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Komunitní dům pro seniory a přechod u školy
Vážení spoluobčané,

sychravé podzimní počasí vyklidilo v létě stále zaplněné 
náměstí, sportoviště a parky. Uchýlili jsme se do svých domo-
vů a pomalu se začínáme připravovat na závěr roku 2016. Na 
dohled je advent a vánoce. Dříve poklidnou hladinu veřejného 
prostoru v Králkách v letošním roce rozvířily záměry, které by 
mohly ovlivnit život města na roky dopředu. Na začátku roku 
to byl (dnes již zažehnaný) záměr vybudování azylového domu 
pro běžence a na začátku podzimu záměr vybudování ženské 

věznice, ke kterému se budeme 25. listopadu vyjadřovat v refe-
rendu. Oba tyto záměry představují krok do neznáma a obavy 
občanů jsou proto pochopitelné. Co však není krok do neznáma 
je záměr soukromého investora vybudovat v území určeném pro 
výstavbu bytových domů komunitní dům pro seniory. Jedná se 
o nájemní malometrážní bezbariérové bydlení pro občany ve 
věku 60+, jejichž měsíční příjmy nepřesáhnou průměrnou mzdu 
ve státě. Když jsme byli o tomto záměru v první polovině roku 
investory informováni, považovala jsem vše za velmi dobrou 
zprávu pro město Králíky. Soukromý investor nabídne přímo ve 

městě malometrážní byty seniorům, kteří dnes žijí ve velkých 
bytech s velkým nájemným nebo v jinak nevyhovujícím bydlení. 
Uvolněné byty budeme moci nabídnout třeba rodinám s dětmi. 
Nikdy by mě nenapadlo, že taková investice může vyvolat  

Pod pokličkou
Dne 25. 11. 2016 proběhne v Králíkách místní referendum, ve 

kterém občané vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas s umístěním 
věznice pro ženy v nejmírnějším režimu (dohledu). Jelikož si jako 
občan, který se v Králíkách narodil a celý život zde žije, uvědomuji 
důležitost referenda, jehož výsledky ovlivní budoucnost města ne 
na rok, ale na desítky let, rozhodl jsem se napsat článek, ve kterém 
se chci s chladnou hlavou, bez emocí, podívat tzv. “pod pokličku“ 
argumentům, které zazněly, jak od občanů, tak od představitelů 
města, kraje, MS a VS ČR.

V úvodu chci citovat z trestního práva:
Soud zpravidla zařazuje do věznice s dohledem pachatele, které-

mu byl uložen trest za přečin spáchaný z nedbalosti a který dosud 
nebyl ve výkonu trestu.

1. argument: Nevhodné umístění věznice - v blízkosti školy
V blízkosti školy byla věznice (ať se nazývala jakkoliv) pro 

mladistvé delikventy (6-14 let) 120 let. Pokud se podívám do kro-
niky, tak zde byli umístěni i pachatelé, kteří se dopustili vážných 
trestných činů. Celou tuto dobu umístění objektu nikomu nevadilo. 
Dokonce, když se „polepšovna“ rušila, tak se psaly petice pro její 
zachování. Teď, když se do objektu vrací v podstatě to stejné, co 
zde již bylo, tak s tím máme problém. Já osobně jsem do předmětné 

DVÚ - hlavní schodiště, foto J.Divíšek

DVÚ - kuchyně, foto J.Divíšek

pokračování na str. 8

pokračování na str. 8foto: facebook.com/mestokraliky
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Rekonstrukce nádraží ČD před dokončením 

foto redakce

Objekt bývalého dětského výchovného ústavu

foto redakce
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Objekt bývalého dětského výchovného ústavu
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zdroj: www.14plogp.army.cz 
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Dětem se otevřely skryté prostory Orlických hor
V Králikách na Orlickoústecku se uskutečnil první ročník bran-

ného závodu - Memoriál četaře Arnošta Hrada, kterého se zúčastnili 
žáci pěti škol z blízkého okolí. Dopolední zápolení bylo zakončeno 
pietním aktem u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“.

Celkově 40 dětí si zasoutěžilo během vojenského dopoledne, 
které jim uspořádalo Krajské vojenské velitelství Pardubice spo-
lečně s Jednotou Československé obce legionářské Pardubice. Na 
programu se podílel i 14. pluk logistické podpory, Muzeum čs. 
opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ Krá-
líky, Dělostřelecká tvrz Hůrka, Městský úřad Králíky a Centrum 
zabezpečení oprav Jaroměř.

První část závodu tvořila 2100 m dlouhá běžecká trasa, začínající 
v dělostřelecké tvrzi Hůrka a končící u Pěchotního srubu K-S 14 
„U cihelny“, kterou z poloviny tvořil průběh právě dělostřeleckou 
pevností Hůrka. Děti tak měly možnost si prohlédnout skryté 

chodby a sály tvrze, které jinak propojují pět bojových objektů. 
Mezi dalšími, neméně důležitými soutěžními disciplínami, se děti 
potýkaly se zdravovědou, překonáním překážky na laně, topografií, 
střelbami ze vzduchovky, hodem granátu na cíl a znalostním testem.

„Největším zážitkem byl pro nás běh pevností, který jsme si na 
památku natočili i na go pro. Nejsnadnějším úkolem byla topografie, 
zato třeba v takovém znalostním testu jsme docela tápali. Škoda 
jen, že příští rok se už nemůžeme účastnit.“ politovali deváťáci 
z Králík, výherci kategorie starších žáků.

V kategorii prvního stupně, tedy mladších žáků, zvítězil tým 
ZŠ Červená Voda. Zvláštní ocenění obdržel žák pátého ročníku 
ZŠ Králíky Zdeněk Zezulka, který zajistil svému týmu maximální 
počet bodů ze znalostního a vědomostního testu zaměřeného na 
2. světovou válku. Mimo prvenství v mladší kategorii byl také 
ohodnocen zvláštní cenou „Nejen, že odpovědi byly správné, ale 
vše bylo zodpovězeno v mžiku. Horko těžko, a hlavně ne zcela 
úspěšně, se s nimi potýkali dospělí.“ žasl nad znalostmi Zezulky 
ředitel KVV plukovník František Hlaváček.

Krátkým pietním aktem, během něhož se položily květinové dary 
u Pěchotního srubu K – S 14 „U cihelny“, se uctila památka četaře 
Arnošta Hrada a v úplném závěru pak zaznělo třikrát bouřlivé hurá 
směrem k příštímu ročníku této branné soutěže.

V doprovodném programu si děti prohlédly Pěchotní srub K-S 
14 „U cihelny“ s poutavou přednáškou a také zbraně a výstroj 14. 
pluku logistické podpory.

Četař Arnošt Hrad
Četař Arnošt Hrad, zástupce velitele srubu a příslušník hraničář-

ského pluku č. 6, při odstoupení pohraničních území Třetí říši odmítl 
odejít z objektu a spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. 
října 1938 v Praze-Bohnicích.

Podle výpovědí pamětníků se pohřeb stal tichou demonstrací 
nesouhlasu s kapitulací. Je to nesmazatelná připomínka odhodlání 
tehdejších příslušníků armády bránit republiku s nasazením svých 
životů.

(Bolestivý ústup z hranice jako první připomenula pamětní des-

ka umístěná na stěně srubu „ilegálně“ v říjnu roku 1988 několika 
nadšenci z pozdější Společnosti přátel čs. opevnění. Ta na objektu 
vydržela přibližně jeden rok. Dne 2. října 1994 pak byla na srubu 
odhalena oficiální pamětní deska četaři Arnoštu Hradovi a to za 
účasti nejvyšších představitelů AČR. Následně zcizená deska byla 
obnovena nákladem Společnosti přátel čs. opevnění v roce 1998 

při příležitosti akce „Bouda 98“. Tato deska je umístěna ve vstupní 
chodbičce do srubu a zde připomíná návštěvníkům smutné dny 
měsíce října 1938. Od roku 2002 je v minometné místnosti umístěna 
stálá expozice o životě tohoto četaře.)
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Významní králičtí rodáci
Josef Čermák se sice narodil 11. října 1899 ve středočeské ves-
nici Divišov (okres Benešov) a své dětství prožil ve Vysokém 
Mýtě, kde navštěvoval obecnou i měšťanskou školu, ale od roku 
1922 patřil natrvalo do Králík. V tomto roce nastoupil, po svém 

absolutoriu na učitelském ústa-
vu v Poličce, do králického 
Zemského výchovného ústavu 
jako pedagog.  Po postoupení 
sudetského území Německu 
odešel se zemskou vychovatel-
nou do Opatovic nad Labem. 
Po osvobození se vychovatelna 
společně s Josefem Čermákem 
v červenci 1945 vrátila zpět 
do Králík, zanedlouho se stal 
ředitelem výchovného ústavu. 
Josef Čermák byl velmi aktivní 
i v mimoškolní činnosti. V roce 
1946 byl zvolen správcem 
městského muzea a městským 
archivářem, byl také správcem 
pobočky Zemědělskolesnické-
ho archivu. Během dlouholeté 

archivní praxe zpracoval inventář archivu města Králíky a pořídil 
inventáře a soupisy dalších archivních fondů. Po reorganizaci ar-
chivnictví v roce 1960 se stal spolupracovníkem Okresního archi-
vu v Ústí nad Orlicí.  Od roku 1950 do roku 1968 psal králickou 
městskou kroniku. Historii města zpracoval v publikaci Stručné 
dějiny města Králíky, která vyšla v roce 1964. Josef Čermák ze-
mřel 12. května 1972 v Králíkách ve věku 72 let.
Pavel Les se narodil (jako Pavel Abeles) 22. května 1904 v Krá-
líkách do rodiny obchodníka. Po absolvování německé obecné 
školy v Králíkách nastoupil do české měšťanky v Žamberku. Byl 
umělecky zaměřený, ale nejvíce ho zajímala hudba a literatura. 
Chtěl se stát dirigentem, ale otec trval na praktičtějším povolá-
ní. Vystudoval tedy obchodní akademii, ve dvaceti letech se stal 
zaměstnancem účtárny v jedné pražské firmě. Učil se cizí jazyky 
– němčinu, angličtinu a francouzštinu. U Pavla se nečekaně začaly 
objevovat zrakové potíže vyvolané poruchami sítnice. Bylo mu 
teprve 25 let, když po marném léčení přestal vidět úplně. Uvě-
domil si, že z této situace vede pro něho jen jedna cesta, učit se 

znovu a zcela jinak. Otec ho odvezl do Ústavu pro nevidomé ve 
Vídni, kde se brzy naučil Braillovu písmu i hudební notaci. Za-
čal se plně věnovat studiu klavírní hry a také ladění klavírů. Po 
třech letech přešel do Klarova ústavu pro nevidomé v Praze, kde 
se připravil ke státní zkoušce z hudby, kterou vykonal v roce 1935. 
Začal vyučovat hudbu a cizí jazyky. V roce 1942 byl Pavel Les 
deportován do koncentračního tábora v Terezíně. V květnu 1945 
se vrátil sice s podlomeným zdravím, ale nezlomeným duchem. 
Z celé rodiny zůstal sám, kromě nejstaršího bratra, který žil již 
řadu let v Brazílii. Začal opět vyučovat hře na klavír. Za svými 
žáky docházel. Četbou odborných knih se připravoval na vlastní 
publikační činnost v oboru historie významných osobností. Kro-
mě mnoha článků napsal tyto větší práce: Josef Proksch – jeho ži-
vot a dílo; Karel Emanuel Macan – buditel a vůdce českých slep-
ců; Náš Mozart či Nevidomí v Terezínském ghettu. Dále vydal 
dvě praktické příručky pro nevidomé studující angličtinu a něm-
činu. Do tisku připravil přehled znaků anglického a německého 
zkratkopisu. Byl spoluautorem knihy We have overcome (Překo-
nali jsme), která obsahuje mimo jiné 
i životopisy několika nevidomých 
izraelitů. Ze svých zahraničních cest 
dovážel Les vzorky kompenzačních 
pomůcek pro nevidomé nebo ales-
poň informace o tom, co je nového. 
Například skládací bílá hůl vznikla 
u nás z jeho iniciativy. V roce 1960 
začal pracovat ve Slepecké knihov-
ně v Praze, kde pomáhal při založení 
zvukové knihy. Krátkou dobu půso-
bil v redakci časopisu Zora a v hu-
debním oddělení slepecké knihovny. 
Každé profesi věnoval všechnu svou 
energii a zaujatost. Spolupracovníkem knihovny a tiskárny zůstal 
i po odchodu do důchodu. Jeho cílem bylo vnímat nevidomého 
jako člověka se vším všudy. Pavel Les zemřel 9. února 1980 v Pra-
ze ve věku 75 let. Pochovaný je na rozptylové louce Olšanského 
hřbitova.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje za pomoc panu Lukáši Královi z Městského muzea.
Zdroje: 
www.osobnostiregionu.cz, 
www.apogeum.info (tyflopedický lexikon)

Vážení rodáci,
v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým 

kořenům, nacházet opět identitu s prostředím, v němž žijí a proto se 
vracejí k místním tradicím.  Proto bych ráda zmínila firmu ( svého 
druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční 
výroby v Podorlicku.

Firma A. S. Buttons s. r. o. S obchodní značkou 
Slesinger Thread Buttons se zabývá v Jablonném 
nad Orlicí výrobou nitěných knoflíků, strojních 
i ručně šitých bezmála 95 let.

V roce 1921 Antonín Šlesinger zaměstnával desítky místních 
lidí, kteří tvořili knoflíky ručně a doma. Dokonce i pánové se 
podíleli na výrobě.

