních táborů.

Ve městě na přelomu 19. a 20. století působila ještě tkalcovna 
hedvábí bratří Steinerů (dnešní Incot), založená v roce 1891. Před 
1. světovou válkou firma zaměstnávala 700 dělníků. Steinerové 

nebyli místní rodáci, přišli do Králík z Vídně.  V roce 1939 byla 
továrna od židovských majitelů vyvlastněna a převedena do 
rukou nežidovských (tzv. árijských) správců a posléze majitelů 
(jednalo se o tzv. arizaci majetku), proto původní textilní výroba 
zůstala zachována i během 2. světové války.

V roce 1911 byl zahájen provoz  tkalcovny bavlny Benedikt 
Schroll a syn, která sídlila v budovách dnešního odborného 
učiliště v Dolní Lipce. Rodina Schrollových také nepocházela 
z Králík, přistěhovala se z Broumova. Po skončení 2. světové 
války se továrna Schroll stala hlavním králickým sběrným 
táborem Němců určených na odsun.

Zajímavou postavou byl Carl Lemberg, který se narodil 

roku 1857 v Králíkách. Na konci 19. století sepsal první dějiny 
Králík, a stal se tak prvním králickým historikem. Lemberg 
zemřel 7. září 1898 v Krümmelu u Hamburku, kde pracoval jako 
ředitel Nobelových závodů vyrábějících dynamit. Z rukopisné 
podoby Lembergových dějin vyšel v roce 1899 (tedy nedlouho 
pro jeho smrti) výtah s názvem „Výtah z dějin Králík“.  V roce 
1995 vyšel ve Vídni ve vydavatelství Karla Kutila reprint tohoto 
„Výtahu z dějin Králík“.

Další významnou králickou osobností byl Wilhelm Oehl, 
narozený v Králíkách dne 12. září 1860. Pracoval jako 
zaměstnanec místní spořitelny, později se stal jejím ředitelem. 
Kromě toho zastával funkci králického kronikáře a správce 
muzea. Navíc byl i básníkem opěvujícím rodný kraj. Své první 
básně Oehl zveřejnil v roce 1885, o sedm let později (1892) 
vyšel soubor jeho básní s názvem „Doma je doma“. Tato sbírka 
se dočkala druhého vydání v roce 1898. Literární oddělení 
pražské Společnosti pro pěstování německého umění a vědy 
v roce 1907 udělila Wilhelmu Oehlovi literární cenu.  V roce 
1908 vyšla Oehlovi další kniha „Pod Sněžníkem“. Literárně 
činný byl také Oehlův syn Wilhelm Oehl mladší (narozen 

1891), doktor filozofie a profesor v Jeseníku, který se zabýval 
středověkou mystikou a etnografií. Je autorem knihy „Spisy 
německých středověkých mystiků 1100–1550“.  Wilhelm Oehl 
mladší zemřel na následky španělské chřipky v roce 1918. 
Synova smrt poznamenala jeho otce na celý zbytek života. 
Wilhelm Oehl starší zemřel 14. října 1936 v Červené Vodě. Je 
pohřben na králickém hřbitově ve stejném hrobě jako starosta 
Johann Kretschmer.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje paní Žanetě Filipové z Městského muzea

Zdroje:
František Musil, Dějiny Králicka, Nakladatelství A. Juránek 
Dolní Lipka 2000
Facebook Městského muzea Králíky
http://pamatkovykatalog.cz
http://das-mcp.cz
http://www.mistapametinaroda.cz

Z důvodu změny zaměstnání  
hledám ke koupi  

chalupu na Králicku.  
Tel.: 603 202 143
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Aktuálně z MAS ORLICKO, z.s. 
MAS ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ 
MAS ORLICKO nabízí BEZPLATNOU pomoc (školení, indi-

viduální konzultace,..) při získávání finanční podpory na personální 
činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její územní 
působnosti. 

První informace o těchto možnostech 
školy získaly již během série seminářů 
pro školy v dubnu 2016, následně MAS 
ORLICKO připravilo 3 semináře (1 v 
červenci, 2 v září). V první části semináře 
byly účastníkům představeny jednotlivé 
možnosti podpory a následně systém na 
PC, do kterého se žádost vyplňuje. 

V současné době školám nabízíme 
individuální konzultace, na kterou se 
mohou přihlásit na emailu brozkova@mas.orlicko.cz nebo na 
telefonním čísle 734 318 889. 

Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách 
i vybrané sociální služby 

Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev 
na podporu chodu školních družin ve školách, které nemohou  
v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu a realizaci 
příměstských táborů. 

Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území 
MAS ORLICKO, které realizují v rámci své činnosti široké spek-
trum sociálních, prorodinných i dalších služeb, určených místním 
občanům. 

První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu 
roku 

Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské 
podnikatele, zaměřené na modernizaci a vybavení zemědělských  
i potravinářských podniků. Podpora ve výši až 1 000 000 Kč bude 
primárně určena žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace 
projektu pracovní místa. 

Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní 
informace na jednotlivé pracovníky a další informace sledujte na 
webových stránkách MAS ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz). 

Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti je 
BEZPLATNÉ. 

První výzvy do IROPu už letos 
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do 

operačního programu IROP ještě v letošním roce. 
Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména 

pěší a cyklistické), cyklodopravu a přestupní místa na veřejnou 
dopravu. Finanční částka na tuto podporu v první výzvě je 8 mil. Kč. 

Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další 
organizace (obecní, krajské) působící na poli sociálních služeb 
budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj 
sociálních služeb. Mezi projekty bude rozdělena finanční částka 
ve výši 4,2 mil. Kč. 

Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě 
zájmu nás kontaktujte už nyní a můžeme začít na zpracování Vašeho 
projektového záměru.

Místní akční plán vzdělávání Žamberk a Králíky
MAP se představuje
MAS ORLICKO, z.s. v partnerství s městy Žamberk a Králíky 

představuje projekt Místní akční plán vzdělávání pro území ve 
správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky. 
Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního 
a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Projekt je sestaven jako dvouletý proces komunitního plánování 
v oblasti předškolního a základního vzdělávání. To znamená, že 
všichni, včetně Vás, kdo mají se vzděláváním cokoliv společného, 
se mohou vyjádřit k tomu, co považují za dobré, a naopak, co by 
bylo třeba zlepšit.

V rámci projektu pořádáme bezplatné workshopy, kulaté 
stoly, semináře a školení o problematice vzdělávání pro širokou 
veřejnost, vždy na konkrétní téma. Aktuální nabídku sledujte na 
www.mas.orlicko.cz. 

Plánované aktivity
19. 9. 2016 – setkání pro zástupce z řad neformálního a zájmo-

vého vzdělávání, sídlo MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 
Žamberk od 16:30 hod, cílem je seznámení s projektem MAP.

Workshopy na téma Rozvoj základních gramotností – worksho-
py jsou určeny široké veřejnosti! Workshopy se uskuteční v sídle 
MAS ORLICKO, z.s. vždy od 15 do 18 hod.

3. 10. 2016 – zaměřen na základní vzdělávání. 
4. 10. 2016 – zaměřen na předškolní vzdělávání.
Sběr investičních záměrů
V rámci mapování území sbíráme investiční záměry všech sub-

jektů z oblasti vzdělávání, tedy nejen mateřských a základních škol, 
ale i dalších školských zařízení a zařízení pro neformální vzdělávání 
– NNO. Aktuální sběr probíhá do 30. 9. 2016. Aktualizace bude 
probíhat vždy po 6 měsících.

Soulad s MAP je jedním z kritérií přijatelnosti pro investiční 
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ 
a CLLD (MAS ORLICKO, z.s.). Pokud tedy plánujete žádost  
o dotaci, včas podejte Váš projektový záměr do MAP!

Těšíme se na spolupráci!
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Marie Kršková, 
krskova@mas.orlicko.cz, tel.: 734 313 330

Zároveň jsme přesvědčeni, že takovéto zařízení do Králík a navíc 
do centra malého klidného městečka, přímo naproti základní škole, 
zkrátka nepatří a určitě lze nalézt vhodnější řešení.

Sněžník, a.s. stejně jako mnoho jiných  zaměstnavatelů v Králí-
kách a okolí pociťuje velký nedostatek pracovní síly a to techniků, 
úředníků a hlavně dělnické profese. Kvalitní mladí zaměstnanci ve 
chvíli, kdy chtějí založit rodinu, nemohou sehnat slušné nájemní 
bydlení a ač neradi odchází do větších měst. S tím bychom rádi něco 
udělali. Potřebujeme naše zaměstnance stabilizovat. Již několik let 
se snažíme získat do vlastnictví „bývalý výchovný ústav“. Státní  
instituce mají přednost a na nás zatím nepřišla řada (poslední vládní 
varianta – ženská věznice). Chceme vás, vážení občané Králík  
a okolí, ubezpečit, že pokud věznice nebude a objekt bude možno 
koupit, budovy zrekonstruujeme ve velmi krátké době a dáme na 
trh k pronájmu slušné moderní byty různých velikostí za přijatelné 
nájemné a to nejen pro naše zaměstnance, ale pro kohokoliv, kdo 
se chce v Králíkách trvale usadit. Berte to, prosím, jako závazný 
příslib naší organizace. 
Za Sněžník, a.s. předseda představenstva a majitel Ing. Rulíšek Jiří

(pokračování ze strany 1)

SNĚŽNÍK JE PŘIPRAVEN STAVĚT  
V KRÁLÍKÁCH NÁJEMNÍ BYTY
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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. 3517 1124 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3516 1694

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 oznamuje, že město Králíky hodlá:

P R O D A T
 
osobní automobil ŠKODA FABIA COMBI 1.2 

v.č. vozidla, rok: TMBJY46YO44150402/2004
RZ: 1E8 7222
bližší určení: šedá pastelová metalíza
stav ujetých km: 187 934
vybavení: výbava vozidla odpovídá základní výbavě do-

dávané výrobcem pro daný typ
technický stav: na vozidle nebyla provedena výměna 

žádné hlavní skupiny

minimální kupní cena:   36.500 Kč včetně DPH 

konečný termín přijímání žádostí: 06.10.2016

žádosti přijímá Majetkový odbor Městského úřadu 
Králíky

Město Králíky

Město Králíky realizuje počínaje datem 1.9.2016 projekt:  
Sociální začleňování v regionu obce s rozšířenou pů-
sobností Králíky, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15
_022/0000801, prioritní osa OPZ : Sociální začleňování 
a boj s chudobou.

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost 
ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Doba trvání projektu : 1.září 2016 -  31.srpna 2019 

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ze 
společnosti na trhu práce a jejich začleňování do společnosti  
prostřednictvím realizace přímé sociální práce, komunitní 
práce a služeb na podporu rodiny.  

Cílovými skupinami projektu jsou zejména bezdomovci  
a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, ná-
rodnostní menšiny, oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě 
či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi, 
osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby pečující o malé 
děti, rodiče samoživitelé.
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Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České republiky
Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás informovat, že volby 

do Zastupitelstva Pardubického kraje konané v souběhu s volbami 
do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dnech 7. a 8. 
října 2016 (případné 2. kolo voleb do Senátu se koná ve dnech 14. 
a 15. října 2016), a že místy konání těchto voleb jsou:

 volební okrsek č. 1 
Sídlem volebního okrsku je Základní škola Králíky, budova 

5. května 412, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Berlínská čp. 405, 406, 525, 526
Červenovodská 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. 859, 889,643
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, 944
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, 1121,1128, 1124, 1016
Plynárenská čp. 384, 420, 425, 434, 567, 568, 569, 570, 573, 

579, 580 
Pod dět. domovem čp. 459, 574, 575, 576, 578
Předměstí 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 budova bývalého gymnázia, Velké 

náměstí 367, Králíky, 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
Hedečská 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, 
63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Horní Hedeč čp. 2, 3, 48
 č.ev. 1
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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 Boříkovice 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 

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, 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, Prostřední 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, 61

 č.ev. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23

volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku je 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

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží 

do územního obvodu Pardubického kraje. 
V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního 

seznamu voličů vedeného zastupitelským nebo konzulárním úřadem 
ČR, je automaticky vyškrtnut

ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu na území 
České republiky. Pokud chce být tento volič v případě návratu na 
území České republiky opětovně zapsán do stálého seznamu voličů 
v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitel-
ský nebo konzulární úřad ČR, v jehož zvláštním seznamu voličů je 
zapsán, o vyškrtnutí a nahlásit tuto změnu v místě svého trvalého 
pobytu. 

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů (barvy šedé) jsou 
vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené 
losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, 
neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických 
hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou 
opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací 
lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (4. října 2016). V případě, že dojde k jejich po-
škození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Ne-
prokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu 
voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je 
volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti  

a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; 
ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpi-
su ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku (šedé barvy) opatřenou úředním razítkem. 

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se 
volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umož-
něno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy 
jeden hlasovací lístek (stejné, tj. šedé barvy jako úřední obálka) pro 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl 
hlasovat. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového 
čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na 
hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se 
takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí 
nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku 
vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 
obecní úřad a 

ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu Parlamentu 
České republiky

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu 
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého 
kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou 

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a Senátu Parlamentu České republiky - pokračování
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řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla 
zaregistrována ani na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky 
jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle 
volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuo-
vány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října 2016).  
V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, 
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve 
volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní 
sady hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu 
jsou barvy žluté.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky 
potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do voleb-
ního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který nebydlí na 
území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský 
nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve 
zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat 
 v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde 
jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích 
lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským prů-
kazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento 

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů - pokračování
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 
zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ze zvláštního výpisu obdrží 
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku žluté barvy 
opatřenou úředním razítkem.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se 
volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožně-
no. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky žluté barvy jeden 
hlasovací lístek žluté barvy pro kandidáta, pro kterého se rozhodl 
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. 

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tis-
kopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky. Úřední obálka a hlasovací lístek 
pro volby do I. kola Senátu (barva žlutá) jsou barevně odlišeny od 
úřední obálky a hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev krajů 
(barva šedá), tzn. hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu, 
musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby 
do Senátu, jinak je neplatný. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední 
obálce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být  
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Ten může 
hlasovací lístek za voliče vložit do úřední obálky, a popřípadě  

i úřední obálku vložit do volební schránky. 
Volič může požádat ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pouze v územním 
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči  
2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky.

Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu 
podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném 
volebním obvodu. Volič, který je zapsán ve stá-
lém seznamu voličů na území České republiky, 
tak může hlasovat ve volbách do Senátu pouze 
v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají 
volby (viz Seznam volebních obvodů, ve kterých 
se budou konat volby do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky v roce 2016 – uveřejněný na webu 
Ministerstva vnitra pod samostatným odkazem).
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním 
obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do 
Senátu, konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, 
nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, 
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se 
konat druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno 
šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, 
tzn., že II. kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 
14. a 15. října 2016, ve stejném čase jako při konání 
prvního kola voleb, tj. v pátek 14. října 2016 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 15. října 
2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, 
kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou 
místech. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již 
voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží 
přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Hlasovací 
lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu 
jsou barvy šedé. 

Jana Ponocná
starostkaplacená inzerce
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Pololetní vysvědčení pravicové radniční koalice
První polovina volebního období 2014 – 2018 se nesla v duchu  

realizace prodeje bytového domu č.p. 658 a úvah vedení města o pro-
vozování uprchlického zařízení v prostorách bývalého výchovného 
ústavu. Obě témata vyvolaly vlnu nevole u většiny občanů města.

Nájemníci č.p. 658 byli městem, způsoby v mnohém připomínající 
praktiky „ŠMEJDŮ“, nuceni ke koupi jimi obývaných bytů, kde 
řádně platili nájem. Někomu se může tato koupě jevit jako velmi 
výhodná, ale opak je pravdou. V porovnání s nájemníky/kupujícími 
byty z bytového domu v Nádražní ul. v roce 2008 každý nájemník/
kupující z č.p. 658 vydal za pořízení bytu přes 480.000,- Kč navíc 
(cena více jak 2,5 násobek ceny v Nádražní + míra opotřebení + 8 let 
poctivého placení nájemného). Na tomto místě se sluší připomenout, 
že výpadek příjmů z nájmu prodejem bytového domu v Nádražní ul., 
si tehdejší pravicová koalice zajistila výrazným zvýšením nájemného 
ve zbývajících městských bytech. Stejný scénář se může opakovat 
i v dohledné době.

Úvahy vedení města o provozování uprchlického zařízení v pro-
storách bývalého výchovného ústavu započaly již v době, kdy bylo 
rozhodnuto o jeho zrušení. Úvahy následovaly konkrétní kroky  
a jednání vedení města k umístění azylového zařízení v Králíkách. 

Už v době, kdy bylo rozhodnuto o zrušení výchovného ústavu  
v Králíkách, jsme ve vedení města diskutovali o možnostech využití 
objektu a byli jsme si vědomi toho, že je to objekt vhodný např.  
i pro umístění azylového zařízení. Je však pravda, že jsme to pova-
žovali za menší zlo než vznik nekontrolovatelné ubytovny pro naše 
vlastní nepřizpůsobivé občany (občany České republiky). Zdroj: 
Parlamentní Listy

Navštívili jsme také Kostelec nad Orlicí, kde stát před lety  
z opuštěných kasáren vybudoval pobytové zařízení pro azylanty. 
Hovořili jsme s ředitelkou zařízení, pracovníky sociálního odboru 
a starostou města. Kromě informace ředitelky pobytového zařízení, 
že neví o tom, že by se ministerstvo vnitra chytalo rozšiřovat síť 
takových zařízení, jsme se dozvěděli, jak je organizován pobyt 
cizinců v Kostelci. Pracovníci sociálního odboru i starosta města 
konstatovali, že cizinci žijící v Kostelci, svým chováním nevybočují 
z hranic chování běžných občanů a kriminalita ve městě je na 
úrovni srovnatelných lokalit. Zjistili jsme také, že pobytové zařízení 
generuje cca 50 pracovních míst v různých profesích (provozní 
pracovníci, ochranka, pedagogové). Zdroj: Králický ZPRAVODAJ

Snaha vedení města o zřízení „prosperujícího podniku s azylan-
ty“ byla díky občanské iniciativě s podporou většiny občanů města 
a okolí a zástupců parlamentních stran neúspěšná. „Poděkování“ 
starostky, bývalé aktivní členky KSČ, plné zášti a nenávisti, učiněné 
svým sousedům a v mnoha případech i svým voličům, kteří pouze 
hájili národní hodnoty a náš životní prostor, vyrazilo dech i těm 
nejotrlejším.

„Starostka odmítla referendum a řekla nám, že jsme tupým 
stádem prezidenta Zemana,“ popsal vztahy mezi iniciativou  
a radnicí Souček.

„Posloužili jako užiteční idioti pana prezidenta, protože šli 
demonstrovat na Albertov. To jsem řekla.“ reagovala Ponocná. 
Zdroj: Parlamentní Listy

Postoj vedení města k „nepřizpůsobivým občanům“ s odlišným 
názorem, přesně vystihl pan Jan Králík, ve svém příspěvku umís-
těném na blogu.

Vedení radnice v Králíkách není schopné hájit zájmy vlastních 
občanů. Rozdělování veřejných zakázek a uspokojování potřeb po-
litických úředníků jim jde dobře, ale na ostatní záležitosti již nemají 
časovou kapacitu. Díky tomuto přístupu komunálních politiků, musí 
nastoupit aktivisté z řad místních občanů. Od vedení radnice, se místo 
věcného dialogu dočkali osobních útoků a napadání. To je smutný, 
ale velmi reálný obrázek o dění v našich obcích.  Zdroj: Orlicky.
denik.cz/E.portal.cz/blog.idnes.cz

Králická občanská veřejnost, dokázala zvednout hlavu a svým 
postojem dala jasně najevo, co si myslí o současném vedení radnice. 
Do druhé poloviny volebního období si popřejme jen to dobré. 

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Článek pod názvem „Krajské školství je více politické než 
odborné téma“ měl být zveřejněn v zářijovém čísle Králického 
zpravodaje. Dle sdělení Ing. Divíška článek do zářijového čísla 
zpravodaje umístěn nebyl pro údajný nedostatek místa v rámci 
sazby. K sdělení pouze uvádím, že zářijové vydání obsahovalo 
pouze 22 stran, červencové a srpnové 28 stran a červnové dokonce   
30 stran, za stejnou cenu. Osobně mám velmi silný pocit, že 
skutečným důvodem byl zásah vedení města, které opět Králický 
zpravodaj zneužilo ke své  bezúplatné, osobní propagaci před 
nadcházejícími volbami do krajského zastupitelstva.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSDObsluha zařízení na tváření kovů

Náplň práce: - obsluha a seřízení tvářecího
   víceoperačního lisu
 - údržba strojního zařízení, vč. údržby nástrojů
 - kontrola dílů

Požadujeme: - střední odborné vzdělání (vyučen)
 - technické znalosti (čtení ve výkresech)
 - spolehlivost, odpovědnost, samostanost

Nabízíme:  - práci na plný úvazek
 - jednosměnný provoz
 - 4 týdny dovolené
 - firemní benefity 
 - nástup možný ihned
 - mzdové rozpětí od 15.000 do 22.000 Kč/  
   měsíc

Kontakt: Firma NET – KOVO s.r.o., 
 Nádražní 309, 788 32 Staré Město, 
 Široká Jana, Chytková Jana, 
 telefon: 583  239 340, 
 e-mail: jana.siroka@net-kovo.cz,
 chytkova@net-kovo.cz.

Stanovisko redakce zpravodaje:
Článek „Krajské školství je více politické než odborné téma“ 

nebyl zařazen na základě rozhodnutí odpovědného redaktora. 
Zdůvodnění, proč nebyl článek otištěn, bylo odesílateli zasláno. 
K obsahu vyjádření autora příspěvku uvádíme, že do práce re-
dakce vedení města nezasahuje, příspěvky nejsou cenzurovány 
a redakce je s vedením města nekonzultuje. Příspěvky od autora 
článku jsou zasílány prostřednictvím datové schránky třetí osoby, 
tudíž jsou evidovány v systému spisové služby městského úřadu. 
Tyto příspěvky jsou přímo administrátorem spisové služby měst-
ského úřadu předávány redakci zpravodaje - nemá k nim přístup 
třetí osoba. Všechny politické příspěvky otištěné v zářijovém čísle 
byly hrazeny jako komerční inzerce dle schválených pravidel pro 
vydávání Králického zpravodaje. Celkové náklady na vydávání 
zpravodaje jsou rozpočtovány na příslušný kalendářní rok v rámci 
rozpisu rozpočtu. Pokud je v průběhu roku v rámci jednotlivých 
čísel různý počet stran (např. vyšší), jedná se o stav, kdy v některém 
z následných čísel dochází ke korekcím počtu stran tak, aby celkové 
náklady nepřesáhly schválený rozpočet. V závěru roku očekáváme 
rozšířené vydání z důvodu otištění jízdních řádů, proto je v současné 
době nižší počet stran.

Současně uvádíme, že článek byl zpracován formou „rozhovoru“ 
autora článku s příslušnou krajskou zastupitelkou na téma krajské 
školství, což nezapadá do celkové koncepce zpravodaje. 

Jan Divíšek, odpovědný redaktor
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Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů
Vycházejícím žákům 

9. ročníků základních 
škol bývá v podzimním 
období věnována zvýšená 
pozornost v souvislos-
ti s volbou budoucího 
povolání a následným 
výběrem vhodné školy 
pro další studium. Jednou 
z možností, která může 
být pro žáky inspirací 

právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních škol 
a zaměstnavatelů.

23. ročník přehlídky středních škol a zaměstnavatelů 
proběhne 12. 10. - 13. 10. 2016  v prostorách Vyšší odborné 
školy a Střední školy technické v České Třebové. Přístupná 
bude pro veřejnost 12. 10. 2016 od 12:00 – do 17:00 hodin, 
13. 10. 2016 od 8:00 do 17:00 hodin.

Na přehlídce mohou žáci a jejich rodiče získat aktuální 
informace o oborech studia nabízených středními školami 
a učilišti v regionu Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých škol 
zde poskytují žákům a jejich rodičům informace o studijních 
oborech, podmínkách přijímacího řízení, plánovaných aktivi-
tách školy a následného uplatnění absolventů v praxi. Společně 
se školami se přehlídky účastní významní zaměstnavatelé naše-
ho regionu Orlicko: Rieter CZ s.r.o Ústí nad Orlicí; Bühler CZ 
s.r.o. Žamberk; OMB composites EU a.s. Králíky; CZ LOKO 
a.s. a DRUMEL Co s.r.o. Česká Třebová; ŠKODA AUTO a.s. 
Mladá Boleslav; IVECO a.s. Vysoké Mýto; INA s.r.o. a Forez 
s.r.o. Lanškroun; REHAU s.r.o. Moravská Třebová.

Právě od nich mohou rodiče i žáci získat cenné informace  
o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na trhu práce.

Přehlídka škol je také určena široké veřejnosti, neboť ce-
loživotnímu vzdělávání je v současné době věnována nemalá 
pozornost. Školy tak mohou nabízet vzdělávání nejen žákům 
základních škol, ale také dospělé populaci. S rychle měnící se 
situací na trhu práce, která především přináší zvýšené nároky 
na pracovní sílu, vyžadují zaměstnavatelé od žadatelů o prá-
ci vysokou míru teoretických znalostí a potřebné praktické 
dovednosti.

Informační a poradenské středisko při Úřadu práce - ČR  
nabízí veřejnosti tyto poradenské služby:

- poradenství pro volbu povolání žákům základních škol 
a jejich rodičům

- poradenství pro změnu povolání a změnu zaměstnání
- poradenství pro celoživotní vzdělávání (získání nové pro-

fesní kvalifikace)
poradenství pro výběr vhodného vzdělávání nebo vhodného 

rekvalifikačního kurzu s ohledem na poptávku zdejšího trhu 
práce 

- samoobslužné testy ke zjištění profesních zájmů, které 
Vám mohou usnadnit rozhodování o volbě studia či výběru 
nové profese

- profesní diagnostiku k ověření předpokladů pro další vzdě-
lávání a pracovní uplatnění

Kontakt na IPS: 950 172 445, 950 172 449

Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího 
vzdělávání 

Úřad práce ČR - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí,  
17. listopadu 1394

tel: 950 172 445
e-mail: iva.tomsova@uo.mpsv.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
29. 8.
RM/2016/34/587: RM doporučuje ZM 

schválit záměr zvýšení základního kapitálu 
společnosti Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 
69 Králíky nepeněžitým vkladem jediného 
společníka, který je tvořen nemovitými 
věcmi v k.ú. Králíky, a to:

pozemkem st.p.č. 1048/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 345 m2

pozemkem st.p.č. 1048/3 – zastavění 
plocha a nádvoří o výměře 1 404 m2, jehož 
součástí je budova bez čp/če – jiná stavba 

pozemkem st.p.č. 1048/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 848 m2

pozemkem st.p.č. 1048/5 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 352 m2

pozemkem p.p.č. 1725/3 – orná půda  
o výměře 976 m2

pozemkem p.p.č. 1725/4 – orná půda  
o výměře 2 391 m2

pozemkem p.p.č. 1725/5 – orná půda  
o výměře 1 033 m2

pozemkem p.p.č. 1725/6 – orná půda  
o výměře 1 356 m2

pozemkem p.p.č. 1725/7 – orná půda  
o výměře 3 206 m2, se všemi jejich sou-
částmi a příslušenstvím, popsanými ve 
znaleckém posudku č. 1128/43/2016 
vypracovaným dne 21.08.2016 soudím 
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí Ing. Jiřím Šmokem. 
Dle tohoto znaleckého posudku činí celková 
cena nemovitostí 5.000.000 Kč. Zároveň 
RM doporučuje záměr zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/34/588: RM bere na vědomí 
žádost společnosti Konta Holding s.r.o., 
IČO 05225493, sídlem Červená Voda 547 
o prodej části pozemku p.p.č. 1071/1 – orné 
půdy o výměře cca 700 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem výstavby komunitního domu pro 
seniory o 20 bytových jednotkách a ukládá 
MO vyzvat žadatele k doplnění žádosti ve 
smyslu jednání s jednatelem společnosti.

