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Úvodní slovo starostky města
Vážení spoluobčané,

stojíme na začátku roku 2017 a ve vzduchu visí množství nezodpo-
vězených otázek. Asi nikoho z nás by před dvěma lety nenapadlo, 
že myšlenky obyvatel, vztahy mezi lidmi, pocit strachu či očekávání 
bude ovlivňovat existence jednoho starého domu ve městě. Neoče-
kávané se však stalo skutečností. I když se říká, že nelze dvakrát 
vstoupit do stejné řeky, pro Králíky to tak úplně neplatí. Již druhý 
rok zažíváme ve vánočním čase obavy ze záměru státu s využitím 
bývalého areálu dětského výchovného ústavu. Bezprostředně po 
proběhlém referendu jsem nejprve SMS zprávou a následně osob-
ním dopisem informovala ministra spravedlnosti o jeho výsledku 
s žádostí o sdělení, jak bude ministerstvo dále ve svém záměru 
postupovat. Na SMS zprávu jsem dostala bezprostřední odpověď, 
že rozhodování probíhá a na dopis jsem dosud žádnou odpověď 
nedostala, takže jsme všichni odkázáni na prohlášení v médiích, 
podle kterých nedostal jednoznačnou odpověď ani pan hejtman, 
který se s ministrem spravedlnosti setkal osobně.

Navzdory všem nepříznivým skutečnostem si většina králických 
občanů adventní a vánoční čas zkazit nenechala. Usuzuji tak podle 
hojné účasti občanů na akcích již tradičně provázejících tento čas 
za jejich uspořádání patří náš dík nejen zaměstnancům městského 
úřadu a příspěvkových organizací města, ale také všem dobrovol-
níkům. Věřím, že jste všichni prožili klidné chvíle v kruhu svých 

rodin a se svými přáteli a do nadcházejícího roku 2017 vstupujete 
s optimismem a odhodláním splnit všechna předsevzetí, která jste 
si dali.

Na prahu nového roku čeká i město Králíky mnoho úkolů. Tím 
nejbližším je příprava rozpočtu na rok 2017, s jehož schválením 
počítáme v únoru. Rozpočet bude obsahovat, kromě provozních 
výdajů a služeb, které je město ze zákona povinno zajistit, přede-
vším výdaje na fi nancování spoluúčastí na několika projektech. 
V závěru roku 2016 jsme podali žádosti o několik dotací jak ze 
státního rozpočtu, tak z prostředků EU. Na ministerstvu školství 
jsme požádali o dotaci na stavbu umělé ledové plochy, na Státním 
fondu životního prostředí o dotaci na zateplení a změnu vytápění 
ZUŠ a žádost o dotaci na dobudování autobusového nádraží byla 
podána do IROP. Je velmi nepravděpodobné, že budeme se všemi 
žádostmi úspěšní, ale pokud se tak opravdu stane, umožní nám 
přebytek hospodaření roku 2016, který předpokládám ve výši téměř 
20 mil. Kč, zajistit jejich fi nancování.

Vážení spoluobčané, přeji Vám do roku 2017 hodně zdraví, štěstí 
a lásky, stejně tak i mnoho trpělivosti, statečnosti a síly při řešení 
životních problémů a starostí. Přeji Vám, abyste si do všedních dnů 
začínajícího roku přenesli co nejvíce z atmosféry a poselství vánoc 
a aby chvíle radosti a spokojenosti vždy převážily nad vším ostatním. 

Jana Ponocná, starostka
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Rozsvícení vánočního stromu

Vánoční jarmark
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Možné scénáře osudu budovy DVÚ
Již druhým rokem byl advent v Králíkách ovlivněn záměry 

státu s objektem bývalého DVÚ. Jde o budovu, která původně 
měla sloužit jako klášter.  Najít využití pro tuto budovu je velkým 
oříškem, protože i po dílčích úpravách bohužel svými dispo-
zicemi neodpovídá dnešním standardům bydlení. Nicméně se 
objevily tři iniciativy nabízející využití budovy bývalého DVÚ. 
Jedná se o následující projekty, které jsem nazval pracovními 
názvy: “Bytový dům”, “Dům pro seniory”, “Ženská věznice”. 
Všechny projekty je možné posouzovat zejména z hlediska 
následujících kriterií: nákup, oprava, provoz.

“Bytový dům”
Za tímto projektem dle článku z říjnového čísla KZ stojí 

společnost Sněžník a.s. Jako hlavní motivaci společnost uvádí 
nedostatek bytů pro zaměstnace společnosti. Náklady na nákup 
a rekonstrukci se mohou vyšplhat řádově do desítek až stovek 
milionů. Jako občan Králík si nesmírně vážím toho, že společ-
nost Sněžník a.s. chce investovat takové prostředky do pořízení 
bytů pro své zaměstnance a ti by se v Králíkách mohli natrvalo 
usadit. Ale zároveň si kladu otázku, co by se stalo s objektem 
v případě, že se turistickému průmyslu nepovede, tak dobře jako 
v posledních letech? 

Nicméně i v případě, že by se společnosti nepodařilo objekt 
získat, tak je tu možnost výstavby bytů v lokalitě “Na výsluní”. 
Společnost Sněžník a.s. by tak mohla byty vystavět ve velmi 
brzké době a pravděpodobně i za nižší náklady než v případě 
rekonstrukce více než 100 let starého objektu. Věřím, že zastu-
pitelstvo města Králíky by v současném složení prodej pozemků 
v lokalitě “Na Výsluní” společnosti Sněžník a.s. podpořilo.

“Dům pro seniory”
Informací k tomuto projektu je velice málo. Existuje petice 

a FB stránky. Na můj dotaz ohledně výstavby “domova pro seni-
ory” mi krajský radní zodpovědný za sociální péči Pavel Šotola 
odpověděl, že Pardubický kraj navyšování kapacit “domovů pro 
seniory” neplánuje (kraj je garantem sociálních služeb a přeroz-
děluje prostředky Ministerstva práce a sociálních věcí). Za těchto 
podmínek se asi nepodaří prokázat “veřejný zájem”. Iniciativa 
“Ano domovu pro seniory” by tak byla odkázána na soukromé 
zdroje. Je tedy třeba zodpovědět otázku, kdo bude nákup a re-
konstrukci objektu na “domov pro seniory” fi nancovat? Jedná 
se určitě o stovky milionů. Navíc je potřeba počítat s náklady 
na roční provoz opět v řádu desítek milionů. Velkou otázkou je 
tedy fi nancování celého projektu. Je evidentní, že město nemá 
stovky milonů na nákup a rekonstrukci, ani desítky milionů na 
roční provoz. Jako občan bych pravděpodobně nechtěl trávit 
podzim života v této budově (velikost zařízení, umístění vedle 
smuteční síně a hřbitova, ...), ale dovedu si představit, že by 
i tento projekt našel svou klientelu a vznikla zde pracovní místa. 
Platí to co v případě “bytového domu”, takže pokud iniciativa 
myslí výstavbu “domova pro seniory” vážně, je možné nabídnout 
k výstavbě pozemky v lokalitě “Na Výsluní” za předpokladu 
zajištěného fi nancování výstavby i provozu. 