O 3 roky později A. Šlesinger spoluzakládá dílnu na průmyslovou 
strojní výrobu, kde ve své době zaměstnával kolem 500 lidí.

Možná, že jste i Vy sami či Vaši předkové pracovali u této firmy  
a vytvářeli jste něco tak krásného jako je právě onen zmiňovaný 
nitěný knoflík. Jistě stojí za zmínku, že tento unikát dokázal 
v současné době oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu 
designerů, modních návrhářů a světových umělců, kteří opět začí-
nají nitěný knoflík používat nejen na ložním povlečení, ale také na 
oděvy, kterým dodává luxusní vzhled.

Tradiční a lidová kultura však tvoří nedílnou součást kulturní-
ho dědictví každé země, proto 
bychom se rádi zhostili příleži-
tosti a dali tak podmět ke vzniku 
vybudování muzea nitěných 
knoflíků v Jablonném nad Orli-
cí. Prostřednictvím zpravodaje 
Vás chceme oslovit a zároveň 
požádat o pomoc jak toto bo-
hatství zachovat. Myslíte-li si, 
že nám můžete předat zajímavé 
informace z doby, kdy se tu začal 
nitěný knoflík vyrábět, prosím 
obraťte se na nás. Naleznete-li 
doma historické prameny či staré 
fotografie, které by muzeum 
mohli obohatit nebo objevíte-li textilie na kterých je původní knoflík 

dochován, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 
733 70 95 11. Můžete nám tak pomoci uskuteč-
nit tento plán a podpořit tak tradiční řemeslo.

S poděkováním a přáním pěkného dne tým 
A.S. Buttons

(výroba nitěných knoflíků)

NITĚNÉ KNOFLÍKY
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MÍSTNÍ REFERENDUM
Termín konání: 25. listopadu 2016 od 10:00 hodin do 22:00 hodin

Otázka, o níž se bude místní referendum konat:

„Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo 
Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?“

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která 
má právo volit do zastupitelstva obce (týká se pouze občanů města 
Králík a jeho částí!), tj.:

• státní občan ČR, který v den konání referenda (tj. 25. listopadu 
2016) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den referenda ve městě 
Králíky přihlášen k trvalému pobytu,

• státní občan členského státu EU, a to za podmínky, že v den 
konání referenda (tj. 25. listopadu 2016) dosáhl věku nejméně 18 
let a je v den referenda ve městě Králíky přihlášen k trvalému či 
přechodnému pobytu. Jedná se pouze o občany členských států 
Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. 
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své právo hlasovat v místním refe-
rendu, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Občané jiného členského státu EU s trvalým nebo přechodným 
pobytem v Králíkách

Právo hlasovat v místním referendu má i státní občan jiného 
státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, 
že v den konání referenda (tj. 25. listopadu 2016):

- dosáhl věku nejméně 18 let 
- je v obci přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu.
Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Bel-

gie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, 
Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, 
Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. 
Tito občané, pokud chtějí uplatnit své právo hlasovat v místním 
referendu, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Žádost o zápis do dodatku může občan jiného státu podat  
u Městského úřadu Králíky, odboru vnitřních věcí - evidenci oby-
vatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Karla Čapka 316, 
Králíky (tzv. „Bílý dům“), a to již v současné době, nejpozději však 
do 23. listopadu 2016 do 16:00 hodin. Žádost může být učiněna 
písemně nebo osobně. Ze žádosti musí být zřejmé, že se žadatel 
domáhá zápisu do dodatku. Žadatel musí uvést minimálně svoje 
jméno, příjmení, datum narození a pro bližší identifikaci i místo 
trvalého pobytu (adresu). 

Pokud občan jiného státu o zápis do dodatku nepožádá, 
hlasovat v místním referendu nemůže!

Hlasovací průkazy pro místní referendum
Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrs-

ku podle místa trvalého pobytu a která se může účastnit hlasování 
v místním referendu města Králíky, kde je přihlášena k trvalému 
pobytu, vydá město Králíky na její žádost hlasovací průkaz pro 
místní referendum (dále jen „hlasovací průkaz“).

Město Králíky předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu  
s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasova-
cího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá 
na jí uvedenou adresu.

Žádost lze podat:
a) písemně 
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 

oprávněné osoby na adresu: 
Městský úřad Králíky, odbor vnitřních věcí
Karla Čapka 316, 561 69 Králíky
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem na adresu e-podatelny: kraliky@orlicko.cz. 
 • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 

schránky oprávněné osoby (nikoli zaměstnavatele nebo právnické 
osoby) - ID datové schránky: kf6btex

Ve všech výše uvedených případech musí být písemná žádost 
doručena městu Králíky nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování, 
tj. do 18. listopadu 2016. 

b) osobně na pracovišti: Odbor vnitřních věcí - evidence oby-
vatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, Karla Čapka 316, 

Králíky (tzv. „Bílý dům“)
V případě osobně podané žádosti není třeba, aby podpis na žádosti 

byl úředně ověřen. Totožnost žadatele ověří zaměstnanec města dle 
dokladu totožnosti žadatele.

Osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu po-
žádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování, tj. 23. listopadu 2016.

Vydávání hlasovacích průkazů 
Na pracovišti Odboru vnitřních věcí - evidenci obyvatel, občan-

ských průkazů a cestovních dokladů, Karla Čapka 316, Králíky (tzv. 
„Bílý dům“) ode dne vyhlášení místního referenda nejpozději 
do 2 dnů přede dnem hlasování, tj. 23. listopadu 2016 do 16:00 
hodin: 

- předáním osobně oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem osoby žádající o vydání 
hlasovacího průkazu

- zasláním na adresu uvedenou v žádosti.
Veškeré žádosti jsou dostupné na webových stránkách města, 

případně k vyzvednutí osobně u Městského úřadu Králíky, odboru 
vnitřních věcí - evi denci obyvatel, občanských průkazů a cestovních 
dokladů, Karla Čapka 316, Králíky.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky se při konání místního referenda neroznášejí, 

jsou k dispozici v hlasovacích místnostech (v příloze naleznete 
vzor hlasovacího lístku).

Hlasovací místnosti
Hlasovací místnosti/okrsky jsou umístěny stejně, jako v komu-

nálních volbách, tzn. podle Vašeho trvalého bydliště – podrobný 
seznam ulic a čísel popisných pro příslušný okrsek je uveden níže.

Občané s trvalým pobytem v sídle ohlašovny na adrese Velké nám. 
5, Králíky, spadají do volebního okrsku č. 2 a jejich hlasovací míst-
nost je v budově bývalého gymnázia na Velkém náměstí v Králíkách.

Místem konání místního referenda jsou hlasovací místnosti  
v hlasovacích okrscích:

volební okrsek č. 1
Sídlem okrsku je Základní škola Králíky, budova 5. května 

412, Králíky, a to pro oprávněné osoby 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, 
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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 okrsku je budova bývalého gymnázia, Velké náměstí 
367, Králíky, a to pro oprávněné osoby 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 okrsku je Městský úřad Králíky, Karla Čapka 316, 
Králíky (zasedací místnost II. patro), a to pro oprávněné osoby 
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 okrsku je Mateřská škola, Červený Potok čp. 78, a to 
pro oprávněné osoby 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

volební okrsek č. 5
Sídlem okrsku je klubovna, Dolní Boříkovice čp. 184, a to pro 
oprávněné osoby 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 okrsku je Klášter, Kopeček čp. 1, a to pro oprávněné 
osoby 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 okrsku je klubovna, Dolní Lipka čp. 35, a to pro 
oprávněné osoby 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 okrsku je klubovna, Prostřední Lipka čp. 58, a to pro 
oprávněné osoby 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 okrsku je klubovna, Horní Lipka čp. 28, a to pro 
oprávněné osoby 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 okrsku je rekreační zařízení, Heřmanice čp. 102, a to 
pro oprávněné osoby 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 
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školy chodil, chodily tam moje děti a nevím, že bychom měli z ved-
lejší „polepšovny“ nějaké trauma. Daleko větší obavu o bezpečnost 
dětí mám ze zvýšení počtu automobilů projíždějících kolem škol 
a úplně se děsím frekventované křižovatky v obci Červený Potok, 
kde je v těsné blízkosti mateřská školka.

2. argument: Bezpečnost
Samozřejmě chápu, že jak je záměr prezentován občanům, může  

u nich vyvolat obavy o bezpečnost. Já osobně tyto obavy nemám, 
neboť když porovnám, jací pachatelé byli umístěni v bývalé „polep-
šovně“, pak ženy v dohledu jsou proti nim hotové ovečky. Vidím také 
možnost dojednat s příslušnými orgány personální posílení místního 
oddělení Policie ČR a tím by naopak došlo k zvýšení bezpečnosti 
ve městě.

3. argument: Ohrožení „miliardových investic“ do turistického 
ruchu v Králíkách

V první řadě je třeba říci, že probíraný záměr se týká města Králíky. 
Pokud jsem se seznámil blíže s tím, kam směřovaly investice, pak 
musím konstatovat, že drtivá většina investic byla nasměrována do 
obcí Dolní Morava a Červená Voda (Buková Hora). Tyto obce také 
pobírají z těchto investic tučné „prebendy“ do obecních pokladen. 
Nezaznamenal jsem, že by se o tyto výnosy s městem Králíky dě-
lily. Je třeba také poukázat na to, že většina turistů městem Králíky 
pouze projíždí, takže by plánovaná věznice měla asi stejný vliv, jako 
věznice Mírov, kolem které turisté směřující do Dolní Moravy také 
projíždějí. Jak se při investicích myslelo na občany Králík je jasně 
vidět na opravené komunikaci v obci Červený Potok, kde opravená 
vozovka končí přesně uprostřed vesnice u odbočky na Dolní Moravu, 
dále ve zbytku obce je to tankodrom. V obci se nějak pozapomnělo 
na vybudování chodníku, takže přejít z jednoho konce obce na druhý 
je o život.

 4. argument: Mladí odcházejí, protože nemají byty
S tímto argumentem bych z vlastní zkušenosti polemizoval. Mladí 

z Králík neodcházejí proto, že nemají byty, ale proto, že zde nemají 
pracovní místa, která by odpovídala jejich kvalifikaci ať již VŠ nebo 
SŠ. Když už pracovní místa jsou, tak platy jsou tak nízké, že mladí   
jdou raději jinam, kde dostávají podstatně více. Pokud se podíváte 
na nabídku pracovních míst v Králíkách, tak zjistíte, že nabízené 
platy atakují ve většině případů minimální mzdu. Mzdy v Králíkách 
jsou jednoznačně nejnižší v rámci celého Pardubického kraje. Pokud 
by lidé měli větší mzdy, nebudou žít od výplaty k výplatě a budou 
investovat do vlastního bydlení. Nebudou z obce odcházet, právě 
naopak. To bude výhodné jak pro obec, tak pro ně.

Dále bych se alespoň v krátkosti zmínil o variantě B, tj. co bude, 
pokud MS od projektu věznice ustoupí. Objekt bude nabídnut jiným 
rezortům, pokud o něj nebudou mít zájem, pak bude objekt nabídnut 
ve veřejné nabídce, kam se může přihlásit kraj, obec i soukromá osoba 
nebo firma. Dojde-li na dražbu, dostane objekt ten, kdo dá nejvíc. 
Kdo to bude a s jakým podnikatelským záměrem je ve hvězdách. 
Takže dávat občanům nějaké závazné sliby o vybudování bytů je 
předčasné a jsou to pouze prázdná slova.

Závěrem bych chtěl říci, že ve svém příspěvku vyjadřuji pouze svůj 
osobní názor na danou problematiku, za nikoho nemluvím, pouze za 
sebe. Za sebe také říkám jednoznačné ano projektu věznice pro ženy 
v mírném režimu (dohledu), protože je to projekt jasný a výhodný pro 
obě strany. Dále proto, že si nemyslím, že by si Králíky mohly jen 
tak lehkovážně dovolit odmítnout podnik, který vytvoří 120 stálých 
pracovních míst s platy, které atakují průměrnou mzdu v ČR. Pro svůj 
příspěvek jsem použil historické prameny, kroniku DVÚ, usnesení 
zastupitelstva Pardubického kraje ap.

Vše dobré 
 Ing. Petr Michalička, r. 1960

Pod pokličkou
(pokračování ze str.1)

odpor rovnající se odporu proti záměru vybudování azylového 
domu. Nenapadlo by mě, že někomu může vadit, že v jeho 
sousedství budou bydlet naši starší spoluobčané a už vůbec 
by mě nenapadlo, že někdo takový dům může nazvat „azylá-
kem“. Jediným vysvětlením pro mě je, že protestující neměli 
dostatek informací a aniž by si je zjišťovali nebo je chtěli 
slyšet, postavili se na odpor vybaveni různými zástupnými 
nedostatky, které podle jejich názoru zamýšlený projekt má. 
Jediným relevantním problémem tohoto projektu je vyřešení 
přístupové komunikace a parkování v lokalitě Na Výsluní, 
k čemuž je město ve spolupráci s investorem připraveno. Jsem 
ráda, že zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání schválilo 
záměr prodeje pozemku a věřím, že se investorům podaří 
projekt realizovat.