RM/2016/34/589: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – pi-
líře elektro a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 
3504 – orné půdě v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši:

pilíř elektro:    9.243 Kč
pilíř HUP: 10.890 Kč
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 

na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM schvaluje dohodu o zaplacení připojo-
vacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč 
s manžely J. a K. B., Králíky.

RM/2016/34/590: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p.p.č. 3741/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 500 m2 
v k.ú. Králíky společnosti KWEKU s.r.o., 
IČO 27640477, sídlem Polepská 351, 280 
02 Kolín 4, za účelem dočasného uložení 

skrývky zeminy ze sousedního pozemku, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou 
jednoho roku a za nájemné ve výši 5.000 
Kč/rok + DPH.

RM/2016/34/591: RM schvaluje změnu 
nájemní smlouvy č. j. 3023/2010 ze dne 
17.06.2010 na pronájem části pozemku 
p.p.č. 1841/1 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 350 m2 v k.ú. Králíky mezi 
městem Králíky a panem A. B., Králíky za 
účelem rozšíření manipulační plochy (cca 
40 m2) a údržby pozemku a sekání trávy (cca 
310 m2). Nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou a za nájemné ve výši 235 Kč/rok.

RM/2016/34/592: RM schvaluje záměr 
udělení souhlasu s postoupením smlouvy 
uzavřené dne 18.03.2011 mezi společností 
„CARO“ Janina Byczek, Międzylesie, Pol-
sko jako nájemcem a městem Králíky jako 
pronajímatelem, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 14.08.2014, a to z postupitele „CARO“ 
Janina Byczek na postupníka J. B., Králí-
ky, a ukládá MO záměr zveřejnit na dobu  
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi.

RM/2016/34/593: RM doporučuje schvá-
lit záměr udělení souhlasu s postoupením 
smlouvy uzavřené dne 18.03.2011 mezi 
společností „CARO“ Janina Byczek, 
Międzylesie, Polsko jako budoucím ku-
pujícím a městem Králíky jako budoucím 
prodávajícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
19.09.2014, a to z postupitele „CARO“ 
Janina Byczek na postupníka J. B., Králíky,  
a záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od pravidel pro nakládání s nemovitými 
věcmi. Zároveň ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/34/594: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 16-33 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201609, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích  
o částku 759.541,39 Kč.

RM/2016/34/595: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhod-
nější cenové nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce - „Soci-
ální a terapeutická dílna Králíky, ul. Příční  
č.p. 352 v Králíkách“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem KWEKU s.r.o., 
Polepská 351, 280 02 Kolín.

RM/2016/34/596: RM doporučuje ZM 
schválit nabytí majetku realizací akce: „Re-
vitalizace areálu pro skladování a separaci 
odpadů v Králíkách“ na pozemcích p.č.st. 
1048/3, 1048/2, 1048/4, 1048/5, p.p.č. 
1725/3, 1725/7, 1725/4, 1725/6, 1725/5 
v k.ú. Králíky a ukládá odboru VTS před-
ložit bod na jednání ZM.

RM/2016/34/597: RM doporučuje ZM 
schválit nabytí majetku realizací akce: 
„Novostavba klubovny – Králíky – Červený 
Potok“ na pozemku p. č. 2135 v k. ú. Čer-
vený Potok a ukládá odboru VTS předložit 

bod na jednání ZM.
RM/2016/34/598: RM schvaluje výzvu 

včetně všech příloh k podání nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce na akci „Novostavba klubovny – 
Králíky – Červený Potok“ a dále navrhuje 
vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu  
k předložení cenových nabídek.

RM/2016/34/599: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2016 „Obnova 
dvorní fasády budovy Spořitelny č. p. 364 
v Králíkách“ mezi městem Králíky a společ-
ností Štěpánek, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno, v předloženém znění.

RM/2016/34/600: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.05.2016 „Pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení na 
akci novostavba provozního zázemí KS – 14 
U Cihelny“ mezi městem Králíky a společ-
ností P&M, stavebně obchodní společnost 
s.r.o., náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno 
- Žabovřesky, v předloženém znění.

RM/2016/34/601: RM bere na vědomí 
předložené žádosti na poskytnutí příspěvku 
z Fondu památkové péče města Králíky pro 
rok 2016 – 2. kolo s termínem podání do 
01.08.2016 a ukládá odboru OS zařadit žádosti 
na nejbližší jednání zastupitelstva města.

5. 9.
RM/2016/35/602: RM ukládá MO pozvat 

evidované zájemce o prodej volné bytové 
jednotky č. 658/15 o velikosti 3+1 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
663.260 Kč na jednání RM dne 19.09.2016 
v 15:00 hodin s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu.

RM/2016/35/603: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 3385 
– ostatní plochy o výměře 365 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 30 Kč/m2  
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/35/604: RM doporučuje ZM 
schválit zrušení usnesení č. ZM/2016/04/059 
ze dne 09.05.2016 a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/35/605: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 
– zahrady o výměře 820 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem realizace stavby pro bydlení za 
kupní cenu ve výši 165.000 Kč + náklady 
spojené s převodem a uložení záměr prodeje 
zveřejnit, zároveň ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/35/606: RM schvaluje podání 
návrhu na nařízení exekuce u povinného  
I. D., Králíky, k Exekutorskému úřadu Přerov, 
soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, 
IČO 04886674, sídlem Komenského 38, 750 
02 Přerov I - Město, prostřednictvím právního 
zástupce města Mgr. Bernarda Urbana, sídlem 
AK Lanškroun, Pivovarské náměstí 557, 563 
01 Lanškroun.
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RM/2016/35/607: RM ruší usnesení  

č. RM/2016/31/539 ze dne 08.08.2016  
a doporučuje ZM schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 3482 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 1 970 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem zemědělského 
hospodaření za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši  
7 Kč/m2 + náklady spojené s převodem  
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/35/608: RM schvaluje nový 
záměr prodeje osobního automobilu zn. 
ŠKODA FABIA COMBI 1.2, RZ 1E8 
7222, rok výroby 2004, za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 36.500 Kč 
včetně DPH a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit na dobu 30 dnů.

RM/2016/35/609: RM schvaluje krát-
kodobý pronájem prostoru dvou učeben 
ve druhém poschodí v budově čp. 367, 
která je součástí pozemku st.p.č. 229 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
Junáku – českému skautu, středisku Bílá 
liška Červená Voda, z.s., IČO 75134268, 
sídlem 561 61 Červená Voda 130 za účelem 
přenocování cca 20 osob, a to v termínu 10. 
– 11.09.2016 a za nájemné ve výši 500 Kč.

RM/2016/35/610: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 3088 trva-
lého travního porostu o výměře cca 581 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem sekání 
trávy a údržby pozemku za nájemné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu  
15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pro-
pachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky.

RM/2016/35/611: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p.p.č. 3088 – trva-
lého travního porostu o výměře cca 180 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem sekání 
trávy a manipulační plochy za nájemné 
v případě sekání trávy ve výši 0,50 Kč/m2/
rok a v případě manipulační plochy ve výši 
2 Kč/m2/rok, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/35/612: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p.p.č. 3404 – trvalého 
travního porostu o výměře 284 m2 a p.p.č. 
3410 – ostatní plochy o výměře 719 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem uží-
vání parkovací plochy, údržby pozemku 
a spásání trávy za nájemné v případě 
parkovací plochy ve výši 2 Kč/m2/rok  
a v případě údržby pozemku a spásání trávy 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok, nájemní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou. Zároveň RM 
ukládá MO záměr pachtu zveřejnit na dobu  
15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pro-
pachtování pozemků ve vlastnictví města 
Králíky.

RM/2016/35/613: RM schvaluje výzvu 

k podání nabídky včetně všech příloh na 
zakázku malého rozsahu na akci „Spor-
tovní areál – modernizace kurtu“ a dále 
navrhuje vyzvat dodavatele dle předlože-
ného seznamu k podání cenových nabídek.

RM/2016/35/614: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, konané ve dnech 01. a 02.10.2016 na 
pozemcích vyhrazených k jejímu pořádání, 
jež je uzavírána mezi Městem Králíky  
a Sokolem Dolní Boříkovice, z.s.

RM/2016/35/615: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, konané ve dnech 01. a 02.10.2016 na 
pozemcích vyhrazených k jejímu pořádání, 
jež je uzavírána mezi Městem Králíky a FC 
Jiskrou 2008, z.s. 

RM/2016/35/616: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, konané ve dnech 01. a 02.10.2016 na 
pozemcích vyhrazených k jejímu pořádání, 
jež je uzavírána mezi Městem Králíky a TJ 
Jiskrou Králíky, z.s.

RM/2016/35/617: RM schvaluje při-
stoupení příspěvkové organizace Klub 
Na Střelnici k uzavřené rámcové smlouvě 
Vodafone OneNet č. 009333, uzavřené 
mezi Městem Králíky a firmou Vodafone 
Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 
00 Praha 10.

RM/2016/35/618: RM schvaluje dle § 23 
odst. 5 školského zákona výjimku z počtu 
dětí umístěných ve třídách MŠ Pivovarská, 
Králíky okr. Ústí nad Orlicí pro školní rok 
2016/2017 na 25 dětí v každé třídě.

RM/2016/35/619: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky MŠ Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí o přijímacím 
řízení pro školní rok 2016/2017 a souhla-
sí s umístěním dětí s trvalým pobytem 
mimo územní obvod města Králíky v MŠ 
Červený Potok a detašovaném pracovišti 
Prostřední Lipka.

RM/2016/35/620: RM schvaluje s účin-
ností od 05.09.2016 aktualizovaný ceník 
služeb sportovišť provozovaných Základní 
školou Králíky.

RM/2016/35/621: RM bere na vědomí 
informaci o uzavřené darovací smlouvě 
mezi městem Králíky a J. T., Heřmanice 
(50.000 Kč).

12. 9.
RM/2016/36/622: RM schvaluje pro-

nájem prostorů sloužících podnikání 
v přízemí stavby občanské vybavenosti 
čp. 274, která je součástí pozemku st.p.č. 
153/1 v k.ú. Králíky, panu M. B., Králíky 
za účelem pronájmu a předmětu podnikání 
– prodejna ovoce a zeleniny, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou a za nájemné 
ve výši 10.000 Kč/měsíc.

RM/2016/36/623: RM schvaluje záměr 
pachtu pouze pozemků p.p.č. 1268 – ostat-
ní plochy o výměře 5 348 m2, p.p.č. 1283 
trvalého travního porostu o výměře 10 392 

m2, p.p.č. 1286 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 621 m2 a p.p.č. 1291 – trvalého 
travního porostu o výměře 7 578 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka za účelem zemědělského hos-
podaření, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/
rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2016/36/624: RM schvaluje podání 
žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM 
SSM, sídlem nám. Svobody 471, 160 01 
Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu usta-
novení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle seznamu vypra-
covaným Vojenským muzeem Králíky, na 
město Králíky.

RM/2016/36/625: RM schvaluje přizná-
ní bonifikace ve výši 122.700 Kč dle Čl. IV 
odst. 5 kupní smlouvy č.j. 471/2015 ze dne 
13.04.2015 manželům R. a Z. V., Králíky, 
jelikož podmínky výplaty bonifikace byly 
žadateli splněny.

RM/2016/36/626: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční sou-
stavy prostřednictvím třetích osob a dále 
v právu přístupu a příjezdu na pozemek 
p.p.č. 2326 – ostatní plochu v k.ú. Pro-
střední Lipka v souvislosti s provozováním 
distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou  
a za jednorázovou úhradu ve výši 1.210 
Kč včetně DPH.

RM/2016/36/627: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. 16122 na zhotovení veřejné 
zakázky „Sociální terapeutická dílna Krá-
líky, ulice Příční čp. 352 v Králíkách“ mezi 
firmou KWEKU s.r.o., sídlem Polepská 
351, 280 02 Kolín 4 a městem Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2016/36/628: RM schvaluje úplnou 
uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce: „Svatomichalská pouť 2016 v Králí-
kách“ v termínu od 30.09.2016 19:00 hod. 
do 02.10.2016 do 18:00 hod. Dále pověřuje 
odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM/2016/36/629: RM bere na vědomí 
nabídku pana B. G. na opravy a údržbu 
drobného majetku města Králíky a péči  
o veřejná prostranství a ukládá vedoucímu 
OVTS zajistit s p. G. spolupráci.

RM/2016/36/630: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 594/2016 přidělené 
městu Králíky na základě darovací smlou-
vy s J. T. a interní rozpočtové opatření číslo 
201610, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
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50.000,00 Kč.

19. 9.
RM/2016/37/631: RM doporučuje ZM 

schválit prodej volné bytové jednotky  
č. 658/15 o velikosti 64,20 m2 ve II. nad-
zemním podlaží bytového domu čp. 658 
v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu  
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve 
výši 314/10000 paní A., Malá Morava, za 
kupní cenu ve výši 733.704 Kč a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/37/632: RM schvaluje navýše-
ní měsíční odměny za provozování Muzea 
opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka 
Společnosti přátel československého opev-
nění, o.p.s., IČO 26963337, sídlem Luční 
199, 666 03 Hradčany na částku 90.000 
Kč s účinností od 01.11.2016, a to formou 
dodatku č. 4 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014, v předloženém znění.

RM/2016/37/633: RM projednala žádosti 
V. V., Brno a Společenství vlastníků jedno-
tek domu Červený Potok č.p. 81, Králíky, 
IČO 28799241, sídlem Králíky – Červený 
Potok 81, PSČ 561 69 o prodej pozemku 
p.p.č. 2284 v k.ú. Červený Potok a vyřízení 
obou žádostí odložila. RM ukládá MO od-
povědět žadatelům ve smyslu jednání RM.

RM/2016/37/634: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p.p.č. 3481 – trvalého 
travního porostu o výměře 221 m2 a části 
p.p.č. 3482 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 1 292 m2 v k.ú. Dolní Boříko-
vice za účelem zemědělského hospodaření 
za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2016/37/635: RM schvaluje smlouvu 
o právu provést stavbu - akce „Lipkovský 
potok, Dolní Lipka, úprava průlehu zátopy 
poldru“ mezi městem Králíky a stavební-
kem Povodím Labe, státním podnikem, 
IČO 70890005, sídlem Víta Nejedlého 951, 
500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, 
a to v předloženém znění.