“Ženská věznice”
 V případě projektu “ženské věznice” jsme měli mož-

nost zúčastnit se několikahodinového setkání, kde byla většina 
otázek zodpovězena (obdobné množství informací k dalším 
projektům nemáme). Informace jsou dosud k dispozici na you-
tube kanálu města Králíky. V tomto případě je jasné, že náklady 
spojené s nákupem odpadají. Ale zejména je důležité zdůraznit, 
že všechny tyto náklady ponese v tomto případě stát a stát bude 
také garantem provozu objektu. Tento projekt nabízí i pracovní 
příležitosti (až 120 pracovních pozic) pro králické občany či pro 
přespolní, kteří by se mohli v Králíkách usadit. Provoz tohoto 

zařízení by nebyl tak citlivý z hlediska střídání období prosperity 
a krizí. 

K tomuto projektu dokonce proběhlo v Králíkách referendum. 
I přes kampaň proti tomuto projektu, při které byly rozšiřovány 
nepodložené údaje o zvýšení nezaměstnanosti, kriminality, 
snížení platů, atd., zůstala většina voličů doma, což vypovídá 
pravděpodobně o tom, že by jim zřízení věznice bylo lhostejné. 
Vzhledem k tomu, že se nehlasovalo o věci, která je v samostatné 
působnosti města (jako by tomu bylo například v otázce vybudo-
vání nové budovy školky, osvětleného běžeckého areálu, atd.), 
byly by výsledky referenda závazné pro orgány města pouze 
v případě, že by stát potřeboval souhlas k uskutečnění svého 
záměru. Po proběhlém referendu si jako občan státu nejsem 
jist, zda je referendum přiměřený nástroj v případě budování 
objektů bezpečnostních složek (Policie, HZS, ...), mezi které 
patří i Vězeňská služba ČR. 

Vězeňská správa ČR podala ke svému projektu nejpodrobnější 
informace a představuje nejreálnější projekt, kde jsou i záruky 
pro provoz v budoucnosti.

Kromě těchto scénářů existuje i možnost, že stát si nechá 
budovu tzv. “do zálohy”. Asi bychom si tak nikdy nebyli jistí, 
kdy a co v objektu vznikne. Podobně nejistá by byla budoucnost 
obrovského komplexu i v případě, kdy by stát chtěl budovu prodat 
ve veřejné dražbě.

Pevně doufám, že se již v letošním roce rozhodne o osudu 
budovy a králičtí nebudou muset v adventním čase roku 2017  
přemýšlet o tom, zda například nápad povolebního vedení mini-
sterstva zdravotnictví zřídit v budově psychiatrickou léčebnu je 
pro město výhodný či nikoli. I v tomto případě bychom ovšem 
měli diskutovat na základě racionálních argumentů a nikoli na 
základě nepodložených doměnek. 

Jiří Švanda
zastupitel

Názory spoluobčanů:
Vážení spoluobčané, jmenuji se Jana Divíšková a v Králíkách žiju 

a bydlím celý život. Vyjadřuji se tedy k tomu, co se kolem nás děje.
Vracím se k problematice zřízení věznice pro ženy v Králíkách. 

Nelíbí se mi, že město Králíky neudělalo pro své občany srovnání 
plusů a mínusů, které by nám zřízení přineslo. Pouze vyhlásilo 
referendum a nechalo vše jen na skupině lidí, kteří vyvolali ve 
spoluobčanech obavy z budoucna.

Došlo to tak daleko, že obraz věznice byl spojován pouze 
s uprchlými ženami, hlučícími návštěvami, které budou mít určitě 
kapsy plné drog. Překvapilo mě to, protože jsem si vzpomněla 
na dobu nedávnou - DVÚ, dětský výchovný ústav. Mezi lidmi se 
říkalo vychta, vychťáci. Oni to byli, kteří věčně utíkali, napadali 
své vychovatele i občany, kradli. Věkem děti, ale zkušeností krimi-
nálníci, vždyť mezi nimi byli i vrazi. Jak je možné, že jsme nikdo 
neprotestovali, nekonala se shromáždění pro zrušení DVÚ, neměli 
jsme strach, že nám odradí turisty?

Nemám ráda jednostranné pohledy na věci a události. Na setkání 
ministra Pelikána s občany na Střelnici jsem byla, nepůsobilo na 
mne špatně. Využití budovy DVÚ zřízením ženské věznice s mír-
ným trestem v Králíkách, s popisem ochrany věznice, pracovními 
příležitostmi pro místní občany na mne udělalo dobrý dojem. Žen 
odsouzených za autonehodu nebo zpronevěru peněz se odmítám bát.

Jana Divíšková, Králíky
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Významní králičtí rodáci
V červnu 2000 otiskl Králický zpravodaj článek o Karlu Kutilovi, 

který je také spjatý s naším regionem. Karl Kutil se narodil 17. 
července 1920 ve Vídni. Matčina rodina pocházela z Pustých Žibři-
dovic, později se její rodiče přestěhovali do Králík.  Karlova matka 
pracovala ve Vídni jako učitelka hry na klavír. Protože byl Karl 
v dětství často nemocný, opakovaně byl v rekonvalescenci u svých 
prarodičů v Králíkách. Již v pěti letech se projevilo Karlovo mi-
mořádné hudební nadání. Začal zpívat v dětském sboru při kostele 
svatého Jana Evangelisty ve Vídni, v devíti letech už zde vypomáhal 
hrou na varhany. Studoval na privátním gymnáziu v Katzelsdorfu 
a na reálném gymnáziu. Po maturitě začal dálkově studovat na 
lékařské fakultě ve Vídni. V roce 1941 studium přerušil z důvodu 
povolávacího rozkazu do armády. Byl 
odvelen do Pruska a později na fi nskou 
frontu. Na konci druhé světové války 
byl Karl Kutil zajat americkou armádou. 
Po válce pokračoval ve svých dřívějších 
aktivitách – stavěl a opravoval varhany, 
zpíval a vedl několik chrámových sborů, 
působil jako varhaník v kostele, studoval 
hudební teorii a dálkově medicínu. Po 
osmi semestrech medicíny musel studi-
um z fi nančních důvodů vzdát. Pracoval 
na hlavní pracovní poměr jako úředník 
na ústředí Pojišťovny rakouských železnic ve Vídni, kde zůstal 
až do roku 1982. Karl byl dlouholetým sólovým pěvcem chrámu 
Augustiánů, natáčel pro gramofonové fi rmy i rozhlas, vyučoval 
na hudební škole hře na dechové nástroje a na varhany. Také se 
věnoval publikační činnosti. Karl Kutil cítil silné citové pouto 
ke Králicku. Po druhé světové válce se v Rakousku i v Německu 
setkával s králickými odsunutými rodáky, s nimiž společně vzpo-
mínali. Kutil podporoval nově vybudovaný sudetoněmecký archiv 
a vlastenecké muzeum ve městě Waldkreiburg v Německu. Věnoval 
mu kopie historických písní, notové partesy, fotografi e apod. Stal 
se dokumentátorem a zachráncem mnoha archivních zdrojů vzta-
hujících se ke klášteru na Hedeči. Od roku 1994 svou publikační 
činnost zaměřil převážně na Králíky. Vydal studii „Varhany a zvony 
v Králíkách“ s akustickým doplněním (na kazetách), medailonky 
čtyř osobností (Adolf Hanel, Ign. Weiner, Carl Lemberg, Max 
Pachel), znalecké rešerše, spisek o králickém kostele sv. Michala 
a o zdejším evangelicko-luterském kostele. Celkem Kutil publiko-
val přes 25 prací. Výrazně se podílel na publikaci vydané k 300. 
výročí založení kláštera na Hoře Matky Boží v roce 2000.  Za svou 
všestrannou muzikantskou angažovanost byl v roce 1989 jmenován 
rytířem rakouské čestné legie, získal medaili Franze Schuberta, 
v roce 2001 dostal Zlatý kříž za zásluhy a v roce 2013 Čestný kříž 
za vědu a umění. Karl Kutil se dozvěděl o králické sbírce na opravu 
varhan ve vesnických kostelích s názvem „Vím já kostelíček“ a byl 
tímto projektem jako bývalý organolog velmi potěšen. Své nadšení 
vyjádřil v osobním dopise, který společně s fi nančním příspěvkem 
do sbírky poslal organizátorkám této akce. Karl Kutil zemřel ve 
Vídni dne 17. března 2016 v úctyhodném věku 95 let. 