V průběhu léta a začátku podzimu proběhla rozsáhlá oprava 
komunikace I/43 a související křižovatky pod náměstím, která 
dostala jasnější obrysy a umožňuje řidičům lepší orientaci 
v dopravní situaci. Vznikl nový průjezd centrem města, pře-
chody, chodníky a zelené plochy (což poznáme až na jaře), na 
jejichž financování se částečně podílelo i město. Celý projekt 
má však jednu velmi zásadní vadu na kráse a tou je nahrazení 
přechodu pro chodce od stánku u žluté školy do Nádražní ulice 
mírně posunutým místem pro přecházení před schodištěm ke 
žluté škole. Umísťování přechodů na komunikace se řídí plat-
nými předpisy, se kterými pracují projektanti. Projekt je vždy 
konzultován s Dopravním inspektorátem Policie ČR z hlediska 
bezpečnosti silničního provozu. Bez schválení tohoto orgánu 
nelze vlastní stavbu povolit. Tak tomu bylo i v našem případě, 
přestože jsme několikrát při jednáních v průběhu stavby upo-
zorňovali na nevhodnost tohoto řešení v těsné blízkosti školy. 
V úterý 25. 10. 2016 proběhlo předání dokončené stavby mezi 
zhotovitelem firmou Strabag a.s. a objednateli Ředitelstvím 
silnic a dálnic (za silnici I/43) a městem Králíky (za chodníky 
a příjezd do náměstí), na kterém jsme se zástupcem Pardu-
bického kraje dohodli další společný postup. Prostřednictvím 
Pardubického kraje budeme žádat zřízení řádného přechodu 
pro chodce před žlutou školou. Věřím, že se nám to povede 
v co nejkratší době. Ze strany města jsou již dnes v chodnících 
připraveny kabely pro osvětlení přechodu.   

Jana Ponocná, starostka

Komunitní dům pro seniory a 
přechod u školy

(pokračování ze str.1)
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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 - majet-

kový 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
Pozemková parcela číslo: 506 o výměře 820 m2

Druh pozemku a způsob využití: zahrada
Obec: Králíky,  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemek je součástí zastavěného území, plochy 
bydlení městského typu rodinného - viz přiložený snímek 
katastrální mapy
Podmínky prodeje: minimální nabídková kupní cena ve výši 
165.000 Kč + náklady spojené s převodem 
Omezení vlastnického práva: věcné břemeno uložení vodovodní 
přípojky
Způsob ochrany: ZPF, ochran-
né pásmo vodního zdroje 2. 
stupně
Podle citovaného zákona mají 
zájemci možnost po dobu 30 dnů 
od vyvěšení tohoto oznámení se 
vyjádřit nebo podat své připo-
mínky a nabídky, které musejí 
být doručeny Městskému úřadu 
Králíky nejpozději do 14:00h 
dne 10.11.2016.

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
bytovou jednotku: 658/39 o velikosti 1+1 ve 4 NP. Výměra 
podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického po-
dílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 34,70 m2.

bytový dům čp.: 658, 
ulice a obec:V Bytovkách, 561 69 Králíky 
Obec: Králíky, Katastrální území: KRÁLÍKY
Výše spoluvlastnického podílu: 169/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku,  by-
tové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem
Nejnižší nabídková kupní cena: 539.430 Kč
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujedná-
na splatnost kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu
 Služby města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky

tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: 10.11.2016
Úplné znění oznámení je na úřední desce MěÚ Králíky a na 
www.kraliky.eu.
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Politická infekce jménem korupce zasáhla i Králíky
Podle Milana Kňažka současní politici úplně přestali myslet na 

voliče a jen spolu soupeří o moc a peníze. „Každý drží každého za 
koule a jde jen o to, který stisk je silnější, a které koule slabší. To 
je princip slovenské politiky,“ myslí si Kňažko.

Bohužel to není princip pouze slovenské politiky, ale i princip 
politiky české. Jak na úrovni obecní, tak krajské. Na vítěze ko-
munálních voleb v Králíkách v roce 2014 a letošních krajských 
voleb v Pardubickém kraji zbyla jen místa v opozici. U nás v kraji 
jsou z vítězů poražení! Vůle voličů „politiky“ nezajímá. Proč tedy 
volit? Je to jednoznačná příčina toho, proč lidé nechodí k volbám!

Ve volební kampani v roce 2014 účelově vzniklé uskupení bez 
programu a vizí Pravá Pro Králíky – pracovně HEJKRLÍKOVCI 
– voliče lákali jen na obecné proklamace a apely.

 „Zaškrtněte proto prosím celou naši stranu a ochotně to poraďte 
(nařiďte :-) ) svému širokému okolí! Je to důležitý, neboť město je 
bolavý, nemocný, zbytečně zadlužený a prolezlý prachyodsávacíma 
existencema. Podpořme tedy našeho „doktora“ a pak už zbývá jen 
držet palce.“

„Sám jsem jako člen kontrolního výboru „rozrýpal“ nejeden 
projekt a máte 100% pravdu, že velká část peněz opravdu nekončí 
tam, kde má. Konkrétně třeba projekt „Hůrka“ mně hodně otevřel 
oči a já se nestačil divit, co všechno je možný. Po několikaměsíč-
ním obviňování pana projektanta na městských zastupitelstvech 
z navýšení rozpočtu o několik milionů, aniž by ho někdo kon-
taktoval, jsem za ním osobně zajel a on mi krom jiného popsal 
absolutní a prokazatelnou neochotu vedení města a úředníků 
jakkoliv snižovat podivné vícenáklady na které on upozorňoval !!! 
(opět prokazatelně)…… Víte, ono není těžký nashromáždit důkazy  
„o něčem shnilém“. Z pozice občana to pak můžete předat různým 
orgánům, televizi, nebo rovnou policii, a nemůže to skončit jinak, 

než že by město muselo vracet nejen svoji finanční spoluúčast, 
ale celou dotaci, což by pravděpodobně bylo pro město likvidační  
(a s největší pravděpodobností by se opravdový viník stejně nena-
šel...), a to my samozřejmě nechceme. ……. Takže jeden ze vzkazů 
našim voličům: Uděláme všechno pro to, aby peníze dotekli tam, 
kam mají A TO I Z DOTACÍ........“ (zdroj: https://www.facebook.
com/PravaproKraliky)

Jeden z příspěvků na jejich stránkách motiv HEJKRLÍKOVCŮ 
pro vstup do komunální politické sféry trefně popsal.

„Zase ta politika... Tak nejak na vsechno dohledneme a budeme 
delat lepe, ale jak presne to jeste nevime. Proc tedy nepadlo zadne 
trestni oznameni? Dle Vasich slov jen protoze by Grulich krachnul 
tak se to ma ututlat? No ututlat se to povedlo, i tak byly operaky 
jeden velkej tunelovej megapruser. Kazdopadne to neni moc dobra 
vizitka „lhat a krast se muze kdyz jde obecni dobro“. Ta castka 
nebyla zrovna mala a vymluva pani starostky „architekt nevedel, 
ze u nas nekdy pada snih“ by neuspela ani v obecne skole. Tak me 
jen sokuje, ze se v Kralikach najde hnuti ktere je ochotno tyhle 
hejsky dal sponzorovat.“ 

(zdroj: https://www.facebook.com/PravaproKraliky)
HEJKRLÍKOVCI, jak sami uvádí, mají díky nashromážděným 

důkazům bezesporu stisk silný. Umožnil jim získat post místostaros-
ty, který pod taktovkou pí Ponocné zastává Mgr. Hejkrlík. Dnes už 
jen dohlíží, aby peníze a prebendy dotekly tam, kam mají a voličům 
se upřímně smějí do tváře. 

Skutečně ta Pravá pro Králíky, ale pouze pro ty vybrané občany 
první kategorie.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

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.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
03.10.2016

RM/2016/39/669: RM schvaluje navýšení 
příspěvku pro PO Základní škola Králíky o část-
ku 97.000 Kč v členění 10.000 Kč příspěvek na 
činnost, 87.000 Kč položka prostředky na platy.

RM/2016/39/670: RM schvaluje poskytnutí 
dotací na rok 2016 v rámci vyhlášeného 2. kola 
pro poskytování programových dotací jednotli-
vým subjektům dle předloženého návrhu včetně 
provedení přesunu mezi jednotlivými kategorie-
mi dotačních titulů a ukládá vedoucímu odboru 
OS zajistit nezbytné administrativní záležitosti 
spojené s poskytnutím dotace.

RM/2016/39/671: RM schvaluje rozhodnutí 
hodnotící komise o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
stavební práce - „NOVOSTAVBA KLUBOV-
NY – Králíky – Červený Potok“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem KWEKU 
s.r.o., Polepská 351, 280 02 Kolín. 

RM/2016/39/672: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20595 o poskytnutí 
účelové dotace v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
uzavřené mezi Pardubickým krajem a městem 
Králíky, v předloženém znění.

RM/2016/39/673: RM schvaluje nabytí úče-
lově určeného finančního daru ve výši 22.876 
Kč do vlastnictví příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Králíky od dárce WOMEN FOR 
WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ 24231509.

10.10.2016
RM/2016/40/674: RM doporučuje ZM 

schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 37 o velikosti 45,00 m2 ve IV. nad-
zemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách spolu se spoluvlast-
nickým podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky ve výši 220/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč a zveřejnit záměr prodeje do doby 
přihlášení prvního zájemce nejdéle však do  
31. 03. 2017. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/40/675: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky č. 38 o velikosti 50,90 m2 ve IV. nad-
zemním podlaží bytového domu čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách spolu se spoluvlast-
nickým podílem na společných částech domu 
a pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky ve výši 249/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
600.000 Kč a zveřejnit záměr prodeje do doby 
přihlášení prvního zájemce nejdéle však do 
31. 03. 2017. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/40/676: NEVEŘEJNÉ
RM/2016/40/677: RM schvaluje zřízení 

služebnosti inženýrské sítě spočívající v ulo-
žení, zřízení a provozování stavby „Přípojka 
vody do objektu závod 2 OMB composites 
EU a.s.“ na pozemku p.p.č. 2072/7 v k.ú. 
Králíky, a dále v právu přístupu a příjezdu pro 
oprávněnou společnost OMB composites EU 

a.s., IČO 28166787, sídlem Ke Kukaláku 60, 
252 44 Psáry – Dolní Jirčany, a jí pověřeným 
třetím osobám za účelem uložení, oprav, údrž-
by a provozu stavby. Služebnost inženýrské 
sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku + ná-
klady spojené se zřízením služebnosti. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
v předloženém znění. 

RM/2016/40/678: RM schvaluje smlouvy  
o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlou-
vy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
spočívající v právu zřídit a provozovat stavby:

„Revitalizace areálu pro skladování a se-
paraci odpadů v Králíkách – objekt vodovod“

„Revitalizace areálu pro skladování a sepa-
raci odpadů v Králíkách – objekt plynovod“

obě na pozemku p.p.č. 2231/12 – ostatní plo-
še v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví České 
republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 
65993390, sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 – Nusle, pro oprávněné město Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 
69 Králíky, a dále v právu vjíždět a vstupovat 
na dotčenou nemovitou věc za účelem údržby 
a oprav staveb. Věcná břemena – služebnosti se 
zřizují na dobu neurčitou a za náhradu: 

v případě „objektu vodovodu“ za částku ve 
výši 508,20 Kč včetně DPH

v případě „objektu plynovodu“ za částku 
ve výši znaleckého posudku + DPH + náklady 
spojené se zřízením věcného břemene – slu-
žebnosti, 

v předložených zněních.
RM/2016/40/679: RM doporučuje ZM 

schválit zrušení usnesení č. ZM/2016/04/056 
ze dne 09. 05. 2016 a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2016/40/680: RM schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene spočívajícího  
v umístění, zřízení a provozování plynáren-
ského zařízení vedeného pod názvem „Reko 
MS Králíky – Moravská + 1“ a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 276/1 - 
zahradu, p.p.č. 276/3, p.p.č. 284/1, p.p.č. 284/3, 
p.p.č. 284/5, p.p.č. 1024/1, p.p.č. 1083/2, p.p.č. 
2080/2, p.p.č.  2080/3, p.p.č. 2080/9, p.p.č. 
2080/12, p.p.č. 2138/2, p.p.č. 2138/3, p.p.č. 
2138/4, p.p.č. 2139/1, p.p.č. 2140 a p.p.č. 
2232/9 – vše ostatní plocha v k. ú. Králíky 
v souvislosti se zřizováním, stavebními úprava-
mi, opravami a provozováním distribuční sou-
stavy a plynovodních přípojek pro oprávněnou 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, sídlem Klíšská 
940, 401 17 Ústí nad Labem, a jí pověřené 
osoby, v předloženém znění. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 68.607 Kč včetně DPH.

RM/2016/40/681: RM doporučuje ZM 
schválit postup, resp. priority realizace společ-
ných zařízení a dalších opatření vyplývajících 
ze schváleného návrhu Plánu společných 
zařízení Komplexní pozemkové úpravy Dol-
ní Lipka, který byl schválen usnesením  
č. ZM/2014/02/025 dne 14. 04. 2014, a které 
byly projednány a určeny sborem zástupců dne 
11. 03. 2015, v předloženém znění.

RM/2016/40/682: RM schvaluje pacht po-

zemků 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 Boříkovice panu M. D., Králíky za úče-
lem zemědělského hospodaření, za pachtovné 
ve výši 106 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2016/40/683: RM schvaluje pacht po-
zemků 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 panu J. P., Jablonné nad Orlicí za 
účelem zemědělského hospodaření, za pach-
tovné ve výši 1.086 Kč/rok + DPH, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2016/40/684: RM schvaluje pacht po-
zemků 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 – tr-
valého 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. 1320 – orné půdy 
o výměře 19 639 m2 v k.ú. Dolní Lipka Rolnické 
společnosti s.r.o., IČO 47468262, sídlem 561 
61 Červená Voda 183 za účelem zemědělského 
hospodaření, celková výměra propachtovaných 
pozemků je 80 392 m2, za pachtovné ve výši 
5.627 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou.