RM/2016/37/636: RM souhlasí s postou-
pením smlouvy uzavřené dne 18.03.2011 
mezi společností „CARO“ J. B., NIP: PL 
8811186675, Międzylesie, Polsko jako 
nájemcem a městem Králíky jako prona-
jímatelem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
14.08.2014, a to z postupitele „CARO“  
J. B. na postupníka J. B., Králíky.

RM/2016/37/637: RM schvaluje proná-
jem městského bytu č. 38 v bytovém domě 
čp. 662/3 v ul. V Bytovkách v Králíkách, 
který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
panu P. H., Králíky, a to od 01.10.2016 
na dobu určitou šesti měsíců v souladu 

s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlast-
nictví města Králíky. Současně RM promíjí 
úhradu jistoty za pronájem výše uvedeného 
městského bytu z důvodu veřejného zájmu, 
a to dle Článku 5 odst. (6) Pravidel pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky, 
neboť dojde k uvolnění bytové jednotky  
č. 39 v čp. 658/3 v Králíkách k prodeji.

RM/2016/37/638: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 39 v bytovém 
domě čp. 658/3 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s panem 
P. H., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 
30.09.2016.

RM/2016/37/639: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 2 v budově 
Základní umělecké školy Králíky v čp. 
483, která je součástí pozemku st.p.č. 632 
– zastavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, 
s paní E. S., bytem tamtéž, a to dohodou ke 
dni 30.09.2016. Zároveň RM ukládá MO 
zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného 
bytu na dobu určitou od 01.11.2016 do 
30.06.2017, poté s možností prodloužení NS 
vždy na dobu 1 roku dle Pravidel pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky 
a za smluvní nájemné ve výši 44,07 Kč/m2.

RM/2016/37/640: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p.p.č. 3526 – trvalého 
travního porostu o výměře 12 390 m2  
a p.p.č. 3533 – trvalého travního porostu  
o výměře 3 127 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za účelem zemědělského hospodaření za 
nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok + DPH, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
Zároveň RM ukládá MO záměr pachtu zve-
řejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2016/37/641: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p.p.č. 428/1 – trvalého 
travního porostu o výměře 1 841 m2, p.p.č. 
428/2 – orné půdy o výměře 1 058 m2, p.p.č. 
1527/2 – ostatní plochy o výměře 760 m2, 
p.p.č. 3276 – ostatní plochy o výměře 3 405 
m2, p.p.č. 3490 – trvalého travního porostu 
o výměře 28 004 m2, p.p.č. 3491 – trvalého 
travního porostu o výměře 7 706 m2 a p.p.č. 
3514 – trvalého travního porostu o výměře 
17 979 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice a dále 
p.p.č. 1310 – trvalého travního porostu  
o výměře 6 702 m2 a p.p.č. 1320 – orné 
půdy o výměře 19 639 m2 v k.ú. Dolní 
Lipka za účelem zemědělského hospoda-
ření za nájemné ve výši 0,07 Kč/m2/rok 
+ DPH, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od Pravidel pro propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky.

RM/2016/37/642: RM schvaluje dodatek 
č. 1 smlouvy příkazní č.j. 91/2015 uzavřené 

dne 21.01.2015 2015 mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, který upravuje navýšení finančního 
limitu údržby a běžných oprav na částku 
150.000 Kč, v předloženém znění.

hlasování: 2:3:0 (neschváleno, proti Ing. 
Tóth, Ing. Strnad, Mgr. Beran)

RM/2016/37/643: RM schvaluje dodatek 
č. 1 smlouvy příkazní č.j. 91/2015 uzavřené 
dne 21.01.2015 2015 mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, který upravuje navýšení finančního 
limitu údržby a běžných oprav na částku 
80.000 Kč, v předloženém znění.

RM/2016/37/644: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky včetně všech příloh na 
zakázku malého rozsahu na akci „Chodník 
podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách,  
I. etapa“ a dále navrhuje vyzvat dodavatele 
dle předloženého seznamu k předložení 
cenových nabídek.

RM/2016/37/645: RM schvaluje záměr 
demolice „Jiné stavby na st. p. č. 142/2 
v Králíkách, truhlárny“ - stavby bez č. p./ 
č. ev. v ulici Hluboká a ukládá odboru VTS 
zajistit veškeré kroky k realizaci demolice 
stavby a předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/37/646: RM souhlasí s pro-
dloužením doby pro pořádání hudební 
produkce na 02:00 hodin v noci ze dne 
23.09.2016 na 24.09.2016 a 24.09.2016 na 
25.09.2016, a to v souvislosti s pořádáním 
„10. Setkání celníků na Horní Lipce“, které 
se koná v areálu objektu Krajského úřadu 
pro Pardubický kraj, Horní Lipka 16, Krá-
líky, za splnění následujících podmínek:

pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí 
v bezprostředním okolí o konání kulturní/
sportovní akce spojené s hudební produkcí;

pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů tak, aby ne-
docházelo k narušování veřejného pořádku; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik;

pořadatel je povinen vhodnými opat-
řeními minimalizovat především vibrace  
a hlukové imise působící na okolí akce.

RM/2016/37/647: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného finančního daru ve výši 
5.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
Isolit-Bravo spol. s r.o., Jablonské nábřeží 
305, 561 64 Jablonné nad Orlicí.

RM/2016/37/648: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného finančního daru ve výši 
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5.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
Východočeský klub celních veteránů, 
Horní Lipka 16, 561 69 Králíky.

RM/2016/37/649: RM schvaluje dle § 23 
odst. 5 školského zákona výjimku z počtu 
žáků v Mateřské škole Červený Potok, 
Králíky okr. Ústí nad Orlicí, detašované 
pracoviště MŠ Prostřední Lipka pro školní 
rok 2016/2017 a stanovuje na toto období 
počet 27 dětí ve třídě dané školy.

RM/2016/37/650: RM schvaluje pro-
hlášení města Králíky o zájmu na realizaci 
vytvoření srovnávací platformy výměny 
energetických dat v rámci projektu EMSA.

26.09.
RM/2016/38/651: RM schvaluje pacht 

části pozemku p.p.č. 1083/4 – ostatní plo-
chy o výměře cca 100 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem zřízení zahrádky a umístění dřevě-
ného altánu panu J. H., Králíky, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou a za 
pachtovné ve výši 300 Kč/rok.

RM/2016/38/652: RM schvaluje pacht 
pozemku p.p.č. 488 – zahrady o výměře 
205 m2 v k.ú. Králíky za účelem užívání 
zahrady paní A. N., Králíky, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou a za 
pachtovné ve výši 615 Kč/rok.

RM/2016/38/653: RM schvaluje pacht 
pozemků p.p.č. 3404 – trvalého travního 
porostu o výměře 284 m2 a p.p.č. 3410 – 
ostatní plochy o výměře 719 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za účelem užívání parkovací 
plochy, údržby pozemku a spásání trávy 
P. P., Králíky, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou a za pachtovné ve výši 
607 Kč/rok.

RM/2016/38/654: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p.p.č. 3088 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 581 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem sekání trávy 
a údržby pozemku panu R. S., Králíky, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
a za nájemné ve výši 291 Kč/rok.

RM/2016/38/655: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p.p.č. 3088 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 180 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice za účelem sekání trávy 
a manipulační plochy paní J. R., Králíky, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
a za nájemné ve výši 225 Kč/rok.

RM/2016/38/656: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje volné bytové jed-
notky č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 ve 
IV. nadzemním podlaží bytového domu  
čp. 658 v k.ú. Králíky spolu se spoluvlastnic-
kým podílem na společných částech domu  
a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve 
výši 169/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 539.430 Kč a uložit 
záměr prodeje zveřejnit.

RM/2016/38/657: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3504 – orné 
půdě v k.ú. Králíky manželům J. a  K. B., 
Králíky za kupní cenu ve výši:

pilíř elektro   9.243 Kč
pilíř HUP 10.890 Kč.
RM/2016/38/658: RM souhlasí se zasta-

vením exekuce ve věci exekučního řízení  
o vymožení dluhu za neuhrazené nájemné 
ve výši 10.528 Kč s poplatkem z prodlení 
2,5 promile za každý den prodlení za 
užívání bytu č. 2 v ul. Hluboká 265 v Krá-
líkách u povinné V. R., Králíky, t.č. Praha, 
Kunratice, zaslanou soudní exekutorkou 
Mgr. Zuzanou Sobíškovou, Exekutorský 
úřad Praha 6, sídlem Bělohorská 270/17, 
169 00 Praha 6.

RM/2016/38/659: RM doporučuje ZM 
schválit prominutí dluhu povinné V. H., 
Králíky, ve výši 14.432 Kč + poplatek z pro-
dlení ve výši 54.470,52 Kč, který povinné 
vznikl v souvislosti s neplacením nájem-
ného za užívání bytu č. 3 v ul. Nádražní 
843 v Králíkách. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/38/660: RM schvaluje dohody 
o poskytnutí prostor na dobu nezbytně nut-
nou, tj. na dobu určitou od 06.10.2016 do 
17.10.2016, pro přípravu a konání voleb do 
Zastupitelstva PK a 1. kola voleb do Senátu 
Parlamentu ČR ve dnech 07.10.2016 až 
08.10.2016 a pro konání 2. kola voleb do 
Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14.10.2016 
až 15.10.2016 s těmito subjekty:

L. a J. K., Prostřední Lipka čp. 74, 561 69 
Králíky: místo konání - rekreační zařízení 
Heřmanice čp. 102. RM schvaluje úhradu za 
poskytnutí prostor ve výši:za konání 1. kola 
voleb částku 3.600 Kč, pro případ konání 
2. kola voleb částku 3.600 Kč. Duchovní 
správa poutního kostela v Králíkách II, 
IČO 73631035, sídlem Kopeček 1, 561 
69 Králíky, místo konání - Klášter čp. 1, 
Dolní Hedeč: RM schvaluje úhradu za po-
skytnutí prostor ve výši:za konání 1. kola 
voleb částku 3.600 Kč, pro případ konání 
2. kola voleb částku 3.600 Kč. Zároveň 
RM schvaluje dohody o náhradě účelně 
vynaložených nákladů v souvislosti s ko-
náním voleb do Zastupitelstva PK a 1. kola 
voleb do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 
07.10.2016 až 08.10.2016 a pro konání  
2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 14.10.2016 až 15.10.2016 s těmito 
subjekty: Základní škola Králíky, IČO 
49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 
Králíky, místo konání - budova ZŠ, ulice 
5. května čp. 412. RM schvaluje úhradu 
za účelně vynaložené náklady ve výši: za 
konání 1. kola voleb částku 3.600 Kč, pro 
případ konání 2. kola voleb částku 3.600 
Kč. Mateřská škola, Červený Potok, Králí-

ky, okres Ústí nad Orlicí, IČO 75016761, 
sídlem Červený Potok 78, 561 69 Králíky, 
místo konání - budova MŠ Červený Potok 
čp. 78. RM schvaluje úhradu za účelně vy-
naložené náklady ve výši: za konání 1. kola 
voleb částku 3.600 Kč, pro případ konání 
2. kola voleb částku 3.600 Kč.

RM/2016/38/661: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části p.p.č. 1071/1 
– orné půdy o výměře cca 1 147 m2 a části 
pozemku p.p.č. 1082/2 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 130 m2 vše v k.ú. 
Králíky za účelem výstavby komunitního 
domu pro seniory za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
200 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/38/662: RM schvaluje ce-
novou nabídku společnosti Ekologický 
rozvoj a výstavba s.r.o., sídlem nám. Čes-
koslovenské armády 37, 551 01 Jaroměř, 
na přípravu a organizaci výběrového řízení 
na zpracovatele projektu „Intenzifikace 
ČOV Králíky“.

RM/2016/38/663: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí mimořádného investičního 
členského příspěvku na financování pro-
jektu „Objekt informačního a sociálního 
zázemí Lyžařské běžecké oblasti Buková 
hora-Suchý vrch - osazení vodního zdroje 
odradonovacím zařízením“ mezi městem 
Králíky a Sdružením obcí ORLICKO.

RM/2016/38/664: RM schvaluje plán 
veřejnosprávních kontrol v předloženém 
znění a k jeho naplnění jmenuje kontrolní 
skupinu ve složení: vedoucí - Ing. Mag-
dalena Berková, členové - přizvané osoby 
Ing. Daniela Burianová, Jana Jaklová  
a Ing. Eliška Vídeňská.

RM/2016/38/665: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo OR/16/23449 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Za-
stupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201611, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 180.000 Kč.

RM/2016/38/666: RM schvaluje při-
jetí dotace z prostředků MŠMT – výzva 
č. 02_16_022 ve výši 306.367 Kč na rea-
lizaci projektu „dětská chůva“ a schvaluje 
zvýšení schváleného závazného ukazatele 
pro PO MŠ Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí, příspěvek na činnost 
organizace o částku 45.000 Kč v položce 
prostředky na platy.

RM/2016/38/667: RM doporučuje ZM 
vyhlásit místní referendum k záměru Mi-
nisterstva spravedlnosti ČR zřídit v areálu 
bývalého Dětského výchovného ústavu 
v Králíkách ženskou věznici s dohledem.

RM/2016/38/668: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 10.10.2016.
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města  
č. 06 konaného 5. září 2016

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

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

Z jednání omluveni: Pavel Šiko; Ing. 
Roman Kosuk; Mgr. Karel Hlava

Z části jednání omluven:  Ing. Ladislav 
Tóth.

Za MěÚ:
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Mgr. 

Denisa Černohousová, Ing. Věra Kubíčko-
vá, Ing. Roman Švéda, Ing. Jan Divíšek, 
Petr Venzara

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřo-

vatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení investičních záměrů na 

autobusové nádraží a revitalizaci sběrného 
dvora 

4.3. Schválení příspěvků z Fondu památ-
kové péče – druhé kolo

4.4. Prezentace Městské knihovny
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 18.07.2016 Mgr. Mi-
roslav Beran a Ing. Václav Kubín nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Ing. Ladislav Dostálek 
a Mgr. Jiří Švanda.