Herbert Bergmann-Hannak  se narodil na Štědrý den roku 1921 
v Králíkách. V letech 1928 až 1936 navštěvoval místní obecnou 

a měšťanskou školu, po jejím 
skončení se v letech 1937 až 
1939 učil tkalcem. Po vyučení 
byl v roce 1939 povolán do 
vojenské služby v německé ar-
mádě. V roce 1942 byl u Kerče 
na Krymu vážně zraněn střelou 
do hlavy. Kvůli zranění byl 
propuštěn z armády. Zkušenost 
s válkou ovlivnila jeho budoucí 
malířskou tvorbu. V letech 1943 
až 1945 studoval Odbornou 
školu tkalcovskou v Liberci, 

po jejím absolvování pracoval jako textilní návrhář v tkalcovně 
hedvábí v  Králíkách. V roce 1946 byla rodina Bergmannových 
vysídlena do Německa do sovětské okupační zóny. Herbert se 
začal intenzivně věnovat studiu – byl posluchačem Vysoké školy 
pro architekturu a umění ve Výmaru (1947–1949) a Vysoké školy 
výtvarných umění v Drážďanech (1949). Magisterský obor zakon-
čil na Akademii umění v Berlíně (1950–1953). Následně byl pět 
let zaměstnán jako asistent na Vysoké škole výtvarného a užitého 
umění v Berlíně. Od roku 1957 se Bergmann věnoval volné tvorbě 
a žil v Berlíně.  Herbert Bergmann se oženil se svojí partnerkou 
Ilse, jejíž rodné příjmení Hannak připojil ke svému. Ilse zemřela 
po těžké nemoci v roce 1984. Obrazy Bergmanna-Hannaka nava-
zují na expresionismus první poloviny 20. století, kdy se hlavním 
motivem tvorby stává vyjádření hrůznosti války. Rád při práci 
používal nekonvenční prostředky (např. pera a fi xy) nebo maloval 
na netradiční povrchy (např. na staré účty), proto i pro odborníky 
bylo obtížné přiřadit převažující styl. Jeho dílo je velmi různorodé, 
od portrétů (např. Ilse, sestra Edwina, básník Pablo Neruda), krajin 
a přírodních námětů (vzpomínky na Králicko), přes obrazy staveb 
(kostely, budovy a továrny v různých městech) až k nejsilnějším vá-
lečným motivům a problémům doby (bída, Černobyl, konzum). 
Během svého života vystavoval svá díla na mnoha výstavách. Své 
obrazy však málokdy prodával, protože peníze pro něho nebyly 
důležité. Peníze získával díky architektonickým zakázkám. Po 
revoluci se Herbert Bergmann-Hannak do Králík rád vracel. V roce 
1998 a opět v roce 2002 vystavoval svá výtvarná díla v králickém 
městském muzeu, kterému rozsáhlou část svého díla věnoval. 
Věnované obrazy jsou součástí stálé muzejní expozice. Naposledy 
Herbert Bergmann-Hannak navštívil Králíky v roce 2009. Od roku 
2005 žil ve skromném pokoji v pečovatelském domě v Berlíně 
v části Pankow. Návštěvy hostil vynikajícím tvarohovým koláčem, 
který sám pekl.  Herbert Bergmann-Hannak zemřel v Berlíně dne 
5. března 2013 ve věku 92 let.

Hans Huschka se narodil v Králíkách „na apríla“ v roce 1930. 
V letech 1944 až 1945 navštěvoval místní řezbářskou školu, kde 
získal vztah k sochařství. Po odsunu jeho rodiny do Německa 
navštěvoval v letech 1946 až 1949 státní řezbářskou průmyslovou 
školu v Mnichově se zaměře-
ním na sochařství z kamene 
a ze dřeva. Od roku 1957 pů-
sobil jako nezávislý sochař 
v Mnichově. Ve své tvorbě se 
věnoval zejména vytváření 
soch z kamene a bronzu. Často 
ve svých sochách zachycoval 
pohyb. Odborníci nazývali jeho styl jako sekularizovaný kon-
struktivismus. Mnoho jeho soch lze nalézt na veřejných místech 
německých měst (Willebadessen, Kirchseeon, Wasserburger, 
Griesstätt, Miltenberg, Mnichov). Během svého života byl něko-
likrát za svá díla oceněn. Na rozdíl od Bergmanna-Hannaka nikdy 
v Králíkách nevystavoval a podle dostupných údajů ani Králíky 
nikdy nenavštívil.  Hans Huschka zemřel 14. ledna 1997 ve městě 
Griesstätt ve věku 66 let. Pohřben je v bavorském městě Wasserburg 
am Inn. Jeho dílo však žije i po jeho smrti. A to nejen instalované 
na veřejných prostranstvích, ale také v soukromých sbírkách. Jeho 
sochy prodává hannoverská rodinná manufaktura Strassacker za 
tisíce až desetitisíce euro.

Portrét Franze Jentschkeho u příležitosti jeho devadesátých na-
rozenin připravil do květnového zpravodaje v roce 2015 pan Dušan 
Krabec. Přesto si osobnost pana Jentscheho znovu připomeneme.  
(Upozorňuji, že se jedná o první žijící osobnost v našem seriálu.) 
Franz Jentsche se narodil 1. května 1925 v Celném. V letech 
1931 až 1936 navštěvoval základní školu v Celném, další tři roky 
pokračoval na občanské škole v Králíkách. V letech 1939 – 1942 
se vyučil u Německé říšské pošty, po získání výučního listu vedl 
poštu v Mladkově. V dětství se svými rodiči často navštěvoval Horu 
Matky Boží a získal k tomuto místu vztah. Během druhé světové 
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Miroslav Kváč se stal čestným občanem Čáslavi
Česká trenérská legenda Ing. Miroslav Kváč, oslavil v prosinci 

významné životní jubileum. Strůjce úspěchů legendární běžkyně 
Jarmily Kratochvílové, jíž během dvaadvacetileté spolupráce pomohl 
k 11 cenným kovům z vrcholných akcí včetně dvou zlatých z MS či 
dvěma světovým rekordům, které platí dodnes. Trenéřině se začal 
systematicky věnovat v polovině 50. let a u atletiky nakonec vydržel 
více než půl století. Dlouho působil jako dobrovolný kouč mládeže, 
v roce 1969 byl kvůli svým protiokupačním postojům propuštěn 
z armády. Po stříbru Kratochvílové na OH 1980 v Moskvě se stal 
atletickým trenérem Střediska vrcholového sportu, o tři roky povýšil 
na šéftrenéra. Jeho dril pomohl k medailím i překážkářům Jiřímu 
Hudcovi a Aleši Höff erovi: Rovněž trénoval i Janu Červenkovou 
nebo Jarmilu Dobřickou.