RM/2016/40/685: RM schvaluje pacht po-
zemků p.p.č. 1268 – ostatní 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, p.p.č. 
1291 – trvalého travního porostu o výměře 7 
578 m2 a p.p.č. 1310 – trvalého travního porostu  
o výměře 6 702 m2 v k.ú. Dolní Lipka za účelem 
zemědělského hospodaření společnosti ZEOS, 
s.r.o., IČO 48150754, sídlem Prostřední Lipka 
126, 561 69 Králíky, celková výměra propach-
tovaný pozemků je 32 641 m2, za pachtovné ve 
výši 2.285 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2016/40/686: RM souhlasí s ukončením 
nájemního vztahu dohodou k prostorům v příze-
mí stavby občanské vybavenosti čp. 359, která 
je součástí pozemku st.p.č. 305/1 v k.ú. Králíky 
s TJ Jiskra Králíky, z.s., IČO 00529699, sídlem 
Nádražní 488, 561 69 Králíky. Nájemní vztah 
skončí dnem 31. 12. 2016, současně skončí 
i podnájemní vztah uzavřený mezi TJ Jiskra 
Králíky a panem V. T., Králíky.

RM/2016/40/687: RM schvaluje rozhodnutí 
hodnotící komise o výběru nejvhodnější cenové 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na stavební práce - „Sportovní areál – moder-
nizace kurtu“ a schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo s uchazečem StavoSport s.r.o., Přehradní 
233, 763 16 Fryšták.

RM/2016/40/688: RM schvaluje smlouvu 
o dílo č. 16127 na zhotovení veřejné zakázky 
„NOVOSTAVBA KLUBOVNY – Králíky- 
Červený Potok“ mezi firmou KWEKU s.r.o., 
sídlem Polepská 351, 280 02 Kolín 4 a městem 
Králíky, v předloženém znění.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
RM/2016/40/689: RM schvaluje dodatek 

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 05. 2016 na 
zhotovení díla „Restaurování Kříže u kostela 
Panny Marie, Královny míru v Dolní Lipce“ 
mezi zhotovitelem BcA. Aleš Košvanec, sídlem 
Jiráskova 285, Luže 538 a městem Králíky, 
v předloženém znění. 

RM/2016/40/690: RM schvaluje Nařízení 
města Králíky č. 1/2016 o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňo-
váním sněhu a náledí v zimním období roku 
2016/2017 na území města Králíky.

RM/2016/40/691: RM schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 16-42 přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Ministerstva financí ČR, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech  
a výdajích o částku 337.000 Kč.

RM/2016/40/692: RM projednala informaci 
ředitele školy o  opatřeních ředitele Základní 
školy Králíky přijatých na základě hodnocení 
školy orgánem ČŠI uvedeného v „Protokolu 
o kontrole č.j. ČŠIE-654/16-E“ a ukládá řediteli 
ZŠ doplnit zprávu ve smyslu jednání RM.

RM/2016/40/693: RM souhlasí s přije-
tím dvou kusů klarinetů Le Blanc CL651D 
v hodnotě 22.100 Kč a schvaluje nabytí tohoto 
věcného daru do vlastnictví Základní umělecké 
školy Králíky.

RM/2016/40/694:  RM ruší usnesení  
č. RM/2016/39/669 a schvaluje navýšení pří-
spěvku pro PO Základní škola Králíky o částku 
97.000 Kč v členění 53.300 Kč příspěvek na 
činnost, 43.700 Kč prostředky na platy.

RM/2016/40/695: RM schvaluje výzvu 
včetně příloh k podání nabídky na zakázku 
malého rozsahu na vypracování DSP a DVZ  
a související inženýrská činnost pro akci 
„Králíky – Intenzifikace ČOV“ a dále navrhuje 
vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu  
k předložení cenových nabídek.

RM/2016/40/696: RM jmenuje komisi pro 
otevírání obálek s nabídkami na veřejnou za-
kázku na vypracování DSP a DVZ a související 
inženýrská činnost pro akci „Králíky – Intenzifi-
kace ČOV“ ve složení: členové - Jana Ponocná, 
Mgr. Martin Hejkrlík, Petr Venzara; náhradníci 
- Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth, 
Herbert Holly. Otevírání obálek se uskuteční 
31. 10. 2016 ve 14:00 hodin.

17.10.2016
RM/2016/41/697: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje volné bytové jednotky č. 
658/29 o velikosti 32,80 m2 ve IV. nadzemním 
podlaží bytového domu čp. 658 v ul. V Bytov-
kách v Králíkách spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a pozem-
ku st.p.č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k.ú. Králíky ve výši 160/10000 za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 506.170 Kč  
a zveřejnit záměr prodeje. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/41/698: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající ve 
zřízení, provozování a údržbě vodovodní pří-
pojky, a dále v právu vstupu vlastníka zařízení 
nebo jím pověřené osoby na pozemek p.p.č. 
2237 – ostatní plochu v k.ú. Králíky za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení,  

a to pro oprávněné manžele J. a S. V., Králíky. 
Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou a za 
náhradu stanovenou ve výši znaleckého posud-
ku + náklady spojené se zřízením služebnosti. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy  
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě v předloženém znění.

RM/2016/41/699: RM schvaluje rozhodnutí 
hodnotící komise o výběru nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Chodník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králí-
kách, I. etapa“ a schvaluje uzavření smlouvy  
o dílo s uchazečem Miroslav Skalický, 5. května 
518, 561 69 Králíky.

RM/2016/41/700: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na zhotovení veřejné zakázky „Chod-
ník podél sil. I/43 ul. 5. května v Králíkách, 
I. etapa“ mezi firmou Miroslav Skalický,  
5. května 518, 561 69 Králíky a městem Králíky 
v předloženém znění.

RM/2016/41/701: RM schvaluje Plán zimní 
údržby komunikací na zimní období 2016 - 
2017 pro město Králíky a integrované obce  
a ceník společnosti Služby města Králíky s.r.o. 
vč. subdodavatelů provádějících zimní údržbu 
v zimním období 2016 - 2017.

RM/2016/41/702: RM schvaluje rozpočto-
vá opatření číslo MK 64542/2016 OPP a 
číslo MK 51812/2016 OPP přidělená městu 
Králíky rozhodnutími Ministerstva kultury a 
interní rozpočtové opatření číslo 201612, kte-
rými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech  
a výdajích o částku 1.210.000 Kč.

RM/2016/41/703: RM bere na vědomí sdě-
lení ředitele příspěvkové organizace Základní 
škola Králíky o vyhlášení volného dne v termínu 
18. 11. 2016.

RM/2016/41/704: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na 
dodávku „Tisk a dodání městského zpravodaje“ 
v předloženém znění a dále navrhuje vyzvat 
dodavatele dle předloženého seznamu k podání 
cenových nabídek.

RM/2016/41/705: RM bere na vědomí sdě-
lení ředitelky příspěvkové organizace Mateřská 
škola Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí o přerušení provozu součástí MŠ dne 27. 
10. 2016 a v termínu 22. 12. 2016 – 03. 01. 2017.

19.10.2016
RM/2016/42/706: RM vyhlašuje dle Pravidel 

pro poskytování příspěvků z Fondu památko-
vé péče Města Králíky termín pro podávání 
žádostí o příspěvek z Fondu památkové péče 
Města Králíky s doručením na podatelnu MěÚ 
Králíky nejpozději do 12.00 hod. dne 09. 11. 
2016 a ukládá vedoucímu odboru OS vyhlášení 
zveřejnit.

24.10.2016
RM/2016/43/707: RM schvaluje uzavření 

pojistné smlouvy č. 018 na pojištění členů Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů obce Králíky 
pro případ úrazu a pojištění odpovědnosti za 
újmu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., 
IČO 46973451, sídlem Římská 2135/45, 120 
00 Praha 2, za roční pojistné ve výši 5.950 Kč, 
v předloženém znění.

RM/2016/43/708: RM bere na vědomí za-
hájení řízení o komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá vedoucí MO pro-
sazovat v řízení o KPÚ zohlednění požadavků 
města Králíky dle předložené důvodové zprávy.

RM/2016/43/709: RM doporučuje ZM zrušit 
usnesení č. ZM/2016/04/057 ze dne 09. 05. 2016 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/43/710: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2472/1 
– trvalého travního porostu o výměře 2 816 
m2 a p.p.č. 2472/2 – trvalého travního porostu  
o výměře 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za účelem 
realizace stavby pro bydlení – venkovského 
typu za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a uložení záměry prodeje 
zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2016/43/711: RM nedoporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 106/2 
– trvalého travního porostu o výměře 55 m2 
v k.ú. Heřmanice u Králík, a to z důvodu za-
hájení Komplexní pozemkové úpravy v daném 
katastrálním území. 

RM/2016/43/712: RM schvaluje Směrnici 
k provádění inventarizace majetku a závazků 
města Králíky č. PP/224/S/2016, jejíž přílohou 
je Plán inventur na rok 2016, v předloženém 
znění.

RM/2016/43/713: RM schvaluje prominutí 
dluhu povinného P. S., Králíky ve výši 469 Kč, 
který vznikl povinnému v souvislosti s neuhra-
zením nájemného za užívání pozemku p.p.č. 255 
– trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Hedeč.

RM/2016/43/714: RM bere na vědomí vyjád-
ření jednatele společnosti Služby města Králíky 
s.r.o., IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 
69 Králíky o nápravném a kontrolním opatření 
při správě bytového fondu města Králíky.

RM/2016/43/715: RM doporučuje ZM 
schválit záměr směny pozemku p.p.č. 3380 – 
trvalého travního porostu o výměře 2 109 m2 
v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města 
Králíky za pozemek p.p.č. 1049 – trvalý travní 
porost o výměře 1 875 m2 v k.ú. Dolní Lipka, 
který je v podílovém spoluvlastnictví pana M. 
P., Králíky a paní M. M., Králíky, a to za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí žadatelé. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/43/716: RM schvaluje rozpočtové 
opatření číslo 16-45 přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR  
a rozpočtové opatření číslo 4 přidělené městu 
Králíky na základě usnesení Zastupitelstva 
Pardubického kraje, kterými se zvyšuje schvá-
lený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
134.450 Kč.

RM/2016/43/717: RM schvaluje smlouvu  
o dílo na zhotovení veřejné zakázky „Spor-
tovní areál – modernizace kurtu“ mezi firmou 
StavoSport s.r.o., sídlem Přehradní 233, 763 16 
Fryšták a městem Králíky, v předloženém znění.

RM/2016/43/718: RM schvaluje dohodu 
a ukončení smluvního vztahu na zhotovení 
veřejné zakázky „Sociální terapeutická dílna 
Králíky, ul. Příční čp. 352 v Králíkách“ mezi 
firmou Kweku s.r.o., Polepská 351, 280 02 
Kolín 4 a městem Králíky, v předloženém znění.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva města
č. 07 konaného 10. října 2016

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

Hejkrlík – místostarosta; Ing. Miroslav Be-
ran – 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. Ladislav Tóth – 
člen RM; Antonín Vyšohlíd

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

Z části jednání omluven:  David Hrda
Za MěÚ:

Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, Mgr. 
Denisa Černohousová, Ing. Věra Kubíčková, 
Ing. Roman Švéda, Ing. Miroslav Macháček
Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
  4.1. Majetkové operace
  4.2. Vyhlášení místního referenda
  4.3. Prezentace Základní umělecké školy
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 05.09.2016 Ing. Ladi-
slav Dostálek a Mgr. Jiří Švanda nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Ing. Pavel Strnad a Ing. 
Karel Málek.

ZM/2016/07/134: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Ing. Pavla 
Strnada a Ing. Karla Málka. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)
2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplně-

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

ZM/2016/07/135: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 07. 

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
Po proběhlé diskusi občanů s investory 

stavby a se zastupiteli navrhla starostka 
hlasovat o připraveném návrhu usnesení:

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

ZM/2016/07/136: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části po-
zemku 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 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 záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 9:2:1 (schváleno)
4.1.02. Schválení prodeje volné bytové 

jednotky č. 658/15 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spo-
luvlastnického podílu ve výši 314/10000 
na společných částech domu a pozemku 
do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

ZM/2016/07/137: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 658/15 o velikosti 64,20 m2 ve 
II. 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 314/10000 paní L. A., Malá Morava za 
kupní cenu ve výši 733.704 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.03. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 

3509 v k.ú. Králíky
ZM/2016/07/138: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3509 – orné půdy o výměře 1 106 m2 v k.ú. 
Králíky do podílového spoluvlastnictví, a to 
ideální 1/2 panu J. L. Králíky a ideální 1/2 
paní H. N. Milovice za kupní cenu ve výši 
387.100 Kč s bonifikací 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. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.04. Schválení zvýšení základního 

kapitálu nepeněžitým vkladem – majetkem 
města společnosti Služby města Králíky 
s.r.o. a změny zakladatelské listiny 

ZM/2016/07/139: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zvýšení základního kapi-
tálu společnosti Služby města Králíky s.r.o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, zapsané v obchodním rejstříku ve-
deném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 19661, nepeněžitým vkla-
dem jediného společníka města Králíky, kte-
rý je tvořen nemovitými věcmi zapsanými  
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a katastrální území 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 příslušen-
stvím. Celkový stav nemovitých věcí po-
pisuje znalecký posudek č. 1128/43/2016 
vypracovaný dne 21.08.2016 soudním 
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny 
a odhady nemovitostí Ing. Jiřím Šmokem. 
Dle tohoto znaleckého posudku činí celková 
cena nemovitých věcí 5.000.000 Kč.