ZM/2016/06/112: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Ing. 
Ladislava Dostálka a Mgr. Jiřího Švandu.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2016/06/113: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 06. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Po proběhlé diskusi nebylo přijato 
žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení záměru prodeje volných 

bytových jednotek č. 658/28, č. 658/35  
a č. 658/36 v bytovém domě čp. 658 v ul. V 
Bytovkách v Králíkách a spoluvlastnických 
podílů na společných částech domu a pozem-
ku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

ZM/2016/06/114: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje:

- bytové jednotky č. 658/28 o velikosti 
32,10 m2 ve IV. nadzemním podlaží by-
tového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. 
Králíky ve výši 157/10000 za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 493.310 Kč

- bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 
46,10 m2 ve IV. nadzemním podlaží by-
tového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 
v k.ú. Králíky ve výši 225/10000 za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč

- bytové jednotky č. 658/36 o velikosti 
32,00 m2 ve IV. nadzemním podlaží by-
tového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 625 m2 v k.ú. Králíky, spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st.p.č. 770/1 
v k.ú. Králíky ve výši 156/10000 za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
480.610 Kč, 

a ukládá záměr prodeje zveřejnit na 
dobu do 31. 10. 2016.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.02. Neschválení snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p.p.č. 2537 v k.ú. Horní 
Lipka

ZM/2016/06/115: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p.p.č. 2537 – trvalého 
travního porostu o výměře 239 m2 v k.ú. 
Horní Lipka panu P. S., Ústí nad Orlicí 
na částku ve výši 50 Kč/m2 a potvrzuje 
usnesení č. ZM/2016/05/087 ze dne 18. 
7. 2016.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.03. Schválení směny pozemků 
p.p.č. 3196 a p.p.č. 3199 ve vlastnictví 
města Králíky za část pozemku p.p.č. 
1018/1 ve vlastnictví pana J. B. vše v k.ú. 
Dolní Boříkovice

ZM/2016/06/116: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje směnu pozemků 
p.p.č. 3196 – ostatní plochy, ostatní 
komunikace o výměře 118 m2 a p.p.č. 
3199 – trvalého travního porostu o vý-
měře 186 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
které jsou ve vlastnictví města Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, za část pozemku p.p.č. 
1018/1 – trvalého travního porostu  
v k.ú. Dolní Boříkovice, která je nově 
označena jako p.p.č. 1018/4 o výměře 
303 m2 a která je ve vlastnictví pana 
J. B., Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.04. Schválení záměru prodeje po-
zemků p.p.č. 3220 a části p.p.č. 1535/1  
v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2016/06/117: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 3220 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 740 m2 a části 
p.p.č. 1535/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 160 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2  
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.05. Schválení záměru prodeje po-
zemků p.p.č. 329/2, p.p.č. 720/3 a p.p.č. 
738/2 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2016/06/118: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje záměr pro-
deje pozemků p.p.č. 329/2 – trvalého 
travního porostu o výměře 522 m2, 
p.p.č. 720/3 – ostatní plochy o výměře 
139 m2 a p.p.č. 738/2 – ostatní plochy 
o výměře 108 m2 v k.ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši znaleckého po-
sudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2  
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.06. Schválení záměru prodeje po-
zemku p.p.č. 3380 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2016/06/119: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 3380 – trvalého travního 
porostu o výměře 2 109 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znalec-
kého posudku, nejméně však ve výši 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem  
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)



Králický zpravodaj 10/2016 - 16

4.1.07. Schválení záměru prodeje po-
zemku p.p.č. 2410 v k.ú. Prostřední Lipka

ZM/2016/06/120: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 2410 – ostatní plochy o výměře 
92 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.08. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p.p.č. 3509 v k.ú. Králíky

ZM/2016/06/121: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3509 – orné půdy o výměře 1 106 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifi-
kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení na 
pozemku a ukládá záměr prodeje zveřej-
nit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel 
pro nakládání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.09. Schválení prodeje částí pozem-
ků p.p.č. 1841/1, p.p.č. 1841/14 a p.p.č. 
1841/15 v k.ú. Králíky

ZM/2016/06/122: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
1841/15 – trvalého travního porostu  
o výměře 20 m2, p.p.č. 1841/18 – trvalého 
travního porostu o výměře 3 m2 a p.p.č. 
1841/19 – ostatní plochy o výměře 12 m2 
manželům K. a L. M., Lichkov.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení prodeje bytové jednot-
ky č. 658/7 v bytovém domě čp. 658 v ul.  
V Bytovkách v Králíkách a spoluvlast-
nického podílu na společných částech 
domu a pozemku do vlastnictví dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2016/06/123: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej bytové jednotky 
č. 658/7 a spoluvlastnického podílu ve výši 
258/10000 na společných částech domu  
v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
Králíkách a pozemku st.p.č. 770/1 – za-
stavěné plochy a nádvoří o výměře 625 
m2 v k.ú. Králíky paní Z. K., Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.11. Schválení bezúplatného převodu 
pozemků v k.ú. Prostřední Lipka od Státního 
pozemkového úřadu

ZM/2016/06/124: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje bezúplatný převod po-
zemků v k.ú. Prostřední Lipka od České 
republiky - Státního pozemkového úřadu, 
IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žiž-
kov, 130 00 Praha 3 na město Králíky, a to 
dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním po-
zemkovém úřadu a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- dle § 7 odst. 1 písm. a)
 st.p.č. 150 – zastavěnou plochu 

a nádvoří o výměře 1 348 m2, p.p.č. 2048 
– zahradu o výměře 1 392 m2, p.p.č. 2302 
– trvalý travní porost o výměře 583 m2, p.
p.č. 2401 – trvalý travní porost o výměře 
703 m2, p.p.č. 2411 – trvalý travní porost 
o výměře 817 m2, p.p.č. 2421 – trvalý 
travní porost o výměře 4 222 m2, p.p.č. 
2431 – trvalý travní porost o výměře  
1 196 m2

- dle § 7 odst. 1 písm. b)
 část p.p.č. 2018 – orné půdy  

o výměře cca 5 981 m2, část p.p.č. 2109 – 
trvalého travního porostu o výměře cca  
2 477 m2, část p.p.č. 2511 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 970 m2, část 
p.p.č. 2577 – trvalého travního porostu  
o výměře cca 369 m2

- dle § 7 odst. 1 písm. e)
 p.p.č. 2252 – trvalý travní po-

rost o výměře 620 m2.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru zvýšit základní 
kapitál nepeněžitým vkladem – majetkem 
města do společnosti Služby města Králíky 
s.r.o.

ZM/2016/06/125: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr zvýšení základ-
ního kapitálu společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČO 26007959, sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky nepeněžitým 
vkladem jediného společníka města Krá-
líky, který je tvořen nemovitými věcmi  
v k.ú. Králíky, a to:

- pozemkem st.p.č. 1048/2 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 345 m2

- pozemkem st.p.č. 1048/3 – zastavění 
plocha a nádvoří o výměře 1 404 m2, 
jehož 

  součástí je budova bez čp/če – jiná 
stavba

- pozemkem st.p.č. 1048/4 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 848 m2

- pozemkem st.p.č. 1048/5 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 352 m2

- pozemkem p.p.č. 1725/3 – orná půda 
o výměře 976 m2

- pozemkem p.p.č. 1725/4 – orná půda 
o výměře 2 391 m2

- pozemkem p.p.č. 1725/5 – orná půda 
o výměře 1 033 m2

- pozemkem p.p.č. 1725/6 – orná půda 
o výměře 1 356 m2

- pozemkem p.p.č. 1725/7 – orná půda 
o výměře 3 206 m2,

 se všemi jejich součástmi  
a příslušenstvím, popsanými ve znalec-
kém posudku č. 1128/43/2016 vypraco-
vaným dne 21.08.2016 soudím znalcem  
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odha-
dy nemovitostí Ing. Jiřím Šmokem, dle 
tohoto znaleckého posudku činí celková 
cena nemovitostí 5.000.000 Kč. Zároveň 
ukládá záměr zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání  
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.13. Schválení záměru udělení sou-
hlasu s postoupením smlouvy uzavřené dne  
18. 3. 2011 mezi městem Králíky a společ-
ností „CARO“ Janina Byczek

ZM/2016/06/126: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr udělení souhlasu 
s postoupením smlouvy uzavřené dne  
18. 3. 2011 mezi společností „CARO“ Ja-
nina Byczek, NIP: PL 8811186675, sídlem 
Boboszów 27 a/6, 57-530 Międzylesie, Pol-
sko jako budoucím kupujícím a městem 
Králíky jako budoucím prodávajícím, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2014, 
a to z postupitele „CARO“ Janina Byc-
zek na postupníka J. B., IČO 05149371, 
sídlem Dolní Lipka 9, 561 69 Králíky,  
a ukládá záměr zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání  
s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Schválení investičních záměrů na 
autobusové nádraží a revitalizaci sběrného 
dvora.

Petr Venzara, vedoucí odboru výstavby 
a technické zprávy, seznámil přítomné 
s návrhy investičních záměrů a s výší jejich 
nákladů.

ZM/2016/06/127: ZM schvaluje nabytí 
majetku realizací akce: „Revitalizace 
areálu pro skladování a separaci odpa-
dů v Králíkách“ na pozemcích st.p.č. 
1048/3, 1048/2, 1048/4, 1048/5, p.p.č. 
1725/3, 1725/7, 1725/4, 1725/6, 1725/5  
v k.ú. Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

Výpis ze zasedání zastupitelstva města  
č. 06 konaného 5. září 2016
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města  
č. 06 konaného 5. září 2016

ZM/2016/06/128: ZM schvaluje nabytí 
majetku realizací akce: „NOVOSTAV-
BA KLUBOVNY – Králíky – Červený 
Potok“ na pozemku p.č. 2135 v k.ú. 
Červený Potok.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/06/129: ZM schvaluje nabytí 
majetku realizací akce „Autobusové ná-
draží – Králíky“ na pozemcích p.č. 315 
a 328 v k.ú. Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Schválení příspěvků z Fondu památ-
kové péče – druhé kolo

Vedoucí odboru organizačního a správní-
ho Ing. Jan Divíšek informoval o rozdělení 
finančních prostředků z Fondu památkové 
péče – druhé kolo.

ZM/2016/06/130: ZM schvaluje pří-
spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken a střešní krytiny v ulici 
Jana Nerudy č. p. 609, dům p. Šlesingro-
vé“ ve výši 13.000 Kč paní K.Š, bytem 
Králíky a ukládá administrátorovi Fondu 
památkové péče zajistit nezbytné admi-
nistrativní záležitosti spojené s výplatou 
příspěvku. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/06/131: ZM schvaluje pří-
spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 349, 
byt p. Tomešové“ ve výši 22.621 Kč paní 
K.T. Králíky a ukládá administrátorovi 
Fondu památkové péče zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s vý-
platou příspěvku.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
ZM/2016/06/132: ZM schvaluje pří-

spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 349, 
byt p. Ptáčka“ ve výši 18.705 Kč panu 
J.P. Králíky a ukládá administrátorovi 
Fondu památkové péče zajistit nezbytné 
administrativní záležitosti spojené s vý-
platou příspěvku.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2016/06/133: ZM neschvaluje pří-
spěvek z Fondu památkové péče na akci 
„výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 351, 
byt sl. Kárníkové“ slečně A. K., Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Prezentace Městské knihovny
Ředitelka příspěvkové organizace Měst-

ská knihovna Mgr. Kateřina Brandejsová 

přednesla přítomným informace o historii  
a současnosti knihovny, podrobně hovořila  
o činnostech, které zajišťují pro děti a do-
spělé, o plánech do budoucna a problémech, 
se kterými se potýkají. Po proběhlé diskusi 
nebylo přijato žádné usnesení.

Ing. Tóth se omluvil z další části jednání 
a opustil jednací sál.

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 20:12 hodin. 
Výpis zajistila redakce KZ 

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

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolu-
pracujeme s institucemi, které Vám mohou 
pomoci.

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

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05. 
Tel. 605946468.
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Zahájení školního roku v SOUo Králíky s novým řidičským trenažérem
Střednímu odbornému učilišti opravárenskému v Králíkách 

se podařilo získat finanční zdroje na pořízení nového řidičského 
trenažéru, který nám dodavatelská firma předala do užívání na-
konci srpna, a proto jsme mohli tuto moderní simulační techniku 
zapojit do výuky budoucích řidičů z řad našich žáků ihned po 
startu nového školního roku, kdy se rozbíhají nové výcvikové 
kurzy a takováto zařízení jsou využívána nejvíce.

Výuka autoškoly má na našem učilišti dlouholetou tradici, 
neboť je jednou z mnoha oblastí odborné přípravy žáků našeho 
stěžejního, velice praktického, učebního oboru Opravář země-
dělských strojů. Výcvikem v naší autoškole připravujeme žáky 
na řízení nejen osobních vozidel skupiny B, ale díky výjimce 
pro přípravu žáků na budoucí povolání, i na ovládání traktorů  
a nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny. Zvládnutí nároč-

ných úkonů spojených s řízením všech těchto typů vozidel je pod-
míněno kvalitní přípravou žáků hned v samém začátku výcviku, 
čemuž toto nové výukové zařízení nesporně významnou měrou 
přispěje. Nový řidičský trenažér s označením AT-208 VRT umí 
díky obrazu přenášenému soustavou monitorů navodit uživateli, 
který sedí na místě řidiče s reálnými ovládacími prvky použitými 
z vozu Škoda Fabia, dojem skutečné jízdy ve vozidle. V uživa-
telské nabídce trenažéru lze volit oblasti výcviku, který je veden 
formou pokynů hlasového elektronického instruktora s možností 
zobrazení hodnocení průběhu cvičení. Žáci se tak mohou postupně 
zdokonalovat v dílčích úkonech souvisejících s řízením vozidla, 
jako je například práce s pedály, volantem, nácvik řazení a pou-
žívání různých ovládacích prvků, ale i v souhrnných činnostech 
spočívajících v simulaci jízdy na cvičišti, v obci a mimo obec, ve 
městě s hustým provozem, na dálnici a to za různých klimatických 
podmínek a profilů vozovky, včetně řešení rizikových situací,  
o které není na našich silnicích nouze.