V roce 2012 byl navržen na státní vyznamenání. V roce 2014 pře-
vzal z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR „Stříbrnou medaili“ za 
zásluhy o rozvoj sportu. V roce 2016 vstoupil do síně slávy Českého 
olympijského výboru. V říjnu letošního roku mu Město Čáslav udělilo 
čestné občanství a v listopadu mu vyšla kniha „Strhnout jako řeka“.

Miroslav Kváč je skutečná osobnost, která si uznání nás všech 
rozhodně zaslouží, a to nejenom za své trenérské výsledky, ale i za 
své občanské postoje. Své názory se nebojí říkat ani dnes. Před časem 
se velmi srozumitelně vyjádřil k zákazu účasti ruských sportovců na 
LOH, když řekl „ Je to účelová diskriminace, která je za hranicí zdra-
vého rozumu. Nikdo si nedokáže představit, co znamená, se poctivě 
několik let připravovat na vrcholný závod své kariéry. Je třeba si uvě-
domit, že pro některé to může být poslední závod ve sportovním životě. 
Je mi velice líto všech, kteří jsou tímto nespravedlivým rozhodnutím 
postiženi“. Podobně jednoznačně se vyjádřil i k návrhu Občanského 
sdružení PATRIOT CZ, které ho chtělo navrhnout na udělení čestného 
občanství v Králíkách. „Rozhodně nemám zájem být na stejné listině 
jako válečný zločinec Konrád Henlein a důstojníci okupační sovětské 
armády, proti kterým jsem se v roce 1968 rozhodně postavil“, řekl 
trenér Miroslav Kváč. A rozhodným hlasem dodal “Děkuji, ale 
nechci“. Zdroj: http://jankralik.blog.idnes.cz/blog.aspx

Králíky oceňují především „Pelikány“ a Čáslav skutečné osobnos-
ti. Čáslav vedou k prosperitě politici ČSSD a Králíky dlouhodobě 
přešlapují na místě, a to díky skupince „nepolitických“ amatérů. 

Miroslav Kváč je člověk, který se nebojí říkat své názory na-
hlas, a to bez ohledu na politický režim nebo skupinu korupčníků, 
která je zrovna u moci. Naše občanská společnost potřebuje více 
takových osobností a méně politických prospěchářů,  kteří o sobě 
prohlašují, že jsou těmi pravými pro společnost.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

války Franz Jentsche narukoval do německé armády a byl nasazen 
do bojů v Holandsku. U města Tilbourg byl v říjnu 1944 zraněn, 
následně ošetřován v lazaretu ve městě Gouda a poté převezen do 
rekonvalescenční roty v Litoměřicích. Odtud utekl, ale byl zajat. Ze 
zajetí uprchnul a schovával se ve svém rodišti u rodiny Foglových 
na půdě se senem až do března 1946, kdy se připojil k odsunu do 
Německa. Po válce pracoval jako zaměstnanec německé pošty, kde 
zůstal až do roku 1970, kdy byl na vlastní žádost po 31 letech služby 
propuštěn. Poté byl zaměstnán jako 
pracovník protipožární pojišťovny 
v Brémách. V roce 1984 odešel ze 
zdravotních důvodů do důchodu, 
protože ho trápily stále častější 
a déle trvající výpadky vědomí. 
Před plánovanou operací ucpané 
krční tepny se rozhodl naposledy 
navštívit místa svého mládí. Po 
návštěvě Hory Matky Boží se po-
dle svých slov zázračně uzdravil 
a operaci nemusel podstoupit. Své 
uzdravení chápal jako podnět pro 
založení Nadace Hory Matky Boží 
Franze Jentschkeho na obnovu 
památek tohoto duchovního místa. Nadace byla založena v říjnu 
1993, ale s obnovou poutního místa započal už v květnu 1987, tedy 
ještě v socialismu. S nadšením začal shánět fi nanční prostředky 
na rekonstrukci kláštera, poutního domu, křížové cesty a kapliček 

v aleji. Především od bývalých krajanů získal dostatek fi nancí, aby 
společně s městem Králíky zahájil opravy. V letech 1987 až 2011, 
kdy byla akce ukončena, se proinvestovalo asi 1,5 milionu EUR (cca 
42 milionů korun). Dnes nadace dále fi nančně pomáhá při základní 
údržbě památek. V roce 1951 se Franz Jentsche oženil. Z tohoto 
manželství se narodili dva synové: Franz, který později pracoval 
jak ředitel školy v Brémách a Werner, který vykonával funkci stu-
dijního rady v Berlíně.  Dnes žije Franz Jentsche v Berlíně. Dokud 
mu to zdravotní stav dovoloval, pravidelně se na Králicko vracel. 
V květnu 2015 požádal Franz Jentsche nadaci, aby byl z důvodu 
vysokého věku uvolněn ze své funkce. Novým předsedou nadace 
se stal Franz Jentsche junior. Za svou dobrovolnickou činnost byl 
Franz Jentsche v roce 1996 oceněn Spolkovým křížem za zásluhy, 
v roce 2000 získal Medaili Adalberta Stiftera od Sudetoněmeckého 
krajanského sdružení.  11. května 2004 bylo Franzi Jentschemu 
uděleno čestné občanství města Králíky. 14. srpna 2005 převzal od 
papeže Jana Pavla II. Řád svatého Řehoře II. Velkého.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje paní Žanetě Filipové a Lukáši Královi z Městského 
muzea
Zdroje:
Mgr. Michal Kos: Regionální čítanka
http://www.berliner-woche.de/karow/sonstiges/herbert-bergmann-
-hannak-stellt-aus-d13178.html
http://www.kulturelle-projekte.de/bergmann-hannak-herbert
https://edition-strassacker.de/de/kuenstler/hans-huschka
http://muttergottesberg.webnode.cz/franz-jentschke/
http://www.klasterkraliky.cz/historie/nadace-hory-matky-bozi
http://www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Kutil_Karl.xml

Významní králičtí rodáci
(pokračování ze str.3)

KDYŽ DÁŠ RUKU K DÍLU
Heřmanické a povětšinou neheřmanické údernice vzaly dne 

19.11. místní kostelík Nejsvětější Trojice útokem, jenž by jim mohl 
závidět i farář Otík a jeho ovečky.

Nafasovaly hadry, kbelíky, saponáty a interiér se brzy ocitl téměř 
v  původním hávu.

Paní Grossová a její „kompličky“ nelelkovaly ani tentýž večer 
a ušily podsedáky na zadní lavice a přislíbily v blízkém horizontu 
„odít“ i zbytek.

Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří se, ze zcela 
pochopitelných důvodů, dostavit nemohli.

M. Temňáková
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28.11.
RM/2016/48/779: RM doporučuje ZM 

schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytového 
domu čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách:

- č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se 
spoluvlastnickým 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 zveřejnit 
záměr prodeje do doby přihlášení prvního 
zájemce, nejdéle však do 31.03.2017. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/48/780: RM schvaluje navýšení 
měsíční odměny za provozování Vojenského 
muzea Králíky společnosti ARMY FORT 
s. r. o., IČ 25593889, sídlem Gajdošova 24, 
615 00 Brno, na částku 130.000 Kč + DPH 
s účinností od 01.01.2017, a to formou do-
datku č. 4 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014, v předloženém znění.