Současně ZM schvaluje změnu zakla-
datelské listiny společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., a to konkrétně:

a) článku VI., který bude nově znít: „Zá-
kladní kapitál společnosti činí 6.800.000 
Kč, slovy: šest milionů osm set tisíc korun 
českých (dále pouze „základní kapitál“);

b) článku VIII. odst. 4, který bude nově 
znít: „Společník město Králíky se na zá-
kladním kapitálu účastní svým peněžitým 
vkladem ve výši 1.800.000 Kč a nepeněži-
tým vkladem ve výši 5.000.000 Kč, tedy na 
podíl uvedeného společníka připadá vklad 
v celkové výši 6.800.000 Kč. Výše podílu 
tohoto společníka, jakožto poměr jeho 
vkladu k základnímu kapitálu společnosti, 
činí 100 %.“ 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.05. Schválení udělení souhlasu  

s postoupením smlouvy uzavřené dne 18. 
3. 2011 mezi městem Králíky a společností 
„CARO“ Janina Byczek 

ZM/2016/07/140: Zastupitelstvo města 
Králíky souhlasí s bezplatným postoupením 
veškerých práv a veškerých povinností ze 
smlouvy uzavřené dne 18.03.2011 mezi 
společností „CARO“ Janina Byczek, NIP: 
PL 8811186675, sídlem Boboszów 27 a/6, 
57-530 Międzylesie, Polsko jako budoucím 
kupujícím a městem Králíky jako budoucím 
prodávajícím, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
19.09.2014, a to z postupitele „CARO“ Ja-
nina Byczek na postupníka J. E. B. Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.06. Schválení záměru prodeje pozem-

ku p.p.č. 3385 v k.ú. Dolní Boříkovice
ZM/2016/07/141: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje 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 



Králický zpravodaj 11/2016 - 14

Zápis ze zasedání zastupitelstva města
č. 07 konaného 10. října 2016

a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.07. Schválení záměru prodeje části 

pozemku p.p.č. 3482 v k.ú. Dolní Boříkovice
ZM/2016/07/142: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 3482 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 1 970 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, část je mimo zastavěné území, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 7 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)
1   2  3  4   5  6   7  8   9  12  13  15
A  A  A  A  A  A  A  A  A   A   Z   A
4.1.08. Schválení zrušení usnesení  

č. ZM/2016/04/059 ze dne 9. 5. 2016 a 
schválení nového záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 506 v k.ú. Králíky

ZM/2016/07/143: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/059 
ze dne 9. 5. 2016 a zároveň schvaluje nový 
záměr prodeje pozemku p.p.č. 506 – zahrady 
o výměře 820 m2 v k.ú. Králíky za minimální 
nabídkovou kupní cenu ve výši 165.000 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.09. Schválení záměru prodeje volné 

bytové jednotky č. 658/39 v bytovém domě 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a 
spoluvlastnického podílu ve výši 169/10000 
na společných částech domu a pozemku 
do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

ZM/2016/07/144: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje volné by-
tové jednotky 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 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky ve výši 169/10000 
za minimální nabídkovou kupní cenu ve 
výši 539.430 Kč a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.1.10. Schválení prominutí dluhu u po-

vinné Valerie Horváthové
ZM/2016/07/145: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prominutí dluhu u povinné 
V.H. Králíky ve výši 14.432 Kč + poplatek  
z prodlení ve výši 54.470,52 Kč, který po-
vinné vznikl v souvislosti s neplacením ná-
jemného za užívání bytu č. 3 v ul. Nádražní 
843 v Králíkách. 

Hlasování: 9:1:2 (schváleno)
4.2. Vyhlášení místního referenda
Pan Vyšohlíd přednesl pozměňovací ná-

vrh připraveného usnesení, a to jiné znění 
otázky do referenda:

ZM/2016/07/146: Vyhlášení místního 
referenda

I. Zastupitelstvo města vyhlašuje: v sou-
ladu s ustanovením § 14 zákona č.22/2004 

Sb., o místním referendu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v pátek dne 25. listopadu 2016 od 10:00 do 
22:00 hodin, místní referendum na území 
města Králíky k otázce:

 „Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého 
Dětského výchovného ústavu v Králíkách 
zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR 
věznici?“ 

1. Odůvodnění návrhu: Výše uvedený 
návrh je odůvodněn potřebou zjištění názoru 
občanů. 

2. Odhad nákladů spojených s provedením 
místního referenda a realizací rozhodnutí 
přijatého v místním referendu a způsob 
jejich úhrady: 

• Náklady spojené s technickým prove-
dením místního referenda jsou odhadnuty 
na 100 tis. Kč. 

• Náklady spojené s realizací výsledku 
místního referenda se nepředpokládají. 

• Úhrada výše uvedených nákladů bude 
převedena z rozpočtové položky „Rekon-
strukce autobusového nádraží“ (Kapitola 
51, paragraf 2212, položka 6121, účelový 
znak 00940). 

II. Zastupitelstvo města stanovuje:  
v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zá-
kona č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“), zvláštní 
odměnu za výkon funkce člena okrskové  
a místní komise takto: 

1. člen komise a zapisovatel – 1.000 Kč 
2. předseda komise – 1.500 Kč
III. Zastupitelstvo města ukládá: 
1. starostce města splnit úkony dle zákona 

(termín: dle zákonných lhůt) 
2. tajemníkovi městského úřadu zajistit 

plnění úkolů spojených s přípravou a or-
ganizací místního referenda (termín: dle 
zákonných lhůt).

Hlasování: 2:8:2 (neschváleno)
Paní starostka navrhla hlasovat o původ-

ním návrhu usnesení:
ZM/2016/07/147: Vyhlášení místního 

referenda 
I. Zastupitelstvo města vyhlašuje: v sou-

ladu s ustanovením § 14 zákona č.22/2004 
Sb., o místním referendu a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v pátek dne 25. listopadu 2016 od 10:00 do 
22:00 hodin, místní referendum na území 
města Králíky k otázce:

„Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého 
Dětského výchovného ústavu v Králíkách 
zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR žen-
skou věznici s dohledem?“ 

1. Odůvodnění návrhu: Výše uvedený 
návrh je odůvodněn potřebou zjištění názoru 
občanů. 

2. Odhad nákladů spojených s provedením 
místního referenda a realizací rozhodnutí 
přijatého v místním referendu a způsob 

jejich úhrady: 
• Náklady spojené s technickým prove-

dením místního referenda jsou odhadnuty 
na 100 tis. Kč. 

• Náklady spojené s realizací výsledku 
místního referenda se nepředpokládají. 

• Úhrada výše uvedených nákladů bude 
převedena z rozpočtové položky „Rekon-
strukce autobusového nádraží“ (Kapitola 
51, paragraf 2212, položka 6121, účelový 
znak 00940). 

II. Zastupitelstvo města stanovuje:  
v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zá-
kona č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon“), zvláštní 
odměnu za výkon funkce člena okrskové  
a místní komise takto: 

1. člen komise a zapisovatel – 1.000 Kč 
2. předseda komise – 1.500 Kč 
III. Zastupitelstvo města ukládá: 
1. starostce města splnit úkony dle zákona 

(termín: dle zákonných lhůt) 
2. tajemníkovi městského úřadu zajistit 

plnění úkolů spojených s přípravou a or-
ganizací místního referenda (termín: dle 
zákonných lhůt).

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.3. Prezentace Základní umělecké 

školy
David Hrda se omluvil z další části jed-

nání a opustil jednací sál.
Ředitelka příspěvkové organizace Zá-

kladní umělecká školy Králíky Mgr. Zdeňka 
Křížková ve své prezentaci seznámila pří-
tomné s činností této školy. Přednesla pří-
tomným informace o historii a současnosti 
školy, podrobně hovořila o činnostech, které 
zajišťují. Po proběhlé diskusi nebylo přijato 
žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Starostka seznámila přítomné s nabídkou 

partnerské spolupráce s italským městem 
Solbiate Olona a navrhla usnesení:

ZM/2016/07/148: Zastupitelstvo města 
Králíky bere na vědomí informaci Velvysla-
nectví ČR v Římě o nabídce partnerské spo-
lupráce s italským městem Solbiate Olona  
a pověřuje starostku města zahájením jedná-
ní s cílem navázat užší vztahy mezi městem 
Králíky a městem Solbiate Olona. ZM 
zároveň ukládá starostce města informovat 
na příštích jednáních ZM o uskutečněných 
krocích v této záležitosti. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:26 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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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.

FOND PAMÁTKOVÉ PÉČE - 3. 
KOLO

Rada města Králíky vyhlašuje dle Pravidel pro po-
skytování příspěvků z Fondu památkové péče Města 
Králíky termín pro podávání žádostí o příspěvek 
z Fondu památkové péče Města Králíky. Žádosti (včet-
ně požadovaných příloh) doručte na podatelnu MěÚ 
Králíky nejpozději do 12.00 hod. dne 09. 11. 2016.

Za správnost
Ing. Jan Divíšek

vedoucí odboru OS

ZÁMĚR PACHTU SPORTOVNÍHO AREÁLU 
NA DOLNÍ MORAVĚ

Obec Dolní Morava nabízí k pachtu Sportovní areál Dolní Mo-
rava. Sportovní areál se skládá ze správní budovy, kde jsou WC, 
šatny, sprchy, prostor občerstvení, skladovací prostory a přístřešek 
s posezením. Dále se ve sportovním areálu nachází fotbalové hřiště, 
hřiště s umělou trávou, hřiště s asfaltovým povrchem a mantinely, 
pódium, trampolíny, dětské hřiště, sklad nářadí. Sportovní areál je 
vhodný pro provoz občerstvení, pořádání sportovních a kulturních 
akcí, místo pro konání sportovních soustředění, je možné v něm 
provozovat kemp.

Podmínky pachtu:
• pachtovné v prvním roce bude 100 Kč/měsíčně
• každý další rok bude pachtovné navíc ve výši 10% ze zisku z dané 
provozovny
• pacht bude možný od 1. prosince 2016
• smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce
• pachtýř bude provádět na vlastní náklady základní údržbu pro-
stranství sportovního areálu, především sekání travnatých ploch od 
1. května do 30. září min. 1x za 14 dní, sekání fotbalového hřiště 
ve stejném období min. 1x týdně
• drobné jednotlivé opravy ve sportovním areálu do 5 000 Kč platí 
pachtýř
• bude zajištěno denně přístupné dětské hřiště pro veřejnost
• místní občané budou mít vstup na sportoviště zdarma
• veškeré režijní náklady plynoucí z provozu (elektřina, vodné ap.) 
platí pachtýř

Více informací ohledně sportovního areálu či jeho prohlídku 
si můžete domluvit na obecním úřadě v úřední hodiny (pon-
dělí a středa od 7 do 12 a od 13 do 17 hodin) či na telefonu 
721 340 777. Zájemci o pacht mohou podat písemnou žádost do  
11. listopadu 2016 na adresu: Obecní úřad Dolní Morava, Dolní 
Morava 35, 561 69. O pachtu bude rozhodováno na zasedání 
zastupitelstva obce 14. listopadu 2016.

Programy podpory sociálních služeb 
pro rok 2017 jsou už vyhlášeny

Na webových stránkách Pardubického kraje je vyhlá-
šena výzva na příjem žádostí v rámci programu podpory 
sociálních služeb a návazných služeb včetně metodiky pro 
poskytnutí dotací. Poskytovatelé sociálních služeb mohou 
požádat o dotace z rozpočtu Pardubického kraje na po-
skytované sociální služby v termínu od 14. 11. 2016 do 7. 
12. 2016. „Víme, jaký problém mají sociální služby vždy na 
začátku každého roku, proto zahajujeme příjem žádostí, jak 
nejdříve to jde.  Výsledky dotačního kola budou schvalovány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje v průběhu února tak, 
abychom mohli finanční prostředky pro poskytovatele služeb 
vyplácet již v průběhu měsíce února,“ uvedl Pavel Šotola, 
radní zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Dalším 
vyhlášeným programem je podpora aktivit navazujících na so-
ciální služby a na prorodinné aktivity. Žádosti budou přijímány 
v období od 2. 1. 2017 do 27. 1. 2017.
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Duhové pohádky v novém kabátě 
Během měsíce září se při našich hodinách čtení zrodil nápad, 

že po loňských úspěších s tvořením básní (variace na Skácelovy 
Uspávanky) se zkusíme „poprat“ s prózou. K tomuto účelu jsme 
si vybrali poetickou knihu Daniely Fischerové Duhové pohádky. 
Pohádky lehce připomínají příběh o stvoření světa, místo Boha 
je zde hlavním aktérem Slunko. Společně jsme ve škole přečetli 
prvních pět pohádek a dvě jsme nechaly nepřečtené.

Už jsme si všimli, že každá pohádka začíná stejnými slovy, že 
dějem, který se odehrává jen v prostředí Zahrady, hýbá Slunko  
a že vždycky dojde k nějaké situaci, která čeká na řešení. (Jedná se 
o rámcovou kompozici – pozn. autora) Mohli jsme si vybrat svoji 
barvu a o té napsat pohádku, která by se dala zařadit do původní 
knihy. Po čtrnácti dnech, které jsme měli vyhrazené na naše tvůrčí 

psaní, jsme začali naše pohádky číst, tedy paní učitelka, aby autor 
či autorka zůstali během čtení utajeni. Každá pohádka se statečně 
ucházela o svoji přízeň a my jsme hlasovali, která je ta nejhezčí. 
Všechny byly povedené a zasloužily si potlesk. Na tom pomyslném 
prvním místě se umístily tři pohádky, které vám nabízíme k přečtení.