Při porovnání konvenčních trenažérů z osmdesátých let minu-
lého století, na kterých naše výuka probíhala doposud, s tímto 
moderním simulátorem určeným k nácviku řízení vozidla nelze 
než konstatovat, že tento výrazný technologický posun jedno-
značně přináší obrovský skok v kvalitě výuky jak pro žáka, tak  
i v práci instruktora výcviku.

Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří se byť 
jen nepřímo zasloužili o to, že se k nám toto zařízení dostalo  
a zároveň chci vyjádřit své přesvědčení, že se nám v dohledné 
době podaří získat ještě minimálně jeden takovýto simulátor.

Karel Málek, SOUo Králíky 

Členové zahrádkářské osady „U Hedvy“

se zúčastnili oslav dožínek Gminy Międzylesie, které se konaly 
dne 28. 8. 2016 v obci Kamieńczyk. Za vzornou reprezentaci 
našich zahrádkářů jsme obdrželi poděkování a účastnický list 
Sołectwa Kamieńczyk a Gminy Międzylesie, který nám předala 
šoltyska obce paní Ewa Duś a starosta Gminy Międzylesie pan 
Tomasz Korczak.
Dne 3. 9. 2016 jsme se zúčastnili dožínkových oslav v partnerském 
města Międzylesie.

zahrádkáři z Králík Moštování
V zahradní kolonii u hřbitova v Králíkách

od 5. 9.2016 – 30. 9.2016 na telefonu
od 1.10.2016 – 29.10.2016
středa 14.00–16.00 hod.
sobota 14.00–16.00 hod. 
Jiný termín na telefonu: 722 734 719

Cena za moštování: 3 Kč/kg

KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA

MC EMMA – PROGRAM ŘÍJEN 2016
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

úterý 4.10. od 10:00 Říkadla s babi Maru každé úterý od 17:00 Jóga pro těhotné

úterý 11.10. od 10:00 Vyrábíme domácí gumové 
medvídky   s dětmi každý čtvrtek od 18:00 Jóga

úterý 18.10. od 9:30 Povídání o zvířátkách 19.-24.10. PODZIMNÍ BURZA 
DĚTSKÝCH VĚCÍ

úterý 25.10. od 10:00 Hýbánky s Hankou mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook

každý čtvrtek

od 9:15  Cvičení s kojeňátky – 0–12 
měsíců     

od 10:00 Cvičení s batolátky – chodící 
děti   

V úterý se otevírá od 09:00 a program začíná od 10:00. Ve 
čtvrtek je otevřeno od 09:00.

 Milí rodiče, rádi bychom Vám přiblížili program 
na měsíc říjen.

A co nás tedy čeká? Je toho mnoho. Každé úterý si 
děti mohou zařádit v herně, kde jsou pro ně připraveny 
říkadla, hýbánky, povídání o zvířátkách a budeme se také 
učit vyrábět domácí gumové medvídky. Cvičení pro ba-
tolátka a kojeňátka probíhá již tradičně vždy ve čtvrtek. 
Kojeňátka začínají cvičit v 9:15 a batolátka (chodící děti) 
cvičí od 10:00.

Z aktivit pro dospělé je to jóga a podzimní burza dětských 
věcí. Nově také začne jóga pro těhotné – prosíme tedy 
zájemnkyně v očekávání o přihlášení formou sms lektorce 
Daniele P. na tel.číslo 774 961 177. Minimální počet pro 
otevření kurzu jsou 3 budoucí maminky.

V říjnu také proběhne výtvarná chvilka s Petou, přesný 
termín upřeníme na našich webových a facebookových 
stránkách.

Těšíme se na Vás a přejeme krásný podzim.
Kolektiv MC Emma

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
 Mateřské centrum Emma pořádá tradiční burzu pod-

zimních a zimních věcí pro děti, která se uskuteční ve dnech  
19. 10. - 24. 10. 2016. Bližší informace najdete na plakátu.

 Po zkušenostech z minulých let bychom chtěli zdůraznit 
pár věcí a zároveň Vám poskytnout užitečné rady týkající se značení 
oblečení:

Veškeré oblečení musí být označeno a sepsané na seznamu. 
Na označení se výborně hodí papírová lepící páska, na oblečení 
skvělé drží a nepadá.

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

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

na zip na šňůrce.
Pozor změna! Seznamy jsou ke stažení na našich nových webo-

vých stránkách: www.mcemma.cz

Chtěli bychom také nalákat i nastávající maminky, na burze  
tradičně bývá velký výběr kojeneckých věcí a potřeb.

Tak neváhejte přijít a nákupem podpořit aktivity mateřského centra.
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SPOLEK SENIORŮ PRO MĚSÍC ŘÍJEN
4.10. v 17:00 hodin Výbor spolku
 - vyhodnocení akcí v měsíci září
 - zabezpečení měsíce října dle Plánu činnosti
 5.10. v 07:00 hodin – Zájezd na Dlouhé stráně  

 a Jiříkov
 - Zájezd je určen k poznání přehrady ojedinělé 

v České republice a výstavu dřevěných figur v Jiříkově
  -Cena zájezdu bude určena na základě dodání 

ceny autobusu dopravcem.
 11.10. ve 13:00 hodin – Koupání v Zábřehu.
-zájezd je určen pro členy i nečleny spolku
 -zodpovídá pí.Mgr.Bednářová
15.10. v 09:00 hodin – Burza HOLBY
- zodpovídá p-Josef Hošpes 

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST 

8.10. ve 14:00 hodin Schůze svazu Němců
- zodpovídá pí.Anna Dobrohrušková 
20.10. v 15:00 hodinSchůze zdravotně postižených
- zodpovídá pí.Marie Kučerová

Za výbor: Josef Dobrohruška

Pečovatelská služba s radostí 
přijme po vašich pozůstalých 

veškeré kompenzační pomůcky 
(invalidní vozíky, chodítka, hole), 

které by mohly sloužit jiným 
potřebným. Rádi si pro pomůcky 

přijedeme.
Kontakt: 724 894 938

Z Občanské poradny: LED žárovky jako dárek pro nové zákazníky
Podomní prodejci vynalezli nové triky, jak vyzrát nad spotřebiteli.
Jedním z nich je „darování“ LED žárovek při uzavření nové smlouvy na dodávku elektřiny. Z „darování“ se vyklube kupní 

smlouva. Pokud se spotřebitel rozhodne zůstat u svého původního dodavatele a novou smlouvu předčasně ukončit, může se dostat 
do nepříjemné pasti. 

I v naší občanské poradně jsme se s tímto případem setkali. Rádi bychom se s Vámi podělili o zkušenost našeho klienta. 
Podomní prodejce společnosti Bohemia Energy navštívil klienta a nalákal ho na dárek 5 ks úsporných moderních žárovek, pokud 

změní dodavatele elektřiny a uzavře s ním novou smlouvu. Klientovi byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky, a proto se změnou 
dodavatele souhlasil. Po několika dnech navštívil svého stávajícího dodavatele a se svou nedávnou zkušeností se mu svěřil. Stávající 
dodavatel o svého klienta nechtěl přijít, proto mu nabídl ještě lepší podmínky, než Bohemia Energy. Klient proto souhlasil. Svému 
stávajícímu dodavateli udělil plnou moc, aby za něho nové smlouvy zrušil. Za několik dní byl však klient nepříjemně překvapen, 
když ve své poštovní schránce našel dopis. Psalo se v něm, že sice od nové smlouvy na elektřinu odstoupil, ale „darované“ žárovky 
vlastně nebyly dárek, a proto je má buď vrátit, nebo zaplatit jejich kupní cenu v řádu několika tisíc korun.

Klient vedle nové smlouvy na dodávku elektřiny podepsal také kupní smlouvu na 5 ks LED žárovek, všechny za pouhou 1 Kč. 
Tuto korunu po klientovi však nikdo nechtěl… „Vždyť je to dárek!“ Ve smlouvě bylo také uvedeno, že pokud by chtěl klient od 
smlouvy odstoupit, nezaplatí 1 Kč, ale 2.000 Kč, protože taková je údajně běžná kupní cena 5 ks nových LED žárovek.

Klient od nové smlouvy na dodávky elektřiny odstoupil správně a včas, a tedy i kupní smlouva na LED žárovky je tím pádem 
zrušena. Podle evropské směrnice se nejedná o dvě samostatné smlouvy, jedná se o smlouvy spolu související, označované jako 
smlouvy doplňkové. 

Klientovi jsme doporučili obrátit se s dotazem na spotřebitelskou poradnu dTest a na základě jejich návrhu jsme klientovi pomohli 
sepsat odpověď na výzvu k vrácení nebo zaplacení LED žárovek. Klient v odpovědi Bohemia Energy informuje, že je schopen 
vrátit pouze 3 ks LED žárovek, protože zbylé již použil. Za tyto použité 2 ks LED žárovek však nabízí kupní cenu běžnou na trhu, 
která se pohybuje kolem 150 Kč za kus. 

Klient v současné době čeká na vyjádření Bohemia Energy. Pokud neuspěje, další kroky by poté bylo vhodné řešit s advokátem. 
Je možné, že bude klient nucen obrátit se na soud.

Pokud se i Vy setkáte s podobným problémem, rádi Vám v občanské poradně pomůžeme. 
Kontaktní místo OP v Králíkách je otevřeno každé úterý od 9 do 12 hod. v budově Gymnázia a ZŠ, Moravská 647.
Info: www.uo.charita.cz, tel. 465 520 520 nebo 734 281 415, e-mail: poradna@orlicko.cz. 

Pracovníci občanské poradny

VÝPRODEJ ZÁCLON
stále velký výběr záclon za snížené ceny nabízí

Hana TEMPÍROVÁ, Štíty, Nákladní 229
tel.: 774 987 229

Prod. doba: Út, Čt, Pá:  9-11, 14-17:30
Jiný den i hodinu možno domluvit na výše uvede-

ném čísle. 

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

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

SOH umožňuje hygienickou péči i pro klienty  
z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro 
tuto péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo 
v doprovodu rodinného příslušníka, popřípadě je 

dovezen automobilem PS.

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

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

Kontaktní tel.: 724 894 938
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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
01. 10. so MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
02. 10. ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
08. 10. so MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
09. 10. ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
15. 10. so MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
16. 10. ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
22. 10. so MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
23. 10. ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
28. 10. pá MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
29. 10. so MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
30. 10. ne MDDr. Haltmar Lanškroun Strážní 151 465 325 212
05. 11. so MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
06. 11. ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
12. 11. so MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
13. 11. ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
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

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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.

Milan Kubíček – Barbora Kubínová
Jan Němec – Kateřina Vencová
Petr Salášek – Klára Čížková

Roman Koníček – Iveta Martinková
Jaroslav Kurečka – Marika Šimková
Jiří Šácha – Monika Schweidlerová

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, pobočka v Ústí nad 
Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 12. 10. 2016 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné 
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie 
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační 
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, 
v přízemí v kanceláři číslo 107 (ZMĚNA).

Dne 27. září 
2016 již uply-
nuly t ř i  roky 
od úmrtí pana 
Václava ZÁ-
Ř E C K É H O , 

malíře pokojů z Králík. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, vě-
nujte mu tichou vzpomínku. 
Děkujeme. Manželka Marie, 
syn a dcera s rodinami.
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ŘÍJEN 2016
úterý 4. v 17:00  SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 

PRO PODIVNÉ DĚTI (fantasy USA)
Díky tajemným stopám, kte-

ré Jakeovi zanechá jeho mi-
lovaný dědeček a které pood-
halují tajemství jiných světů a 
doby, Jake objeví kouzelné mís-
to, známé jako sirotčinec slečny 
Peregrinové pro podivné děti. 
Tajemnost i nebezpečí se začnou 
prohlubovat, jakmile Jake pozná 
jeho obyvatele a jejich zvláštní, 
neuvěřitelné schopnosti, ale i straš-
livé nepřátele. Jake nakonec zjistí, 
že jen jeho vlastní a výjimečná 
„podivnost“ může zachránit nové 
přátele.

režie: Tim Burton / vstupné 120,- 
/ přístupný / české znění / 120 min

úterý 4. ve 20:00  SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 
(drama USA) 

V lednu roku 2009 se svět 
stal svědkem „zázraku na řece 
Hudson“, když kapitán „Sully“ 
Sullenberger (Tom Hanks) nou-
zově přistál s poškozeným leta-
dlem na ledových vodách řeky 
Hudson a zachránil tak život 155 
pasažérů na palubě letadla. Přes-
tože veřejnost a média mluvila  
o ojedinělém činu dokazujícím 
jeho letecké dovednosti, probí-
hající vyšetřování hrozilo zničit 

Sullyho pověst a kariéru. 
režie: Clint Eastwood / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 90 min

středa 5. ve 20:00  RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA (dokumentární 
ČR)

Vítejte ve světě mezinárodní 
špionáže. Komu věřit a komu 
ne, na jakou stranu se přiklonit? 
Celovečerní dokumentární por-
trét Karla Köchera, nejslavněj-
šího československého špiona  
2. poloviny 20. století. Köcher je 
známý jako jediný špion bývalé-
ho východního bloku, jemuž se 
podařilo úspěšně proniknout do 
americké CIA a vynášet odtud pro 
čs. rozvědku a KGB informace. 
Köcher byl spolu se svou mladou 
ženou vysazen v USA roku 1965 
a na misi proti státu, v němž našel druhý domov, pracoval dlouhých 
devatenáct let. Své pravé poslání dokonale skrýval až do roku 1984, 
kdy byl zatčen FBI a po ročním věznění vyměněn na berlínském 
Mostě špionů za prominentního sovětského disidenta Šaranského.

režie: Jakub Wagner / vstupné 90,- / přístupný / české znění / 90 min

čtvrtek 6. ve 20:00 ANTHROPOID (historické drama Velká 
Británie, ČR)