RM/2016/48/781: RM určuje pro sta-
novení kupní ceny v místě a čase obvyk-
lé pro prodej pozemků p.p.č. 1071/48 – 
orné půdy o výměře 1 145 m2 a pozemku 
p.p.č. 1082/23 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 142 m2 vše v k. ú. Králíky za 
účelem výstavby komunitního domu pro 
seniory znalce pana Miloslava Hošpese, 
Králíky 538.

RM/2016/48/782: RM schvaluje ukon-
čení pachtovního vztahu k pozemkům 
p.p.č. 207/2 – ostatní ploše o výměře 156 m2 
a p.p.č. 207/16 – ostatní ploše o výměře 
136 m2 v k. ú. Králíky s paní M. H., Králíky, 
a to dohodou ke dni 31.12.2016.

RM/2016/48/783: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 2056 – trvalého 
travního porostu o výměře 85 m2 v k.ú. Pro-
střední Lipka za účelem přístupu k pozem-
kům p.p.č. 2060, st. p. č. 118 a údržby zeleně 
za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok, a to na dobu 
neurčitou, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM/2016/48/784: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 3499 – ostatní 
plochy o výměře 25 467 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zřízení mezideponie 
a následné dobudování stavby s názvem „Te-
rénní úpravy plochy zemníku a zrekultivova-
né skládky TDO v k. ú. Dolní Boříkovice“, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, 
za nájemné ve výši 40 % z částky, kterou 
nájemce bude fakturovat třetím stranám + 
DPH. Zároveň RM ukládá MO záměr pro-
nájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od Pravidel pro propachtování pozemků ve 
vlastnictví města Králíky.

RM/2016/48/785: RM schvaluje bezúplat-
ný převod dlouhodobého hmotného majetku:

varovného a vyrozumívacího systému, 
inv. č. 3, v pořizovací ceně 1.285.890 Kč na 
obec Červená Voda

varovného a vyrozumívacího systému, inv. 
č. 4, v pořizovací ceně 1.177.752 Kč na obec 
Dolní Morava

varovného a vyrozumívacího systému, 

inv. č. 5, v pořizovací ceně 881.790 Kč na 
obec Mladkov

varovného a vyrozumívacího systému, 
inv. č. 6, v pořizovací ceně 322.692 Kč na 
obec Lichkov.

Zároveň RM schvaluje smlouvy o bez-
úplatném převodu majetku v předloženém 
znění.

RM/2016/48/786: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – pilíře 
elektro a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3509 
– orné půdě v k. ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši:

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

na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2016/48/787: RM bere na vědomí 
zájem Lesů České republiky, s. p., zrealizo-
vat na pozemku p. p. č. 3755 – ostatní ploše 
v k.ú. Králíky odpočívadlo a ukládá odboru 
VTS zajistit vypracování geometrického plá-
nu na oddělení pozemku. Zároveň RM ukládá 
MO po oddělení části pozemku předložit ZM 
ke schválení záměr prodeje předmětné části 
pozemku za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky.

RM/2016/48/788: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení, zřízení, provozování, opravách 
a údržbě zařízení kanalizační přípojky, a dále 
v právu vstupovat na pozemek p.p.č. 3691 
– ostatní plochu v k. ú. Králíky, a to pro 
oprávněnou BIO&CEEPORT, s. r. o., Králí-
ky. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou 
a za náhradu stanovenou ve výši znaleckého 
posudku + náklady spojené se zřízením slu-
žebnosti. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě v předloženém znění. 

RM/2016/48/789: RM schvaluje pronájem 
městského bytu č. 17 v bytovém domě čp. 
662/2 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který 
je součástí pozemku st. p. č. 774 – zastavěné 
plochy a nádvoří v obci a k. ú. Králíky, paní 
A. Ch., Lichkov, a to na dobu určitou šesti 
měsíců s účinností od 01.01.2017, v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2016/48/790: RM schvaluje rozpočto-
vé opatření číslo 16 - 49 přidělené městu Králí-
ky rozhodnutím ministerstva vnitra – generál-
ního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ČR; rozpočtové opatření číslo OR/16/24501 
přidělené městu Králíky na základě usnesení 
Zastupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201615, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 25.176,00 Kč.

RM/2016/48/791: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Sociální terape-
utická dílna Králíky, ulice Příční čp. 352 
v Králíkách“ a schvaluje uzavření smlouvy 

o dílo s uchazečem MANEL spol. s r.o., 
Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město, IČ 14617773.

RM/2016/48/792: RM schvaluje Smlou-
vu o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního odpadu 
mezi městem Králíky a fi rmou Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2016/48/793: RM schvaluje Licenční 
smlouvu na software potřebný ke zpraco-
vání POH Králíky mezi městem Králíky 
a fi rmou Ing. Pavel Novák s.r.o., Osadní 26, 
170 00 Praha 7, v předloženém znění.

RM/2016/48/794: RM schvaluje Smlou-
vu o dílo týkající se zajištění obsluhy 
odpadkových košů ve správním obvodu 
města Králíky mezi městem Králíky a fi rmou 
Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2016/48/795: RM bere na vědomí 
předloženou výroční zprávu příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky za školní 
rok 2015/2016 a doporučuje řediteli školy 
doplnit výroční zprávu podle návrhu odboru 
organizačního a správního.

RM/2016/48/796: RM bere na vědomí 
zprávu komise pro hodnocení nabídek na 
tisk a dodání městského zpravodaje a roz-
hodla uzavřít smlouvu o dílo „Tisk a dodání 
městského zpravodaje“ mezi městem Králíky 
a zhotovitelem Petrem Brázdou, Nová 479/1, 
690 02 Břeclav, IČ 61414301, v předloženém 
znění.

RM/2016/48/797: RM schvaluje užití 
znaku města Králíky redakcí čtvrtletníku Tě-
chonínské listy (vydavatel obec Těchonín) za 
účelem informování čtenářů tohoto periodika 
o městě Králíky.

RM/2016/48/798: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 smlouvy o poskytování služeb mezi 
městem Králíky a firmou RENTEL a.s., 
Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, 
v předloženém znění.

RM/2016/48/799: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování dopravní 
obslužnosti na části území Pardubického 
kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 
v požadované výši 90.877 Kč, v předloženém 
znění.

RM/2016/48/800: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o poskytnutí příspěvku 
k úhradě ztráty z provozování dopravní 
obslužnosti na části území Pardubického 
kraje v období od 11.12.2016 do 09.12.2017 
v požadované výši 104.918 Kč, v předlože-
ném znění.

RM/2016/48/801: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 12.12.2016. 

RM/2016/48/802: RM v souladu s ustano-
vením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
uděluje příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Králíky souhlas s přijímáním 
fi nančních darů a věcných darů pro kulturní 
akci PLES ZUŠ 2017. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
05.12.

RM/2016/49/803: RM schvaluje uzavření 
dohody o splácení dluhu mezi městem Králí-
ky a paní N. M., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč pod ztrátou výhody splátek ke ka-
ždému poslednímu dni v měsíci, počínaje 
měsícem prosincem 2016. 