Doufáme, že se vám budou líbit, třeba se nad nimi usmějete a bude 
vám chvilku hezky. Možná, že dostanete chuť zajít do knihovny  
a knížku si sami přečtete… (Jeden výtisk tam mají. :-) ) My jsme 
si při čtení opět uvědomili, jak důležitá je důvěra, přátelství, sou-
cit, dohoda… Ale ne jenom v pohádce v knížce, nýbrž především 
mezi námi dětmi ve třídě, dětmi a dospělými ve škole, doma, ve 
městě, na světě…
Žákyně a žáci 5.B a Mgr. Helena Strnadová, jejich třídní učitelka

 Tereza Moravíková: Bílá pohádka
 Kdysi dávno a dávno byla doba, kdy Slunko zase sledovalo 

Zahradu. „Všechno je, jak má být,“ řeklo si Slunko, „třešínky, raj-
čata jsou červená, travička je zelená, kytičky jsou pěkně barevné, 
všechno je báječné…“ Ale Měsíc nebyl moc spokojený. „Jak ho 
může bavit celé dny koukat na tu Zahradu? To je nuda.“ stěžoval 
si Měsíc.

 „Nuda, nuda, nuda! Mám to!“ Měsíce něco napadlo. „Zahraju si 
na schovávanou. Ale jak?“ Vtom se Měsíc roztočil a rozmíchal ně-
kolik mráčků na takový mlhový opar. „Hm, budu tomu říkat mlha,“ 
napadlo Měsíce. Potom z plných sil foukl a mlhu rozehnal pomalu 
do všech stran. „A můžu se jít schovávat,“ zaradoval se Měsíc.

 Vtom se v Zahradě ochladilo a Třešínka se zeptala: „Jabloni, 
vidíš to?“ Jabloň přikývla. „Co to je?“ zeptala se. „Je to takové 
husté a nikam nejde vidět.“ Slunko to taky překvapilo: „ Co to je? 
Je to takové husté a není přes to vidět. Měsíci, nevíš, co to je?“ Ale 
Měsíce nebylo nikde vidět. „Jupííí!“ ozvalo se tam někde v mlze. 
„Měsíci, to jsi ty?“ 

 Slunko popošlo, aby lépe vidělo. „Jejda!“ lekl se Měsíc. „To 
jsi způsobil ty?!“ zlobilo se Slunko. „No…no…ano.“ styděl se 
Měsíc. „Co tě to napadlo?“ zeptalo se mírně Slunko. „Když já jsem 
se nudil. Nikdo si se mnou nechtěl hrát, ani ty ne. Tak jsem si hrál 
na schovávanou a udělal jsem tohle.“ „Ach jo, já to teď musím 
napravit. Ty se ani nehni.“ řeklo Slunko a odešlo.

 Měsíc byl smutný, že udělal něco špatného a že se na něj Slunko 
naštvalo. Zatím se Slunko snažilo ten zmatek napravit. „Nějak 
mi to nejde,“ povzdychlo si Slunko. „I když, Měsíci, pojď sem!“  
A Měsíc přišel. „Omlouvám se ti, Slunko, nechtěl jsem to udělat.“ 
„Ne, to já bych se mělo omluvit, že jsem se na tebe tolik zlobilo. 
Vždyť to není tak špatné, je to něco nového…“ „Takže ti to neva-
dí?“ vyzvídal Měsíc. „Ne,“ odpovědělo Slunko. „Takže je všechno 
jak předtím?“ zeptal se s napětím Měsíc. A Slunko mu s úsměvem 
přikývlo na znamení souhlasu.

 A tak vzniklo odpuštění. A to je moc dobře, protože jinak bychom 
byli na sebe pořád naštvaní, a to přece nikdo nechce.

Linda Duchoslavová: Modrá pohádka
 Kdysi dávno a dávno byla doba, ve které se stal příběh, který 

vám teď budu vyprávět. Jednoho rána, když Slunko vstalo, podí-
valo se po Zahradě a řeklo: „Ta Zahrada je ale krásná… Zelené 
javory, nádherné třešně, červené jahody a voňavé višně. Ale něco 
tu schází.“ Slunko se zamyslelo a po chvilce řeklo: „Už to mám! 
Chybí mi tu modrá barva. Musím něco vymyslet. Ale na to se 
musím pořádně vyspat.“

 Než Slunko usnulo, nahlas přemýšlelo, čím modrým by mohlo 
Zahradu doplnit. Když přicházel Měsíc na noční hlídku, zaslechl  
o starostech, které Slunko tíží. A řekl si, že Slunku pomůže a oplatí 
mu tak jeho pomoc s hvězdičkami, které pro něj Slunko vyčarovalo 
na smutnou černou noční oblohu.

 Když ráno Slunko vyšlo na nebe, rozhlédlo se po Zahradě  
a uvidělo dárek, který tam Měsíc zanechal jako poděkování. Byl 
to pytlíček plný semínek. Slunko je ihned zaselo, zalilo deštíkem 
a čekalo, co z nich vyroste. Za pár dní vyrostl keříček obsypaný 
modrými kanadskými borůvkami. Slunko z nich mělo velikou 
radost, ale mělo to jeden háček. 

 Kanadské borůvky totiž tropily kanadské žertíky. Celá Zahrada 
byla vzhůru nohama, jelikož o takové vtípky nikdo nestál. Všichni 
v Zahradě se na borůvky zlobili. Vtom ale zasáhlo Slunko a s bo-
růvkami si důrazně promluvilo: „Vy jedny borůvky, ty vaše žertíky 
vůbec nejsou vtipné! Chtělo jsem v Zahradě modrou barvu a ne 
žádné hádky!“ 

 Naštěstí se všichni udobřili. A tak vzniklo přátelství. A to je 
dobře, protože jinak by v Zahradě převládla zloba a nikomu by se 
tam hezky nežilo. 

Karolína Stolariková: Barevná pohádka
 Kdysi dávno a dávno byla jedna Zahrada a ta nevěděla, co dělat. 

A Slunko si povzdechlo: „Ach jo! Tady v té Zahradě něco chybí, ale 
pořád nevím, co. Nic mě nenapadá. Chtělo by to něco… něco, u čeho 
se všichni zasmějou.“ A netrvalo dlouho a Slunko dostalo nápad.

 „Višni, rajčata, květiny, poslouchejte!“ zavolalo do Zahrady. 
„Zahrajeme si hru, abychom se trošku pobavili. Každý řekne pár 
slov a z těch slov poskládáme pohádku. Já začínám, protože jsem 
to celé vymyslelo. Pak se přidáš ty, višni, pak vy, rajčata, a nakonec 
květiny a takhle stále dokola.“

 Na svět pomalu přicházela pohádka: Byla jednou – jedna višnička 
– a ta měla – zelené višně , - protože se málo smála. – A jednoho 
dne – se rozesmála tak moc, - až jí z toho – všechny višně zčervenaly.

 Všichni, kdo se zapojili do skládání pohádky, se spokojeně 
usmívali, protože je to společné tvoření bavilo. A tak vznikla 
zábava. A to je moc dobře, protože jinak bychom měli dlouhou 
chvíli a špatnou náladu.

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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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA

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

úterý 
1.11. od 10:00 Říkadla s babi Maru každé 

úterý od 17:00 Jóga pro těhotné

úterý 
8.11. od 10:00 Vyrábíme s dětmi: domácí musli tyčinky každý 

čtvrtek od 18:00 Jóga

pátek 
11.11. od 16:00 EMÁČCI aneb tanec nás baví 4. - 5. 11. BLEŠÍ TRHY

úterý 
15.11. od 09:30 Povídání o zvířátkách mcemma@seznam.cz, www.mcemma.cz, facebook

pátek 
18.11. od 16:30 Výtvarná chvilka s Péťou: tvoříme knoflí-

kový strom   

úterý 
22.11. od 10:00 Hýbánky s Hankou

úterý 
29.11. od 10:00 Pečeme s dětmi: vánoční cukroví

každý 
čtvrtek

od 09:15  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 a přátelé centra.
Říjen je za námi a s ním i burza dětských věci. Chtěli bychom 

poděkovat všem maminkám a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali. 
Bez Vás by to nešlo! Zároveň děkujeme i všem, kteří si přišli pro 
něco hezkého na své děti a svým nákupem podpořili činnost centra.

Rádi bychom Vám přiblížili program na měsíc listopad. Každé 
úterý jsme si pro vás a vaše děti připravili program, a konkrétně se 
můžete těšit na říkadla, hýbánky, povídání o zvířátkách a budeme 
se učit vyrábět domácí musli tyčinky a upečeme si také s dětmi 
vánoční cukroví. Cvičení pro batolátka a kojeňátka probíhá již 
tradičně vždy ve čtvrtek. Kojeňátka začínají cvičit v 9:15 a batolátka 
(chodící děti) cvičí od 10:00.

Také pokračuje jóga pro dospělé a jóga pro těhotné.
Rádi bychom vás také pozvali na novinku v našem programu 

– Emáčci aneb tanec nás baví – jedná se o kroužek pro děti od 
4 let (bez asistence rodičů), kde se budou děti s lektorkou Verčou 
Jasanskou učit rozhýbávat svá tělíčka a naučí se různé tanečky. První 
lekce se uskuteční 11.11. v 16 hodin v prostorách MC EMMA. Na 
Emáčky je nutné děti předem nahlásit lektorce formou SMS na tel.
číslo 724 395 232.

18. listopadu v 16:30 také opět proběhne výtvarná chvilka, 
tentokrát budeme tvořit knoflíkový strom. Nutné přihlášení předem.

Těšíme se na Vás a přejeme pohodový listopad.
Kolektiv MC Emma

Bleší trhy
4.-5. listopadu 2016

Prodej výrobků a drobností
rezervace a veškeré informace na tel. 

737 024 813 T. Dostálová, 724 395 232 V. Jasanská
pátek 14-18 hod. sobota 8-12 hod.

MC Emma, budova bývalého gymnázia, 1. patro, vpravo
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SPOLEK SENIORŮ PRO MĚSÍC LISTOPAD
8.11. v 17:00 hodin: Výbor spolku
- Vyhodnocení akcí v měsíci říjnu.
- Zabezpečení úkolů v měsíci listopadu.
- Jednání je veřejné a mohou se ho zúčastnit členové spolku
s podnětnými návrhy do Plánu činnosti v roce 2017.

8.11. v 13.00 hodin: Koupání v Zábřehu
Zodpovídá pí.Mgr.Bednářová.

11.11 v 07.00 hodin: Zájezd za vánočními nákupy do Polska, 
Kudowa Zdroj.
-  Zájezdu se mohou zúčastnit i nečleni spolku.
- Přihlášky v Klubu seniorů pondělí středa a pátek do 9.11.2016.

24.11. v16.00 hodin: setkání seniorů na Střelnici. 
- Hraje p.Štěrba.  
- Akce se zúčastní i polští senioři.

MIMOSPOLKOVÁ ČINNOST
17.11 v 15.00 hodin Schůze zdravotně postižených
Zodpovídá pí.Marie Kučerová.

výbor spolku.

 Navštěvujete rádi koncerty KLASIKA VIVA?  Chcete dostávat 
až 50% slevu na vstupném?  Chcete dostávat informace o programu 
v předstihu? Chcete mít možnost přednostního nákupu vstupenek? 

Staňte se členy KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA  

VÝHODY pro rok 2016 (do prosince) - vydání karty pro rok 2016 
zdarma - sleva na koncerty v rámci Klasika Viva 50% - poštou/
mailem všeobecné informace a programy koncertů - přednostní 
prodej vstupenek na vybrané koncerty v roce 2017 (bude zasíláno 
poštou nebo emailem) 

VÝHODY pro rok 2017 (cena karty 100 Kč) - poštou nebo emai-
lem všeobecné informace a programy koncertů - přednostní prodej 
vstupenek na vybrané koncerty v roce 2017 (bude zasíláno poštou 

nebo emailem) - možnost zakoupení Abonentní karty Klasika Viva 
na všechny koncerty 2017 v Šumperku se slevou 50% nebo sleva 
na vybrané koncerty Klasika Viva 2017 50%  - sleva na vybrané 
koncerty festivalu KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2017 
až 50%  - možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty 
festivalu KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2017 

Kartu získáte vyplněním přihlášky na další straně dole nebo 
registrací na internetových stránkách www.klasikaviva.cz.

Na internetových stránkách jsou také vypsány všechny výhody 
karty, možnost zodpovězení dotazů a také podmínky, za jakých 
jsou výhody poskytovány.

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU PŘÁTEL KLASIKA VIVA
 

Jméno a příjmení:  …………………………………..  Ulice:……………………………. ČP.: ………………………

Město:…………………………… PSČ:...………………… email: …………………………….………………………

tel.: *……………………………. 
*není nutný, ale v případě neočekávané události (rušení koncertu apod.) budete informování okamžitě 
Na výše uvedenou adresu Vám bude doručena Karta Klubu přátel Klasika Viva. 
Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb. 

Vyplněnou přihlášku v papírové podobě zašlete na adresu MgA. Roman Janků, V Polích 147, 28171 Rostoklaty, 
email info@agenturajd.net nebo zanechte v pokladně DK Šumperk.
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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 ochra-
nu osobních údajů již nebudou za-
sílány pozvánky rodičům na vítání 
občánků. Pokud budete mít zájem 
na přihlášení Vašeho novorozence 

na tento slavnostní akt, kontak-
tujte, prosím, úsek matriky MěÚ 

Králíky, paní Jitka Maixnerová, tel. 
465670734, j.maixnerova@kraliky.

eu.

Lukáš Krejčí – Petra Mikulecká

Petr Pospíšil – Miroslava Liebichová

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 9. 11. 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).

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

berka 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
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
17. 11. čt MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
19. 11. so MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
20. 11. ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
26. 11. so MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
27. 11. ne MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
03. 12. so MDDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
04. 12. ne MDDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
10. 12. so MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
11. 12. ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
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.