Snímek Anthropoid vychází  
z výjimečného skutečného příbě-
hu vojenské operace za druhé svě-
tové války, jejímž cílem byl atentát 
na obergruppenführera SS Rein-
harda Heydricha. Heydrich byl 
po Hitlerovi a Himmlerovi třetím 
nejvýznamnějším mužem Třetí 
říše, hlavním strůjcem konečného 
řešení a vůdcem nacistických 
okupačních sil v Československu. 
Vražedná a brutální vláda tohoto 
muže, přezdívaného „pražský 
řezník“, přiměla spojenecké síly 
v Londýně k naplánování přísně 
tajné mise s kódovým označením 
Operace Anthropoid, která se měla navždy zapsat do historie. Film 
sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gab-
číka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou v 
prosinci 1941 výsadek do okupované vlasti. S omezeným množstvím 
informací a minimální výstrojí musejí v nacisty okupovaném a uza-
vřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, muže, 
kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele  
a nástupce.

režie: Sean Ellis / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky / 120 min

pátek 7. ve 20:00 MATKY NA TAHU (komedie USA)
Vtipná komedie vypráví příběh mimořádně úspěšné matky, která 

prožívá zdánlivě dokonalý život, 
ale ve skutečnosti je díky neustá-
lému stresu na pokraji zhroucení. 
Když už má všeho až nad hlavu, 
spojí se s dalšími nadmíru přetíže-
nými matkami a na dlouhé cestě 
za osvobozením od konvenčních 
povinností se v jejich čele oddá-
vá nespoutané svobodě, zábavě  
a požitkářství nezatíženému ma-
teřskými povinnostmi.
režie: Jon Lucas, Scott Moore 

/ vstupné 100,- / přístupný od  
15 let / titulky / 100 min

úterý 11. v 17:00  JÁ, KOCOUR (rodinná komedie USA)
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý 

a… blbec. Snaze post                 avit nejvyšší mrakodrap na severní 
polokouli je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku 
své rodiny. Chystaná stavba je skoro stejně monumentální jako jeho 
ego. Tomův pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané 
manželky Lary (Jennifer Garner), 
zanedbává dospělého syna Davida  
a ignoruje žadonění o pozor-
nost dcerky Rebeccy. Ta má  
k 11. narozeninám jediné přání: 
chce kočku. Tom se náhodou ocitá 
ve zverimexu podivínského Felixe 
Perkinse (Christopher Walken). 
Svérázný majitel přesně ví, co 
Tom potřebuje: velkého kocoura 
jménem pan Fuzzypants. Po cestě 
na dceřinu párty má Tom fatální 
nehodu. Po probuzení zjišťuje, že 
zatímco jeho tělo leží v kómatu 
v nemocnici, jeho mysl se ocitá 
v těle kocoura. Tajemný pan Per-
kins mu dává jasné ultimátum: má 
týden na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. 
Jinak navždy zůstane chlupatým kocourem. A tak poprvé nemá Tom 
život ve svých rukou, ale v chlupatých packách a jeho osud doslova 
visí na drápkách.

režie: Barry Sonnenfeld / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 
90 min
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pátek 14. ve 20:00  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC (kome-
die ČR)

Čtyřicetiletý Luboš Cafourek 
je svérázný instalatér z vesnice 
Tuchlovice u Prahy. Je zručný  
a poctivý, se vším si poradí, 
žádné práce se nikdy nezalekne. 
Nemá auto, za zákazníky jezdí 
na kole, nebo autobusem, nebo 
se nechá vozit. Mobil nepouží-
vá, telefonáty za něj vyřizuje 
jeho matka, která mu také vaří, 
nakupuje, pere, dělá účetnictví 
a řídí chod celé domácnos-
ti. Luboš má vždy na všechno 
nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický a společenský život 
mu uniká mezi prsty. Za práci si nedokáže říct pořádné peníze, ka-
marádům opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro 
toulavé kočky, nebo prosází. Luboš všechno nepříjemné odsouvá na 
„později“, nebo na „uvidíme“. Všechny jeho pokusy o kontakt se 
ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně zís-
kal partnerku... Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, 
který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.

režie: Tomáš Vorel st. / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 90 min

úterý 18. v 17:00 KUBO A KOUZELNÝ MEČ (animovaný 
USA)

Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi 
tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den 

opouští jeskyni a v přilehlé ves-
nici ohromuje obyvatele svým 
vyprávěním. Domů se musí 
vrátit před setměním, jinak by ho 
mohla stihnout strašlivá kletba. 
Jednoho večera se však vrátit 
nedokáže a varování se promění 

ve skutečnost. V doprovodu chytré a přímočaré Opice a trochu 
praštěného Brouka se vydává po stopách svého otce, legendárního 
samuraje. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější, strašidel-
nější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl.

režie: Travis Knight / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 
100 min

úterý 18. ve 20:00  INFERNO (mysteriózní thriller USA)
Harvardský symbolog Ro-

bert Langdon (Tom Hanks) se 
tentokrát ocitá v samotném 
srdci Itálie, aby pomohl vyře-
šit záhadu, jež je pozoruhodně 
propojena s jedním z nej-
větších literárních děl všech 
dob - Dantovým Peklem. 
Při svém tajuplném poslání 
se Langdon musí střetnout 
s neznámým, hrůzu naháně-
jícím protivníkem; proplétá 
se přitom nejen labyrintem 
florentských, benátských či 
istanbulských uliček, tajnými 
chodbami, skrytými komnatami, ale také labyrintem narážek a 
kódů. Jediná vodítka mu v jeho pátrání nabízí jenom Dantova 
temná epická báseň - a čas přitom neúprosně pádí. Až uplyne, 
má dojít ke katastrofě, která navždy změní celý svět... Filmová 
adaptace bestselleru Dana Browna.

režie: Ron Howard / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 120 min

OPERA V KINĚ !
středa 19. ve 20:00  COSI FAN TUTTE(opera USA)
Komická opera W. A Mozarta se původně jmenovala „Cosi 

fan tutte, o sia La Scola degli Amanti“, tj. „Takové jsou 
všechny aneb Škola milenců“. Libreto k opeře napsal benátský 

libretista a básník Lorenzo  
Da Ponte, opera měla premié-
ru v roce 1790 ve vídeňském 
Burgtheatru. James Levine se 
po dlouhém očekávání vrací 
do orchestřiště Metropolitní 
opery v New Yorku, aby diri-

goval Mozartovu operu o svádění, věrnosti a lásce. Obsazení 
je plné mladých pěveckých hvězd. V režii Lesleyho Koeniga se  
v rolích sester Fiordiligi a Dorabelly představí Susanna Phillips  
a Isabel Leonard, Matthew Polenzani a Rodion Pogossov ztvár-
ní jejich snoubence a Danielle de Niese podnikavou služebnou 
Despinu. Sklenka sektu pro každého diváka!

režie: Lesley Köenig / vstupné 300,-/250,- / přístupný / 
titulky / 220 min

pátek 21. ve 20:00  BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (komedie 
ČR)

Sympatická Eliška (Petra 
Hřebíčková) je na plný úvazek 
milující manželkou charisma-
tického a bohatého Pavla (Jiří 
Langmajer). Ovšem jen do té 
doby, než ji na prahu čtyřicítky 
milým a korektním způsobem 
požádá o rozvod. Když nový 
život, tak od základů! Eliška 
se rozhodne začít od nuly 
jako učitelka v malé stře-
dočeské vesničce. Rázovitý  
a hyperaktivní starosta (Mi-
roslav Táborský) nastěhuje 
Elišku do jednoho domu s ne-
rudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním 
neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“.  

Jeho jízlivost a hulvátství 
může trumfnout snad jen jeho 
povolání – Božíček pracuje 
ve vesnici jako hrobník. Eliš-
ka má ovšem na chlapy také 
momentálně spadeno, takže si 
rozhodně nenechá nic líbit...

režie: Tomáš Hoffman / vstupné 120,- / přístupný / české 
znění / 95 min

sobota 22. ve 20:00  DÍVKA VE VLAKU(thriller USA)
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem 

města Witney. Vlak projíždí kolem starého domu, kde bydlí její 
exmanžel se svou novou man-
želkou Annou. O pár domů dál 
každý den vidí jiný manželský 
pár. Rachel si postupně tento 
pár oblíbí a sama pro sebe si je 
pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Zdá 
se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje 
jejich štěstí. Jednoho dne, kdyžopět projíždí kolem domu, stane 
se svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto 
páru myslela.

režie: Tate Tailor / vstupné 100,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 110 min
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úterý 25. v 17:00  LICHOŽROUTI (rodinný animovaný ČR)
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za 

to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. 
Ponožkami se totiž živí! Osudy 
hlavních protagonistů – Licho-
žroutů a jejich největšího proti-
hráče, podivínského a opuštěné-
ho člověka – Profesora, spojuje 
příběh hlavního hrdiny, malého 
lichožrouta Hihlíka. Malý hrdina 
čerpá sílu z pevného vztahu, 
který měl se svým ušlechtilým 
lichožroutím dědečkem, který 
jej vychoval. V novém drsněj-
ším lupičském domově svého 
mafiánského strýce Padreho, 
kam po smrti dědečka odchází, své ideály a zásady neopouští.  
A to i přesto, že jej zavedou často do prekérních situací. Pokud je  
s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze proto, že věří, že 
vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému 
cíli – rodině.

režie: Galina Hůlová-Miklínová / vstupné 110 ,- / přístupný / 
české znění / 85 min

úterý 25. ve 20:00  KISS (koncert USA)
Jedné bláznivé noci v Las Vegas přistála na střeše Hard Rock 

Hotelu helikoptéra s kapelou 
KISS, která město zabrala pro 
svou legendární show. Nyní, 
pouze v jeden večer 25. října, 
máte možnost tuto show vidět 
v některém z vybraných kin  
v ČR. Zažijete pověstné vý-

buchy ohňů, potoky (umělé) krve a uši drásající zvuk KISS. To 
vše s detaily, které můžete vidět jenom na plátně. Nenechte si ujít 
unikátní představení, přidejte se ke svým přátelům a klidně si ve 
svém kině zatancujte.

režie: Alan Smithee / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 110 min

středa 26. v 17:00  MŮJ KAMARÁD DRAK (rodinný dobro-
družný USA)

Dlouhá léta udivoval sta-
rý řezbář Meacham (Robert 
Redford) děti ze sousedství 
pohádkami o divokém drakovi, 
který žije hluboko v lesích. Pro 
jeho dceru Grace, správkyni  
v místním národním parku, 
jsou jeho příběhy jen divokými 
historkami... dokud nepotká 
malého Peta. Záhadný desetiletý 
chlapec nemá rodinu ani domov 
a tvrdí, že žije v lesích s obřím 
zeleným drakem jménem Elliot. 
A podle Petova popisu se Elliot 
v mnohém podobá drakovi z historek pana Meachama. Za pomoci 
jedenáctileté dívky Natalie se Grace vydává zjistit, odkud se Pete 
vzal, kam patří a zda jeho drak existuje.

režie: David Lowery / vstupné 100,- / přístupný / česká znění 
/ 95 min

středa 26. ve 20:00 JACK 
REACHER: NEVRACEJ SE 
(thriller USA)

Jack Reacher (Tom Cruise) 
nejraději pracuje tam, kde by byl 
oficiální postup příliš zdlouhavý. 
Jako bývalý major vojenské 
policie má rád zločiny s armádní 
příchutí a vůbec nejraději ty, 

které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky 
Susan Turnerové (Cobie Smulders) ze špionáže. Krásku s dosud ne-
poskvrněnou pověstí, kolem které začali náhle v podezřelém tempu 
umírat lidé, chtěl původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout 
z basy, aby pomohl dokázat její nevinu. Někomu se to samozřejmě 
nelíbí a ten Někdo bude chtít Reachera pořádně klepnout přes prsty. 
Neváhá k tomu přitom využít i ty nejodpornější prostředky, jako je 
likvidace Reacherovy dcery, o jejíž existenci on sám dosud neměl 
tušení. Tady jde totiž o hodně.

režie: Edward Zwick / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 110 min

čtvrtek 27. ve 20:00  OSTRAVAK OSTRAVSKI (komedie ČR)
Jarek Ostravski je horník 

jako každý jiný. Když ale  
v dole bouchne jedna ze štol a on 
zachrání spoustu svých kamará-
dů ze závalu, stane se hrdinou  
a rázem se mu jeho život obrátí na-
ruby. Vedením firmy je povýšen 
z dolu do kanceláře, aby se staral  
o horníky. Dostane se do zorného 
úhlu médií, rodiny, přátel, ale 
především se znásobí jeho kredit 
u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak 
je to vlastně celé doopravdy... 
Nová česká filmová komedie 
byla volně vytvořena dle námětu 
legendárního blogera a jeho sed-
mi knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka.

režie: David Kočár / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 
90 min

Klub Na Střelnici Králíky
 ŘÍJEN 2016

sobota 1.10. ve 20:30  ON THE ROOF & WiFiTCH 
Hudební večírek v Kavárně Střelnice, zahrají hosté On The Roof 

(Jablonné n. O.) a domácí WiFiTch.