RM/2016/49/804:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 3501 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 350 Kč/
m2 s bonifi kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby rodinného domu do užívání a přihlá-
šení stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a zveřejnit záměr prodeje pozemku na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2016/49/805:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 
136 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2016/49/806: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci „Sociální terapeutická dílna 
Králíky, ulice Příční čp. 352 v Králíkách“ 
mezi městem Králíky a společností MANEL 
spol. s r.o., Revoluční 1056/8a, 110 00 Praha 
1, IČ 14617773, v předloženém znění.

RM/2016/49/807: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
8.000 Kč do vlastnictví příspěvkové organi-
zace Základní škola Králíky od dárce Karel 
Mačalík, Plynárenská 568, 561 69 Králíky, 
IČ 86691643.

RM/2016/49/808: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
15.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
SNĚŽNÍK, a. s., Gajdošova 4392/7, Žideni-
ce, 615 00 Brno, IČ 26979136.

RM/2016/49/809: RM bere na vědomí 
sdělení ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného 
dne v termínu 22.12.2016 a současně RM 
souhlasí s přerušením provozu PO Školní 
jídelna Králíky dne 22.12.2016 z důvodu 
přerušení dodávky elektrické energie.

RM/2016/49/810: RM Králíky projed-
nala návrh vyhlášky „O místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů“ s navrhovanou výší 
poplatku 500 Kč na poplatníka a rok, dopo-
ručuje zastupitelstvu návrh schválit a ukládá 
OVV a OŽP předložit vyhlášku zastupitel-
stvu města ještě v r. 2016. 

RM/2016/49/811: RM schvaluje interní 
rozpočtové opatření číslo 201616, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 0,00 Kč.

RM/2016/49/812: RM projednala návrh 

pravidel rozpočtového provizoria na rok 
2017, RM doporučuje zastupitelstvu návrh 
schválit a ukládá FO předložit návrh na 
jednání zastupitelstva.

RM/2016/49/813: RM souhlasí s právním 
aktem - Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
č. OPZ/4.1/033/0002849 na projekt Opti-
malizace a profesionalizace MěÚ Králíky.

RM/2016/49/814: RM doporučuje ZM 
schválit Smlouvu o spolufi nancování pří-
spěvku na podporu sociální služba – sociální 
poradenství ve městě Králíky v roce 2017 
mezi městem Králíky a obcemi Červená 
Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov.

12.12.
RM/2016/50/816: RM ukládá v souvislos-

ti se zamýšleným záměrem prodeje objektu 
obč. vybavenosti čp. 359 v ul. Valdštejnova 
v Králíkách, který je součástí pozem-
ku st. p.č. 305/1, a  pozemků p.p.č. 353
a st. p.č. 305/1 v k. ú. Králíky:

- zadat vypracování znaleckých posudků 
na stanovení kupní ceny v místě a čase 
obvyklé u dvou znalců: Ing. Pavel Zářecký, 
U Daliborky 1287, 564 01 Žamberk a paní 
Jana Šoustalová, Zvole 144, 789 01 Zábřeh

- projednat záměr prodeje objektu v komisi 
regenerace MPZ

a poté opětovně předložit RM k projednání 
konkrétních podmínek záměru prodeje.

RM/2016/50/817: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 16 - 53 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva životního 
prostředí ČR a interní rozpočtové opatření 
číslo 201617, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku  
29.700 0Kč a dále ruší  rozpočtové opatření 
č. 28 přidělené městu Králíky na základě 
rozhodnutí Pk a v důsledku toho se snižuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 1.200.000 Kč.

RM/2016/50/818: RM bere na vědomí 
sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Moravská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí o přerušení provozu MŠ dne 
22.12.2016.

RM/2016/50/819: RM bere na vědomí 
sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí o přerušení provozu MŠ dne 
22.12.2016.

RM/2016/50/820: RM schvaluje udělení 
mimořádných odměn ředitelům příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Králíky 
ve výši dle přílohy.

RM/2016/50/821: RM schvaluje s účin-
ností od 01.01.2017 cenu stočného ve výši 
31,67 Kč bez DPH (36,42 Kč včetně DPH 
15 %).

19.12.
RM/2016/51/823: RM schvaluje proná-

jem pozemku p.p.č. 3499 – ostatní plochy 
o výměře 25 467 m2 v k. ú. Dolní Boří-
kovice společnosti Služby města Králíky, 
s. r. o., IČO 26007959, sídlem Růžová 
462, 561 69 Králíky, za účelem zřízení 

mezideponie a následné dobudování stavby 
s názvem „Terénní úpravy plochy zemníku 
a zrekultivované skládky TDO v k. ú. Dolní 
Boříkovice“, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou, za nájemné ve výši 40 % 
z částky, kterou nájemce bude fakturovat 
třetím stranám + DPH.

RM/2016/51/824: RM schvaluje proná-
jem ideální 1/6 pozemku p.p.č. 3309 – ostatní 
plochy o výměře 392 m2 v k. ú. Králíky 
panu T. B., bytem Prostřední Lipka, za úče-
lem parkování a příjezdu k domu čp. 914 
v ul. Valdštejnova v Králíkách, za roční ná-
jemné ve výši 131 Kč, a to na dobu neurčitou.

RM/2016/51/825: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 207/2 – ostatní plo-
chy o výměře 156 m2 v k. ú. Králíky za úče-
lem zřízení zahrady a odpočinkové plochy, 
za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, a to na dobu 
neurčitou, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. Současně RM neschvaluje záměr 
pronájmu pozemku p.p.č. 207/16 – ostatní 
plochy o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky, a to 
z důvodu, že usnesením č. RM/2016/49/805 
ze dne 05.12.2016 doporučila ZM schválit 
záměr prodeje tohoto pozemku.

RM/2016/51/826: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p.p.č. 3509 – orné 
půdě v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši:

- pilíř elektro   9.243 Kč
- pilíř HUP 10.890 Kč
a dohodu o zaplacení připojovacího po-

platku elektro ve výši 12.500 Kč s panem 
J. L., Králíky a paní H. N., Milovice.

RM/2016/51/827: RM schvaluje povin-
nost uhradit jistotu dle ustanovení § 2281 
odst. 1 občanského zákoníku, v souvislosti 
s přechodem nájmu bytu č. 34 v ul. V By-
tovkách v Králíkách dle ustanovení § 2279 
odst. 1 občanského zákoníku, novému 
nájemci bytu panu E. F., Chabařovice, 
t.č. V Bytovkách 662/2, 561 69 Králíky, na 
kterého tento nájem přešel, a který žil ve 
společné domácnosti s paní K. D.

RM/2016/51/828: RM schvaluje za 
dodavatele projektových prací společnost 
B K N, spol. s r.o. a současně schvaluje 
smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace „Revitalizace areálu pro 
skladování a separaci odpadů v Králíkách“ 
mezi městem Králíky a společností B K N, 
spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ 15028909, v předloženém znění.

RM/2016/51/829: RM neschvaluje uza-
vření smlouvy s firmou DARUMA spol. 
s r.o. na prezentaci města Králíky umístěné 
na velkoplošném informačním panelu 
v Pardubicích.

RM/2016/51/830: RM bere na vědomí 
sdělení ředitelky PO Školní jídelna Králíky 
ke změně sazby DPH u stravovacích služeb.

RM/2016/51/831: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 16-58 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva 
zemědělství ČR, rozpočtové opatření číslo 
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16-59 přidělené městu Králíky rozhodnu-
tím Ministerstva zemědělství ČR a interní 
rozpočtové opatření číslo 201618, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 37.928 Kč.