Děkujeme všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Bože-
nou Janušíkovou, dále děku-
jeme za projevy soustrasti. 

Zarmoucená rodina

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

Pečovatelská služba 
s radostí přijme po va-

šich pozůstalých veške-
ré kompenzační po-

můcky (invalidní vozíky, 
chodítka, hole), které 
by mohly sloužit jiným 
potřebným. Rádi si pro 
pomůcky přijedeme.

Kontakt: 724 894 938

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 přizpů-

sobená – 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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úterý 1. ve 20:00   DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE (thri-
ller Kanada, V. Británie)

Devítiletý Louis Drax jako 
zázrakem přežije smrtelný pád. 
Psycholog Allan Pascal (Jamie 
Dornan) se snaží odkrýt podivné 
okolnosti chlapcovy nehody. 
Zároveň čelí zvláštním, tem-
ným náhodám, které sužují jeho 
život. Čím dál víc je vtahován do spleti záhad na hranici reality 
a fantazie…

režie: Alexandre Aja / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 105 min

středa 2. ve 20:00   ZILIONÁŘI (akční krimi komedie USA)
David (Zach Galifianakis) je nekomplikovaný muž, který uvízl 

v monotónním životě. Den co den usedá za volant svého obrněného 
automobilu, aby odvážel obrovské sumy peněz jiných lidí. Jediným 
vzrušujícím momentem v jeho životě je flirtování s kolegyní Kelly 
(Kristen Wiig), která ho však brzy zatáhne do těžko uvěřitelného 
dobrodružství. Skupinka nepříliš inteligentních loserů, pod vedením 

Steva (Owen Wilson), plánuje 
vyloupit banku a David jim  
v tom má samozřejmě pomoci. 
Navzdory absolutně amatérské-
mu plánu se ale stane nemožné 
a oni mají najednou v kapse 17 
miliónů dolarů. A protože tato 
partička je opravdu bláznivá, 
začne je hned ve velkém roztáčet. 
Peníze létají vzduchem za luxus-
ní a kolikrát i zbytečné věci, ale 
nedochází jim, že pro policii tak 
zanechávají jasné stopy...

režie: Jared Hess / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 90 min

čtvrtek 3. ve 20:00   KOMICI s.r.o. THE TOUR (komedie/
road movie ČR)

Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, 
Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda z Ostravy projíždějí republi-
kou. Jejich standup show plní ty největší sály. Film Juraje Šajmoviče 
Komici s.r.o. The Tour je ale hlavně o tom, co se Komikům po cestě 

Listopad 2016

přihodí a jací jsou mimo pódium. Knor jako impresário téměř ze-
šílí, Pavlásek se stává schizofrenikem, Kočičková prožije několik 
orgasmů, Matonoha sice baví, ale strašně „prudí“, Nedvěd blbne 
lidi svou trapnou magií, Ruda z Ostravy se zbaví osobnosti a bude 
z něj Michal Kavalčík. Prostě si uděláte v kině výlet s Komiky s.r.o. 
tak, jak je neznáte, ani znát nemůžete. A nakonec přijde i tolik oje-
dinělý moment v kinematografii. Protagonisté jsou konfrontováni 
se skutečným filmovým kritikem!

režie: Juraj Šajmovič / vstupné 100,- / přístupný od 15 let / české 
znění / 90 min

pátek 4. ve 20:00   DOCTOR STRANGE (akční fantasy 
USA) - 3D

Světoznámému neurochirurgovi Dr. Stephenu Strangovi se ži-
vot změní po strašlivé dopravní 
nehodě, která mu znemožnila 
používat ruce. Když ho tradiční 
medicína zklame, je Strange 
nucen hledat uzdravení a naději 
jinde. A tak se vypraví na my-
stické odloučené místo známé 
jako Kamar-Taj. Brzy zjistí, že 
Kamar-Taj není jen chrámem 
uzdravení, ale i základnou pro 
boj s temnými silami, jež chtějí 
zničit naši realitu. Zanedlouho 
si musí Strange – vybavený no-
vými magickými schopnostmi – 
vybrat, zda se vrátí k původnímu 
životu plnému bohatství a slávy, 
anebo se všeho vzdá a bude brá-
nit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.

režie: Scott Derrickson / vstupné 140,- / přístupný od 12 let / 
česká verze / 110 min

úterý 8. v 17:00   TROLLOVÉ (animovaný dobrodružný 
USA) - 3D

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze 
všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě 
jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině 
tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou 
dobu žádného na jídelníčku neměli. Trollímu králi Peppymu se 

totiž podaří i se všemi jeho poddanými utéct a založit vlastní veselé 
městečko Trollíkov, které se Bergenům nedaří a nedaří nalézt. A tak 
je jejich království oproti šťastnému a barevnému Trollíkovu napl-
něné nabručeností a vztekem. Naděje na změnu Bergenům vysvitne  
v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý Trollíkov vyčmuchat a unést 
téměř všechny jeho obyvatele. Z bergenských spárů se ale podaří 
uniknout dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. Nekonečně 
optimistická Poppy všechny problémy řeší písní, tancem a objetím, 
kdežto bručounský Větvík žije v neustálém strachu, netančí, nezpívá 
a především se s nikým nikdy neobjímá. A právě na těchto dvou 
hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Což 
znamená, že Poppy a Větvík budou muset spolupracovat. 

režie: Nand Tucker / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 
90 min
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úterý 8. ve 20:00   ZÚČTOVÁNÍ (drama USA)
Christian Wolff (Ben Affleck) je matematický génius, který 

má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod zástěrkou maloměstské 
účetní kanceláře pracuje jako nezávislý účetní pro několik nej-
nebezpečnějších zločineckých organizací na světě. S postupným 

stahováním smyčky ze strany od-
dělení pro boj s organizovaným 
zločinem ministerstva financí 
přijme Christian legálního klien-
ta: dobře zavedenou společnost 
zabývající se robotikou, ve které 
účetní (Anna Kendrick) zjistila 

nesrovnalosti ve výši miliónů dolarů. Ale s tím, jak Christian 
rozkrývá účetní záznamy a přibližuje se k odhalení pravdy, začíná  
v jeho okolí stoupat počet mrtvých.

režie: Gavin O´Connor / vstupné 100,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 120 min

čtvrtek 10. ve 20:00   PŘÍCHOZÍ (mysteriózní sci-fi thriller 
USA)

Když po celém světě přistanou 
tajemné vesmírné lodě, dojde k 
sestavení elitního týmu v čele  
s odbornicí na lingvistiku Lou-
ise Banksovou (Amy Adams) 
s cílem zjistit, jaké mají mi-
mozemšťané úmysly. Zatímco 
celé lidstvo balancuje na pokraji 
globální války, Banksová se 
společně se svým týmem pokouší 
ve velmi omezeném čase najít 
odpovědi. Aby je byla schopna 
najít, bude muset přistoupit  
k činům, které mohou ohrozit 
nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva.

režie: Denis Villeneuve / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 110 min

úterý 15. v 17:00   POHÁDKY PRO EMU (romantická ko-
medie ČR)

Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. 
Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát 
z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která 

ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je 
totiž jeho dcera. Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. 
Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto nedokáže nad situací jen tak 
mávnout rukou. Co když je Ema opravdu jeho dcera a on je její 
jediná šance, jak se vyhnout dětskému domovu? Chlapovi, který 
byl do padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat 
život emocemi, převrátí soužití s osmiletou holčičkou život doslo-
va vzhůru nohama. A navíc je mu v patách nesmlouvavá sociální 
pracovnice, takže Petr musí učinit zásadní rozhodnutí: Pokud se 
chce stát právoplatným rodičem, je nutné najít pro Emu matku! Ve 
stejné chvíli se seznamuje s Marií, která podobně jako Petr žije pro 
svou práci a téměř ztratila naději na to, že ji potkají obyčejné radosti 

života. Marie se rozhodne oběma pomoci. Jen je třeba nemilosrdné 
úřednici předložit uvěřitelnou historku. Začíná hra na lásku... Ale 
jak skončí? I zázraky se občas dějí.

režie: Rudolf Havlík / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
110 min

úterý 15. ve 20:00   MUŽ JMÉNEM OVE (drama/komedie 
Švédsko)

Devětapadesátiletý Ove je 
umíněný a svárlivý muž, který 
věčně terorizuje své okolí, dokud 
mu do života nevstoupí rodina 
imigrantů. Dojemná tragiko-
medie nejen o stárnutí je filmo-
vou adaptací stejnojmenného 
knižního bestselleru švédského 
spisovatele Fredrika Backmana.

režie: Cannes Holm / vstupné 80,- / přístupný / titulky / 110 min

pátek 18. ve 20:00   AMERICKÁ IDYLA (drama USA) 
Děj epického snímku s Ewa-

nem McGregorem, Jennifer 
Connelly a Dakotou Fanning 
v hlavních rolích se odehrává v 
poválečné Americe. Muž vzpo-
míná na svůj zdánlivě perfektní 
život, který právě ztroskotal. 
Kvůli dceřině nové politické 
příslušnosti hrozí zničení celé 
jejich rodiny.

režie: Ewan McGregor / vstup-
né 110,- / přístupný / titulky / 
120 min

úterý 22. v 17:00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE 
NAJÍT (fantasy GB) - 3D

Newt Scamander přichází do 
New Yorku se svým záhadným 
kufříkem, ve kterém se nachází 
obrovská sbírka vzácných ma-
gických tvorů z jeho cest kolem 
světa. Co se může stát, když se 
nadaný britský kouzelník vydá 
do Ameriky a jeho zvířata (někte-
rá i trochu nebezpečná) uniknou  
z kufříku? Spisovatelka J. K. 
Rowlingová vás zve do nové 
epochy kouzelnického světa!

režie: David Yates / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 
130 min

úterý 22. ve 20:00   HOLOGRAM PRO KRÁLE (drama/
komedie USA, GB)   

Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay (Tom 
Hanks), na kterého se štěstěna 
už dlouho neusmála, přijíždí 
do Saudské Arábie, aby tam-
nímu králi prezentoval horkou 
novinku ve světě komunikací 
a uskutečnil tak – jak doufá – 
nejlepší obchod svého života. 
Střet kultur je nasnadě, ovšem  
v podání režisérské legendy Toma 
Tykwera je vykreslen s jemným a 
kultivovaným humorem.

režie: Tom Tykwer / vstupné 
120,- / přístupný / titulky / 95 min
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úterý 29. v 17:00   ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O 
KONCI SVĚTA (animovaný USA) 

Strhující příběh o nebojácné dospívající dívce Vaianě, která 
se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou 
potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát 
se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán 

a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setká-
ní s obřími mořskými monstry, ze kterých leckdy uniknou jen  
o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde 
to, co vždycky hledala…

režie: Ron Clements / vstupné 120 ,- / přístupný / české znění 
/ 90 min

úterý 29. ve 20:00   NOČNÍ ZVÍŘATA (thriller USA)
Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila,  

a přesto se ocitla v životní pasti. Kurátorka galerie moderního umění 
se snaží svou vnitřní prázdnotu zaplňovat vystavováním šokujících 
exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci v luxusním domě v L. 
A., ze kterého asi i před ní nápadně často utíká její partner. Rukopis 
románu Noční zvířata, který napsal její bývalý manžel Edward 
(Jake Gyllenhaal) by mohl být dokonalým lékem na nespavost, jen 
kdyby nebyl jeho příběh tak zneklidňující… Jeho hlavním hrdinou 
je Tony. Spokojený chlap ve středním věku vezme ženu a dospíva-
jící dceru na rodinnou dovolenou do Nového Mexika, kterou však 
přetne náhodné noční setkání s trojicí násilníků na opuštěné texaské 
dálnici. Tony nemá proti přesile sebemenší šanci a nedokáže tak 
zabránit únosu svých blízkých. Další den se s pomocí cynického 
detektiva (Michael Shannon) 
vydává po stopách zločinců, ale 
šance na záchranu ženy a dcery 
je, zdá se, mizivá. Daleko od 
tohoto dramatu, ve spícím L. A., 
si čím dál vyděšenější Susan při 
jeho čtení uvědomuje, že krutý 
text je paralelou k jejímu vztahu 
s bývalým mužem. Že je neob-
vyklou pomstou za to, jak strašně 
mu kdysi ublížila.

režie: Tom Ford / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / titulky / 
115 min

Klub Na Střelnici Králíky
 Listopad 2016

sobota 5. 11. LOS RUMBEROS zač. v 19:00 hod 
Mezinárodně úspěšný komorní projekt se věnuje temperamentní 

latinskoamerické hudbě – salse, míchané s jazzem, world music 
apod. Obsazení tvoří výjimečný tandem hudebníků, kteří se sezná-
mili během svých studií na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka: 
Petr „El Pulpo“ Smetáček (firemní hráč proslulé bubenické značky 
PEARL) a Jan „Juanito“ Burian. Ti pro plnohodnotnou interpretaci 
latinskoamerických rytmů využívají svých multiinstrumentálních 
dovedností, díky kterým zazní během koncertu kromě zpěvu, piana 
a kytary též tres či různé afro-kubánské perkuse. LOS RUMBEROS 
mají na svém kontě celou řadu úspěchů, mezi které patří např. 
první české salsové CD. Za zmínku rovněž stojí nadmíru úspěšné 
předkapelování snad nejslavnějšímu kubánskému orchestru Buena 
Vista Social Club v pražském Kongresovém centru. Petr Smetáček 
vytvořil komplexní publikaci věnovanou afro-kubánské hudbě, 
kterou vydalo nakladatelství Muzikus. To letos vydalo též jeho 
klavírní notový materiál určený pro šíření salsy mezi mladými 
hudebníky. LOS RUMBEROS se věnují intenzivnímu vystupování 
po celé České republice, ale rádi vyjíždí též za hranice, např. do 
Francie. Více na: www.losrumberos.cz. – Koncert se koná v sále 
Evropského domu, vstupné 50,- Kč.