pátek 7.10. v 15:00  OPERETNĚ MUZIKÁLOVÝ EXPRES 
VÍDEŇ–PAŘÍŽ–NEW YORK

Hudebně zábavný pořad, ve kterém účinkují přední sólisté Ná-
rodního divadla moravskoslezského v Ostravě, je primárně určen 
střední a starší generaci. V pořadu zazní melodie z nejznámějších 
operet a muzikálůa prolíná se v něm hudba s tancem a zábavným 
mluveným slovem sólisty Národního divadla moravskoslezského  
a dramaturga pořadu Petra Millera. Těšit se můžete na krásnou 
hudbu pod vedením dirigentů Jozefa Katráka či Alexandra Starého, 
ale i na krásné divadelní kostýmy, taneční a stepovací čísla. Účin-
kují sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě: Eva 
Brožková, Peter Svetlík, Petr Miller a Roman Harok, tančí Zuzana 
Rausová nebo Dája Roncová. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 13.10. v 19:00  FRANKIE & JOHNNY
Kuchař Johnny (Aleš Háma) pracuje po svém návratu z vězení 

v malé restauraci v New Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice 
Frankie (Tereza Kostková). Náhodně spolu skončí v posteli, ale 
zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj ob-
vyklý stereotyp, sledování televize a pojídání zmrzliny, Johnny se 
zamiloval. Zdá se, že to nemůže fungovat. Nejsou už nijak mladí, 
ona má za sebou několik zklamání, on rozpadlé manželství. Po sérii 
vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jaká-
si naděje, že tihle dva mají ještě šanci... Krásný a uvěřitelný příběh 
o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, 
kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek. Vstupné 
250,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě 
Dětský textil ve Valdštejnově ulici (732 202 193).
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čtvrtek 20.10. v 19:00 JAROSLAV MORAVEC - RECITÁL
Když v roce 1988 hrál Jaroslav Moravec už podruhé jako písnič-

kář na Svojšickém letorostu, ještě netušil, že jej čeká pětadvacetiletá 
hudební dráha v minimalisticky sestavené skupině Duo Ťuk. Se-
stavil ji a hned v následujícím roce dvojice získala na legendární, 
nejnavštívenější PORTĚ v roce 1989 jednu z hlavních cen. Začala 
tak dlouhá série koncertování po celé republice. Jeden víkend 
v Litvínově, druhý v Českém Krumlově, Strážnici, Náměšti, Telči 
a dalších „velkých“ folkových svátcích.Postupem času se jejich 
hraní zaměřilo spíš na menší, klubová prostředí, což jejich křehkým 
písním svědčilo. Zhudebněná poezie, swingové, šansonové a lyrické 
písně byly vždy často osobní výpovědí a v menším prostředí tak 
zpívání mnohdy vyústilo do vzájemného povídání mezi muzikanty 
a diváky. Dialogu o poezii, češtině, věcech kolem nás, hledání cest, 
názorech. Duo Ťuk natočilo v průběhu let tři autorská alba, která 
dodnes potvrzují, že autor názory nemění, protože ačkoliv mezi 
první a třetím albem uplynula poměrně dlouhá doba, hudební projev, 
včetně témat textů se v podstatě nemění, je ověřený, nepostrádá 
pokoru, muzikantkou zručnost, poctivost. Jaroslav Moravec je au-
torem hudby i převážné většiny textů, přestože v minulosti začínal 
poezií (V. Závada, M. Florian, J. Skácel, D. Šajner. K. Hlaváček, 
F. Villon,…). Duo Ťuk volně ukončilo své muzicírování v roce 
2014 při jubileu 25 let činnosti. Zpěvačka Lucie Luxová čekala 
v té době příchod druhého potomka, a tak „přestávka“ vyplynula 
docela přirozeně. – Zveme vás na zhruba hodinový pořad nazvaný 
Recitál, který je povídáním o světě kolem nás, skytarou a písněmi. 
Prezentuje průřez autorské tvorby Jaroslava Moravce. Inspirován 
poezií, jež stála u zrodu pozdějším vlastním textům, seznámí poslu-
chače s lyrikou, aby později formuloval postřehy a glosy o dnešní 
době, která nás obklopuje. Písně ale nejsou typicky folkové. Jsou 
vyprávěním o věcech, náladách a také o poezii, která ještě úplně 
nevymizela. Existuje, jenom někdo ji už nevidí. Přijďte se dívat 
a poslechnout si. – Koncert se koná v sále Evropského domu, 
vstupné 50,- Kč.

sobota 22.10. v 17:00  STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE
Další pořad z projektu „LiStOVáNí“ herce Lukáše Hejlíka vznikl 

na motivy stejnojmenné knihy vtipných bajek Markéty Baňkové 
pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování 
světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří 
samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí 
středního věku a kdo všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá 
smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. 
Jak může tentýž notorik omluvit pád ze schodůzakřivením časo-
prostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. 
Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí 
touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte 
je klidně také, zažijí velmi příjemné doučování! – Markéta Baňková 
získala za svoji knihu cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku.  
Vstupné 70,- Kč.

sobota 22.10. ve 22:00  THERAPHOSSA
Hudební večírek v Kavárně Střelnice s nejlepší králickou  

hard&heavy formací.

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - říjen
název žánr vstupné dabing / 

titulky délka přístup-
nost

ne 2.10. 17:30 3D Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti fantasy 140,- dab. 128 P
ne 2.10. 19:30 Dítě Bridget Jonesové romant. komedie 120,- dab. 123 15+
út 4.10. 19:30 Prázdniny v Provence komedie 110,- dab. 96 15+
st 5.10. 19:30 Sedm statečných akční western 120,- tit. 130 15+
čt 6.10. 19:30 Krycí jméno Holec drama 110,- dab. 100 12+
pá 7.10. 19:30 Vlk z Královských Vinohrad drama 100,- dab. 75 P
so 8.10. 17:30 3D Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti fantasy 140,- dab. 128 P
ne 9.10. 19:30 Anthropoid histor válečný 120,- tit. 120 12+
út 11.10. 19:30 Já, kocour rodinná komedie 110,- dab. 87 P
st 12.10. 19:30 Instalatér z Tuchlovic komedie 120,- dab. 85 12+
čt 13.10. 17:30 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti fantasy 120,- dab. 128 P
čt 13.10. 19:30 Bezva ženská na krku komedie 120,- dab. 97 P
pá 14.10. 19:30 Krycí jméno Holec drama 110,- dab. 100 12+
ne 16.10. 19:30 Vlk z Královských Vinohrad drama 100,- dab. 75 P
út 18.10. 19:30 Anthropoid histor.válečný 120,- tit. 120 12+
čt 20.10. 19:30 Jack Reacher: Nevracej se thriller 120,- tit. 116 12+
pá 21.10. 19:30 Instalatér z Tuchlovic komedie 120,- dab. 85 12+
so 22.10. 75 let SONOR filmu
ne 23.10. 17:30 3D Kubo a kouzelný meč rodinný 120/140 dab. 101 P
ne 23.10. 19:30 Bezva ženská na krku komedie 120,- dab. 97 P
út 25.10. 19:30 Kiss hudební 150,- tit. 115 P
st 26.10. 19:30 Krycí jméno Holec drama 100,- dab. 100 12+
čt 27.10. 17:30 Kubo a kouzelný meč rodinný 90/115 dab. 101 P
čt 27.10. 19:30 Jack Reacher: Nevracej se thriller 120,- tit. 116 12+
pá 28.10. 19:30 Anthropoid histor.válečný 110,- tit. 120 12+
ne 30.10. 19:30 Devátý život Louise Graxe thriller 110,- tit. 108

datum a čas

Pozor, změna začátků promítání.

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

psů na území města. V současné době jsou v objektu 
králické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení 
psi, které je možno si přisvojit. S nalezenými psy je 
možno se seznámit a prohlédnout si je každý pracovní 
den od 8:00 
do 13:00 hod.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí říjen 2016
Poslední výlov  sobota 1.10.
prodej živých, grilovaných, uzených ryb, 

rybí polévky a vepřových steaků, rybárna, 
od 11 hodin, rybáři

Studna na Haiti neděle 2.10.
Přednáška Ivo Roškanina o budování 

studny na Haiti, pořádá knihovna  
Říjnový košt vín -sobota 8.10.
Přijďte ochutnat vína z moravských vinic. 
Od 14,00 hodin v prostorách IC, srdečně 

zve Miloš Jeníček a spol
Výstava Miloslav Radoměřský – Pastely
 Výstavu je možno si prohlédnout během 

otevírací doby na IC do 7.10. 2016.
Podzimní pohádka aneb Skřítek Třeš-

nička a červené jablíčko – neděle 16.10
Divadelní představení nejen pro děti za-

hraje  soubor Liduščino divadlo 
sál kina, 16 hodin
Neděle 16.10. Výstava:  
Vernisáž výstav proběhne v neděli 16.10 

ve 14 hodin v IC, čp. 30, výstavy potrvají 
do 19.11. 

Tváře pomoci 
 POVODNĚ V ČESKÉ REPUBLICE. 

TAJFUN NA FILIPÍNÁCH. ZEMĚTŘESE-

NÍ V NEPÁLU. SUCHO V SOMÁLSKU. 
DŮSLEDKY VÁLEČ NÝCH KONFLIK-
TŮ V SÝRII ČI UKRAJINĚ. 

Ve všech těchto krizích poskytoval Člo-
věk v tísni huma nitární asistenci. Jak taková 
pomoc konkrétně vypadá? Rozvojovka, 
informační sekce společnosti Člověk v tísni, 
představuje na fotografiích její různé tváře.

Brontosauři v Himalájích 
Výstava vypráví pomocí jedenácti 

poutavých fotografií o rozměru 2 x 1,5 m 
příběh o spolupráci obyvatel z malebné 
vesnice v Himálajích a srdečných Čechů, 
jejich úspěchy si vysloužili až uznání 14. 
Dalajlámy (ve formě finanční spoluúčasti) 
a Václava Havla (ve formě poděkování za 
spolupráci). 

Romantický víkend – středa 19.10
Tato hra britského dramatika Johna 

Godbera byla v roce 1994 nominována na 
nejlepší komedii roku. Komedie vypráví 
příběh Alana a Bet, yorkshirského páru, 
jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou 
všedních rodinných starostí. Hrají: Petra 
Špalková, Jan Novotný

sál kina, 19 hodin, 
Přízemí:   340 ,- Kč                
Balkon:    290,- Kč                 
75 let SONOR filmu – sobota 22.10
dopol.pásmo od 10 hodin
odpol.pásmo od 17 hodin, součástí 

je výstava ve vestibulu kina, Vl.Vend a 
odbor kultury

Kolečkiáda 2016
Odpoledne dne 10. 9. 2016  se cesta od 

kapličky  k Amálce zaplnila rodiči s dětmi 
na nejrůznějších vozítkách od dětských 
odrážedel až po kola a elektrická autíčka. 
Proběhl totiž již 4. ročník Kolečkiády, 
kterou pro děti a rodiče pořádá každoroč-
ně Mateřská škola Králíček - Moravská.  
Děti čekala spousta „kolečkových“ úkolů, 
které musely absolvovat jak jinak, než 
na svých vozítkách. Na Amálce čekala 
každého malá odměna a ještě další porce 
zábavy. Překvapením pro všechny byla 
i ukázka jízdy na „jednokolce“, kterou 
nám předvedl tatínek Jiří Makar. Seznámil 
děti jak se způsobem jízdy na jednokolce, 
tak se samotným strojem. Každý si mohl 
jízdu vyzkoušet. Poděkování patří členům 
Lyžařského oddílu, kteří nám ochotně 
pomohli akci zorganizovat, poskytli nám 
zázemí a postarali se také o občerstvení. 
Letos nám přálo i počasí a tak jsme si 
společně užili krásné sobotní odpoledne. 

Na viděnou se s Vámi těšíme na dalších 
akcích naší mateřské školy. 

A to hned například 13. 10. v dopoled-
ních hodinách, kdy budeme pořádat Pod-
zimní slavnost na zahradě MŠ. Slavnost 
bude spojena s písničkami, tanečky a pod-
zimním vyráběním z přírodnin a proběhne 
za účasti představitelů města. Proto zveme 
všechny, kdo budou mít čas a chuť, aby 
se přišli podívat na naši novou zahradu.

zaměstnanci MŠ Králíček - Moravská

Adaptační kurz pro žáky šestých tříd
Na začátku nového školního roku pravidelně pořádáme pro žáky šestých tříd adaptační kurz. 

Stejně tomu bylo i letos v září, kdy ve dvou termínech odjeli noví „šesťáčci“ v doprovodu svých 
třídních učitelů – p. uč. Hannichové a p. uč. Marka, výchovné poradkyně p. uč. Kubíčkové  
a školní preventistky p. uč. Kolbové na Dolní Moravu do penzionu U Opičáka. Tento kurz je 
zařazen do Minimálního preventivního programu školy.

Cílem adaptačního kurzu je především iniciovat stmelení nového třídního kolektivu, navázat 
otevřený vztah třídy  
s třídním učitelem, vy-
volat vědomí celku  
a podpořit rozvoj spo-
lupráce a komunikace 
ve skupině při běžných 
i zátěžových situacích.

V obou termínech 
nám počasí přálo,  
a tak se účastníci kurzu 
mohli vydat do cíle  
v Dolní Moravě pěšky. 
Již po cestě plnily děti 
ve skupinách úkoly:  
pozorovaly přírodu, 
skládaly slovní spojení 

z postupně odhalovaných písmen. Skupiny byly záměrně vytvořeny pomocí losování, aby se 
děti postupně poznávaly.

Po příchodu do penzionu a po obědě dostaly děti čas na ubytování a pak už následovalo 
odpoledne plné her. Děti se ve dvojicích jeden druhému představovaly, povídaly si o svých 
zájmech a koníčcích. Pak následovaly hry, při kterých se učily vzájemně spolupracovat, zvolily 
si „třídní motto“, které by vyjadřovalo to, co je může spojovat, a heslo, které by je charakte-
rizovalo. Při těchto hrách měli také učitelé možnost poznávat své nové žáky, když sledovali 
jejich chování a reakce v nejrůznějších situacích.

Večer strávili všichni společně u táboráku a při hraní her, které si děti samy zvolily. Ale tábo-
rákem večerní program ještě neskončil. Čekalo je totiž dobrodružství při noční hře. Vyslechly 
si část pohádky O silném Maxovi v dramatickém podání paní učitelky Kubíčkové, druhá část 
pohádky byla umístěna na konci krátké trasy vyznačené rozsvícenými svíčkami, kterou musely 
děti projít s baterkami. Noční hra je velmi pobavila a po návratu do pokojů klidně spaly až do 
ranního budíčku. 

Druhý den si po snídani ještě zahrály hry „na důvěru“, při kterých si při zvládání různých 
úkolů na zručnost musely navzájem pomáhat a při kterých se také učily jeden druhému důvě-
řovat. Pak už následoval oběd, balení, společné foto a odjezd domů.

Během kurzu děti do připravené tabulky hodnotily známkou každou aktivitu a na závěr 
ještě doplnily celkový dojem z kurzu. O tom, že se dětem kurz líbil, svědčila převaha jedniček 
ve známkování aktivit, nejčastějším ohodnocením celého kurzu pak byla věta: „BYLO TO 
TADY SUPER!“

Za učitele pak můžeme potvrdit, že se kurz opět vydařil a jistě přispěje k tomu, aby z obou 
šestých tříd postupně vyrostly dobré a zdravé kolektivy.

učitelé ZŠ Králíky
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