RM/2016/51/832: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 organizačního řádu Městského úřadu 
Králíky v předloženém znění s účinností 
od 01.01.2017.

RM/2016/51/833: RM schvaluje dodatek 
č. 3 pojistné smlouvy č. 8057532416 ze dne 
27.06.2014 uzavřené mezi městem Králíky 
a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 

ČSOB, IČ 45534306, sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, 530 02 Pardubice na navý-
šení limitu souboru věcí movitých, souboru 
„kancelářská technika“, ostatní stavby his-
toricko-uměleckého charakteru, a přiřazení 
společnosti Služby města Králíky, s. r. o., 
do pojištění od 01.01.2017, v předloženém 
znění.  

RM/2016/51/834: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky na zakázku malého roz-
sahu na dodávku propagačního materiálu 
a dále navrhuje vyzvat dodavatele dle předlo-
ženého seznamu k podání cenových nabídek.

Přítomní členové zastupitelstva města:
Ponocná Jana, starostka města; Mgr. Mar-

tin Hejkrlík, místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran, člen RM; David Hrda; Mgr. Dušan 
Krabec; Ing. Václav Kubín; Ing. Karel 
Málek; Ing. Pavel Strnad, člen RM; Pavel 
Šiko; Mgr. Jiří Švanda; Ing. Ladislav Tóth, 
člen RM; Antonín Vyšohlíd.

Z části jednání omluven: Kubín Václav, 
Ing. (12)

Z jednání omluveni: Ing. Roman Kosuk; 
Ing. Ladislav Dostálek; Mgr. Karel Hlava 
Karel.

Za MěÚ:
Ing. Martin Košťál, Jitka Prausová, 

Ing. Věra Kubíčková, Ing. Roman Švéda, 
Pavel Brandejs, Ing. Magdalena Berková

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
 4.1. Majetkové operace
 4.2. Schválení rozpočtového provizoria
 4.3. Schválení vyhlášky o odpadech

 4.4. Schválení smluv o poskytnutí příspěv-
ku k úhradě ztráty z provozování dopravní 
obslužnosti

 4.5. Smlouva o spolufi nancování příspěv-
ku Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí

 4.6. Výsledek místního referenda
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 
11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 14.11.2016 Antonín 
Vyšohlíd a Ing. Ladislav Tóth nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni pan David Hrda 

a Mgr. Dušan Krabec.
ZM/2016/09/163: ZM schvaluje ově-

řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Davida Hrdu a Mgr. Dušana Krabce.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

2. Schválení programu
Starostka navrhla doplnění programu 

o bod 4.6. Výsledek místního referenda, jiný 
návrh na změnu či doplnění nebyl vznesen. 
Starostka navrhla hlasovat o doplněném 
návrhu programu.

ZM/2016/09/164: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 09 s navrženou 
změnou. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

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

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

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení záměrů prodejů volných 

bytových jednotek č. 658/28, č. 658/35, 
č. 658/36 a č. 658/39 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2016/09/165: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje volných 
bytových jednotek ve IV. nadzemním pod-
laží bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky:

- č. 658/28 o velikosti 32,10 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 157/10000 za minimální nabídko-
vou kupní cenu ve výši 493.310 Kč

- č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 225/10000 za minimální nabídko-
vou kupní cenu ve výši 600.000 Kč

- č. 658/36 o velikosti 32,00 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 

21.12.
RM/2016/52/835: RM schvaluje záměr 

změny smlouvy o nájmu nebytových prostor, 
tj. snížení nájemného z pronajatých prostor 
v čp. 364 – objektu občanské vybavenosti, 
stavba je součástí pozemku st. p. č. 223 
v k.ú. Králíky, na částku 169.332 Kč/rok, 
prodloužení nájemního vztahu do 31.01.2019 
a úpravu práva opce na 3 roky. Zároveň RM 
ukládá MO záměr změny smlouvy zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.

částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 156/10000 za minimální nabídko-
vou kupní cenu ve výši 480.610 Kč

- č. 658/39 o velikosti 34,70 m2 spolu se 
spoluvlastnickým 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 nabídko-
vou kupní cenu ve výši 539.430 Kč

 a uložení záměry prodejů zveřejnit do 
doby přihlášení prvního zájemce, nejdéle 
však do 31.03.2017.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.1.02. Schválení prodeje volné bytové 
jednotky č. 658/38 v bytovém domě čp. 
658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spo-
luvlastnického podílu ve výši 249/10000 
na společných částech domu a pozemku 
do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

ZM/2016/09/166: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 658/38 o velikosti 50,90 m2 ve 
IV. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 658 v k. ú. Králíky spolu se spoluvlast-
nickým podílem na společných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Králíky ve výši 
249/10000 panu R. Z. Králíky za kupní 
cenu ve výši 600.000 Kč.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.1.03. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 3132 v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2016/09/167: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3132 – trvalého travního porostu 
o výměře 501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)
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4.1.04. Schválení zrušení usnesení č. 
ZM/2016/04/057 ze dne 09.05.2016 a schvá-
lení nového záměru prodeje pozemků p. p. č. 
2472/1 a p. p. č. 2072/2 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2016/09/168: Zastupitelstvo města 
Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/057 ze 
dne 09.05.2016 a zároveň schvaluje 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 reali-
zace stavby pro bydlení – venkovského typu 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.2. Schválení rozpočtového provizoria
Starostka a vedoucí fi nančního odboru 

Ing. Magdalena Berková seznámily přítomné 
s návrhem rozpočtového provizoria a po-
drobně vysvětlily jeho pravidla.

ZM/2016/09/169: ZM, v souladu s usta-
novením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění, schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria města Králíky 
pro rok 2017 v tomto znění:

Rozpočtové hospodaření města Králíky 
v době od prvního dne rozpočtového roku 
2017 do doby schválení rozpočtu města na 
příslušný rok se řídí objemem příjmů a vý-
dajů schváleného rozpočtu pro předchozí 
rok 2016. Výdaje rozpočtu se uvolňují 
do výše jedné dvanáctiny celkové roční 
částky v každém měsíci období rozpoč-
tového provizoria. Z městského rozpočtu 
budou hrazeny běžné výdaje, související 
s plynulým provozem městského úřadu, 
města a organizací městem založených 
či zřízených. S výjimkou havarijních 

situací budou fi nancovány pouze drobné 
akce oprav a údržby v jednotlivých pří-
padech nepřevyšující částku 40.000 Kč 
a nedokončené smluvně sjednané akce 
oprav a údržby z roku 2016. Dále budou 
z rozpočtu hrazeny kapitálové výdaje na 
nedokončené smluvně sjednané investiční 
akce z roku 2016. U smluvně sjednaných 
akcí v případě nevyčerpání fi nančních 
prostředků v roce 2016 na výdaje schvá-
lené v rozpočtu města na rok 2016, mohou 
být tyto výdaje realizovány v roce 2017 do 
výše rozdílu schváleného rozpočtu a sku-
tečného čerpání v roce 2016. Kromě výše 
uvedených výdajů mohou být fi nanční 
prostředky vynaloženy na výdaje spojené 
s realizací projektů a dotací schválených 
v roce 2016. Rozpočtové příjmy a výdaje 
uskutečněné v době provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schvá-
lení.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.3. Schválení vyhlášky o odpadech
Pan Pavel Brandejs, referent odboru život-

ního prostředí, uvedl základní charakteristiku 
předkládané vyhlášky včetně kalkulace výše 
poplatku.