pátek 11.11. ZELŇAČKA zač. v 19:30 hod
Podívejme se na společný dvorek dvou věčně připitých vesnic-

kých prďolů, kteří by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou 
plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to 
nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje 
létající talíř… Nevšední příběh o starém přátelství, velké lásce, 
potrhlém mimozemšťanovi, nečekané zradě a voňavé polévce. – 
V České republice má „Zelňačka“ mnoho literárních fanoušků. 
Francouzský spisovatel René Fallet (1927-1983) za svého života 
napsal šest básnických sbírek a více než dvě desítky románů. Ně-
které se staly předlohou pro film. Mezi nejznámější patří „Fanfán 
Tulipán“, „Šeříková slavnost“ a právě „Zelňačka“, kterou proslavil 
snímek s Luisem de Funèsem. Autor se v poutavém příběhu vrací 
ke krásám prostého života na panenském venkově, který postupem 
času mění svůj charakter a trpí díky necitlivému pokroku a honbě 
za penězi. Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., Vojtěch 
Záveský, Barbora Jánová a Jan Szymik. – Vstupné 250,- Kč, 
vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici (732 202 193).

sobota 12.11. BACKDOORMAN zač. ve 20:30 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice, představí se pražská kapela 

BackDoorMan s králickým baskytaristou Tomášem Marešem.

sobota 19.11. SPIRITUÁL KVINTET zač. v 19:00 hod
Padesátou šestou sezónu působí na hudební scéně folková legen-

da Spirituál kvintet. „Byli jsme první folkovou formací v tehdejším 
Československu, ale netušili jsme to. Slovo folk bylo tehdy totiž 
zcela neznámé,“ píše kapelník a zakládající člen Jiří Tichota v histo-
rickém přehledu. Spirituál kvintet si dal své pojmenování záhy, když 
čtveřici mužů doplnila první žena. „S ní nás bylo pět a u kvintetu 
ve jménu jsme potom už zůstali i v časech, kdy nás na pódiu stálo 
devět.“ V sedmdesátých letech se skupina musela potýkat s norma-
lizačními zásahy cenzury a kontinuálně měnila sestavu. Za těch pět 
a půl desetiletí se ve Spirituál kvintetu vystřídaly desítky muzikantů, 
namátkou Karel Zich, bratři Nedvědové, Oldřich Ortinský, Irena 
Budweiserová a mnoho dalších. „Na Václavském náměstí si s námi 
v r. 1990 zazpívali hned dva prezidenti: Václav Havel a George 
Bush st.; myslím, že to je rarita a velkou konkurenci ani ve světě  
v tomto ohledu asi nemáme.“ Současnou sestavu již mnoho let 
tvoří kapelník Jiří Tichota, Zdenka Tichotová, Veronika Součková, 
Dušan Vančura, Jiří Cerha, Jiří Holoubek a Pavel Peroutka. „Samo-
zřejmě si považujeme toho, že – řečeno s obrozenci – nás „velebné 
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Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - Listopad

kmety“ pořád hraní a zpívání baví a umožňuje nám setkávání  
s vámi, našimi posluchači. Víme, že hrát tak dlouho samo o sobě 
není žádná velká zásluha a také se opravdu snažíme, abychom 
nežili z podstaty a donekonečna neomílali písničky, které se líbily 
kdysi. Někdy musíme dokonce zklamat ty z vás, kteří naše staré 
písně žádáte. Nezlobte se, my ale opravdu chceme pro sebe i vás 
vyhledávat a tvořit další, nové a jak věříme stejně pěkné písničky, 
jako byly ty, které si můžete dokolečka poslouchat z našich sta-
rých nahrávek. I v současné sestavě chce být každý sám za sebe, 
předvádět to, čím on obohatil naše možnosti.“ – Vstupné 200,- Kč, 
vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil ve Valdštejnově ulici (732 202 193).

středa 23.11. KRÁLICKÉ OZVĚNY EKOFILMU 5   
zač. v 8:30 hod

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s Klubem Na Střelnici 
Králíky a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá 5. ročník 
“Králických ozvěn Ekofilmu“. Diváci budou mít unikátní možnost 
vidět jedinečné filmy, z nichž některé byly oceněny v předchozích 
letech na festivalu Ekofilm. Vstup zdarma.

čtvrtek 24.11. SETKÁNÍ SENIORŮ  zač. v 16:00 hod
Tradiční podzimní setkání seniorů s kulturním programem, 

občerstvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 26.11. DÁMSKÁ ŠATNA  zač. v 19:30 hod.
Jestlipak, milí diváci, víte, která místnost v divadle je ta opravdu 

nejdůležitější? Kde se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje 
a rodí? Možná jste si mysleli, že je to ředitelna, kancelář tajemnice, 

nebo uměleckého šéfa, či snad dramaturgie. Ti poučenější z vás 
hádají klub. Nikoliv. Tím tajemným, mystickým a vzrušujícím 
místem je dámská šatna. Neboli: Kdo nenavštíví dámskou šatnu, 
neví o divadle nic! A právě sem nás zavede stejnojmenná hra 
Arnošta Goldflama. Setkáme se zde se čtyřmi herečkami různého 
věku a takříkajíc oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky. 
Prožijete spolu s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu 
premiéry, každodenní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné  
a přece dojímavé osudy. – Hrají: Iva Musilová, Hanka Stará, Alena 
Pinkasová, Líba Opravilová. Režie: Pavel Strnad, scéna: Zdeněk 
Němeček. – Upozorňujeme diváky, že hra není vhodná pro mládež 
do 12 let. Dále upozorňujeme, že v průběhu večera (před desátou 
hodinou večerní) zazní množství nespisovných výrazů, z nichž 
by citlivějším divákům mohla jít hlava kolem. – Autor hry Arnošt 
Goldflam (*1946) čerpá ze své mnohaleté zkušenosti z působení 
v moravských, slezských a českých divadlech. V roce 1977 absol-
voval studia činoherní režie na JAMU; působil v satirickém divadle 
Večerní Brno, poté v brněnském HaDivadle; od roku 1993 režíruje 
pohostinsky např. v Divadle Archa, Divadle Na zábradlí, Divadle 
Komedie, Národním divadle, Klicperově divadle Hradec Králové, 
Národním divadle Brno; kromě toho vyučuje v ateliéru režie na 
divadelní fakultě JAMU. Je autorem divadelních dramatizací a více 
než pětadvaceti divadelních her (např. Horror, Biletářka, Písek, Já 
je někdo jiný, Ředitelská lóže, Doma u Hitlerů ad.). Často bývá 
obsazován v televizi a filmu (Něžný barbar, Vyžilý Boudník, Dě-
dictví aneb Kurvahošigutntag, Lotrando a Zubejda, Proč bychom 
se netopili aj.), moderoval sérii vlastních pořadů s obecně kulturní 
tematikou Za dveřmi je A. G. – Vstupné 70,- Kč, vstupenky na 
králickou premiéru jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě 
ve Valdštejnově ulici.

datum a čas název žánr vstupné
titulky 
/ české 
znění

délka 
(minut)

přístup-
nost

út 1.11. 19:30  Instalatér z Tuchlovic komedie 110,- č.z. 85 12+

čt 3.11. 17:30  Lichožrouti animovaný 110,- č.z. 83 P

čt 3.11. 19:30  Jack Reacher: Nevracej se thriller 120,- tit 116 12+

pá 4.11. 19:30  Bezva ženská na krku komedie 110,- č.z. 97 P

so 5.11. 17:30 3D  Trollové rodinný 130/150 č.z. 92 P

ne 6.11. 19:30  Inferno thriller 100,- tit 122 12+

út 8.11. 19:30  Devátý život Louise Graxe thriller 110,- tit 108 P

st 9.11. 19:30  Anthropoid drama 100,- tit 120 12+

pá 11.11. 17:30  Lichožrouti animovaný 110,- č.z. 83 P

pá 11.11. 19:30  Inferno thriller 100,- tit 122 12+

ne 13.11. 17:30  Trollové rodinný 110/130 č.z. 92 P

ne 13.11. 19:30  Bezva ženská na krku komedie 110,- č.z. 97 P

po 14.11. 17:00  Angry Birds DFF č.z. 98 P

út 15.11. 17:00  Pat a Mat DFF č.z. 80 P

st 16.11. 17:00  Doba ledová:Mamutí drcnutí DFF č.z. 95 P

čt 17.11. 17:00  O Mašince DFF č.z. 70 P

pá 18.11. 17:00  Tajný život mazlíčků DFF č.z. 90 P

so 19.11. 19:30  Bratříček Karel dokumentární 100,- č.z. 79 P

ne 20.11. 19:30  Pohádky pro Emu komedie 110,- č.z. 110 P

po 21.11. 19:30  Ostravak Ostravski komedie 110,- č.z. 90 12+

út 22.11. 19:30 3D  Doctor Strange akční 130,- č.z. 115 12+

st 23.11. 19:30  Inferno thriller 100,- tit 122 12+

čt 24.11. 19:30  Egon Schiele drama 110,- tit 109 15+

pá 25.11. 17:30 3D  Trollové rodinný 120/140 č.z. 92 P

pá 25.11. 19:30  Americká idyla drama 110,- tit 126 15+

so 26.11. 19:30  Ostravak Ostravski komedie 110,- č.z. 90 12+

po 28.11. 19:30  Komici s.r.o. The Tour komedie 100,- č.z. 95 12+

út 29.11. 19:30  Pohádky pro Emu komedie 110,- č.z. 110 P

st 30.11. 17:30  Lichožrouti animovaný 100,- č.z. 83 P

st 30.11. 19:30 3D  Doctor Strange akční 130,- č.z. 115 12+
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Návštěvní den -
den otevřených dveří na LSG.

Vážení uchazeči o studium, vážení rodiče, přátelé školy, absol-
venti z let minulých, 

dovolte mi pozvat vás srdečně na tradičně pořádaný Den ote-
vřených dveří, který se v Letohradském soukromém gymnáziu 
uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 16 hodin.  

Budu upřímně potěšen, pokud se rozhodnete nás navštívit.  Naši 
studenti vás rádi provedou moderně vybavenou školou v příjemném 
prostředí letohradského zámku.  Nad dobrou kávou pak můžeme 
probrat nejen radosti a zádrhele českého školství... 

Nevyhovuje-li Vám termín, navštivte nás v kterýkoliv jiný den 
a třeba i nahlédněte do výuky.

Těšíme se na setkání.
Vratislav Šembera, ředitel gymnázia

Dýně ve sklepě
Ve sklepních prostorách IC bude probíhat IV. ročník výstavy 

dlabaných dýní. Soutěžní výrobky přijímáme na IC v úterý 1.11. 
do 14 hodin. Výstava bude otevřena v rámci akce světélkování  
RC Jablíčko.

Otevírací doby výstavy: středa 2.11. – pátek 4.11., 15  -  17 hodin, 
sobota 6.11.  9 - 11 a 13 – 16  

Hana Zagorová a Petr Rezek koncert - středa 2.11. v 19 
hodin, sál kina

Na koncertu vystoupí spolu s Hanou Zagorovou Petr Rezek  
a skupina BOOM!BAND Jiřího Dvořáka.

Zlobinda hledá kamarády neděle 6.11. v 16 hodin, sál kina
Divadelní představení nejen pro děti zahraje  soubor Liduščino di-

vadlo. Zlobinda je pěkně škodolibý a každému tropí samé naschvály

Už nikdy sám!  - čtvrtek 10.11. v 19 hodin, sál kina
Ve hře je zpracováno téma osamělosti lidí ve velkoměstech. 

Jedná se o poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží 
uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho, s kým budou sdílet 
svůj život.  Hrají: Zuzana Bydžovská, Pavel Liška, Josef Polášek

Svatomartinské víno – pátek 11.11.
Ochutnávku vín ve sklepních prostorách IC pořádá kavárna Pod 

Kopečkem

Orfilm – sobota 12.11.
Festival regionálních filmů amatérských autorů.

Výstavy můžete navštívit během otevírací doby na IC, výstavy 
potrvají do 19.11. 

Tváře pomoci 
 POVODNĚ V ČESKÉ REPUBLICE. TAJFUN NA FILIPÍ-

NÁCH. ZEMĚTŘESENÍ V NEPÁLU. SUCHO V SOMÁLSKU. 
DŮSLEDKY VÁLEČ NÝCH KONFLIKTŮ V SÝRII ČI UKRA-
JINĚ. 

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

Brontosauři v Himalájích 
Výstava vypráví pomocí jedenácti poutavých fotografií o roz-

měru 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). 

Dětský filmový festival – pondělí 14.11 – pátek 18.11 v 17 hodin
Pondělí – Angy Birds 
Úterý – Pat a Mat
Středa – Doba ledová: Mamutí drcnutí
Čtvrtek – O Mašince – pásmo pohádek
Pátek – Tajný život mazlíčků

Staročeské Vánoce, Zvonička, Rozsvěcení náměstí  - 27. 11. 
2016  náměstí

Od 14:00 malý prodejní jarmark na náměstí
15:00 – vernisáž výstavy  Staročeské Vánoce ve výstavních 

prostorách na IC, čp.30, výstava potrvá do 7.1.2017
16:30 – slavnostní rozsvícení náměstí a příjezd pošťáka
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