ZM/2016/09/170: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králíky 
č. 2/2016 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.4. Schválení smluv o poskytnutí 
příspěvku k úhradě ztráty z provozování 
dopravní obslužnosti

Mgr. Martin Hejkrlík předložil zastupite-
lům návrh dvou smluv o poskytnutí příspěv-

ku k úhradě ztráty z provozování dopravní 
obslužnosti.

ZM/2016/09/171: ZM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti na 
části území Pardubického kraje v období 
od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované 
výši 90.877 Kč, v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

ZM/2016/09/172: ZM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti na 
části území Pardubického kraje v období 
od 11.12.2016 do 09.12.2017 v požadované 
výši 104.918 Kč, v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kubín 
nebyl přítomen)

4.5. Smlouva o spolufi nancování pří-
spěvku Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí

Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kubín.
Starostka informovala o dohodě mezi 

starosty obcí v ORP Králíky o plánovaném 
poskytnutí daru Oblastní charitě v Ústí nad 
Orlicí.

ZM/2016/09/173: Zastupitelstvo města 
souhlasí se způsobem spolufi nancování 
daru Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí 
a schvaluje Smlouvu o spolufi nancování 
příspěvku na podporu sociální služby 
– sociální poradenství ve městě Králíky 
v roce 2017 mezi městem Králíky a obcemi 
Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov 
a Mladkov.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
4.6. Výsledek místního referenda
Starostka seznámila přítomné s aktuální 

situací ve věci místního referenda a dalších 
jednáních o objektu bývalého DVÚ, které 
proběhly v této věci. Po proběhlé diskusi 
navrhla usnesení. 

ZM/2016/09/174: ZM bere na vědomí 
výsledek místního referenda k otázce 
„Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého 
Dětského výchovného ústavu v Králíkách 
zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR 
ženskou věznici s dohledem?“ a pověřuje 
starostku k dalšímu jednání s minister-
stvem spravedlnosti ve smyslu výsledků 
referenda.

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)
5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Starostka na žádost pana Bohumíra 

Giebla, bytem V Bytovkách 659, Králíky, 
přečetla jeho dopis, adresovaný zastupiteli 
Ing. Romanu Kosukovi. Nebylo přijato 
žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání v 18:28 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

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

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme s in-
stitucemi, které Vám mohou pomoci.

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

Vodovody a kanalizace Jablonné n.O., a. s.
Tisková zpráva

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s. na svém zasedání dne 8. 12. 2016 posoudilo 
všechny závazné podmínky cenotvorby a současně i sociální 
dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen 
pro rok 2017 takto:

bez DPH 
(Kč/m3)

vč. 15 % DPH
(Kč/m3)

Vodné 32,80 37,72
Stočné 1 35,70 41,06
Celkem 68,50 78,78

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

projektů z operačního programu životního prostředí (dále jen 
OPŽP). Celkový objem vynaložených fi nančních prostředků činil 
209,7 mil. Kč, z toho dotace OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč 
vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH). 

Objektivně vyžadovaná fi nanční analýza, vypracována v sou-
vislosti s dotačními podmínkami poskytovatele dotace (Státní 
fond životního prostředí) v případě projektu vodovodů, stanovuje 
vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna 
udržitelnost projektu. Nedodržení tvorby ceny dle fi nanční analý-
zy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za 
následek krácení dotace.

Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona 
dodržovat, je neustálá obnova stávajícího vodohospodářského ma-
jetku. Plán fi nancování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, 
abychom v roce 2017 investovali 52 mil. Kč do již existujících sys-
témů. Plnění plánu fi nancování obnovy infrastrukturního majetku 
ukládá zákon č. 274/2001 Sb. všem vlastníkům zařízení vodovodů 
a kanalizací. Dodržení plnění obnovy infrastrukturního majetku 
současně zaručuje snižování poruch a ztrát vody.

Oproti roku 2016 tedy po zohlednění výše uvedených okolností 
dochází pro odběratele obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení 
o 1,38 Kč za 1 m3, tj. o 1,78 %, což představuje pro průměrného 
spotřebitele zvýšení nákladů o cca 50 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, 
že při důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, 
budou ceny vodného a stočného v porovnání s některými takzvaně 
zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny budou 
i v roce 2017 pod celorepublikovým průměrem.
Jablonné nad Orlicí 13. 12. 2016

Ing. Bohuslav Vaňous v. r. 
1 pro město Králíky je od 01.01.2017 cena stočného ve výši 31,67 
Kč bez DPH (36,42 Kč včetně DPH 15 %). viz RM/2016/50/821

Od nového roku se mění pravidla pro 
pořádání tomboly

Dnem 1.1.2017 nabyl účinnosti zákon č. 186/2016 Sb., o hazard-
ních hrách, který významně mění povinnosti pořadatelů tombol 
v rámci společenských akcí, plesů, zábav apod. 

Pořádáte zábavu nebo ples s tombolou? Od 1.1.2017 nebude pro-
vozovatel tomboly s jistinou nižší než 100.000 Kč podléhat zákonu 
o hazardních hrách (herní jistina = násobek počtu vydaných losů 
a prodejní ceny za jeden los). Pouze provozovatel tomboly s herní 
jistinou 100.000 Kč a více bude povinen tombolu Městskému 
úřadu Králíky ohlásit (nebude tedy povolována) s tím, že u této 
tomboly musí zajistit provozovatel účast notáře. K této tombole se 
váže daň z hazardních her ve výši 23%. Městský úřad do současné 
doby neevidoval nikdy žádné tomboly z herní jistinou, která by 
překročila 100 000 Kč.

Bližší informace naleznete na stránkách fi nanční správy.
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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 bonifi kací 
(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

DOTACE NA DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
Další podmínky: napojení min. 30% EO v řešeném území 

(v našem případě 30% EO v dané místní části), trvalé bydlení.

Rádi bychom s vámi celou záležitost prodiskutovali podrobněji, 
a proto vás zveme na setkání, které se uskuteční:

Dolní Lipka 16.1.2017
Dolní Boříkovice 16.1.2017
Prostřední Lipka 19.1.2017
Heřmanice 19.1.2017
Horní Lipka 24.1.2017
Červený Potok 24.1.2017
Dolní Hedeč 26.1.2017

(místo a čas setkání budou ještě upřesněny – změna termínu 
vyhrazena)

S přátelským pozdravem 
Jiří Švanda 

(předseda Komise pro osadní výbory), 
Martin Hejkrlík 

(místostarosta Města Králíky), 

Petr Venzara 
(vedoucí Odboru výstavby a technické správy, MÚ Králíky)

Vážení občané Dolních Boříkovic, Dolní Hedeče, Dolní Lipky, 
Červeného Potoka, Heřmanic, Horní Lipky, Prostřední Lipky,

obracíme se na vás ve věci možnosti získání  dotace na domácí 
čistírny odpadních vod (dále DČOV). V minulých letech byl na 
řešení nakládání s odpadními vodami v místních částech vypra-
cován projekt kanalizace s centrálním čištěním v Králíkách. Na 
tyto nákladné projekty už nebudou pravděpodobně vypisovány 
dotační výzvy. 

Byla však vyhlášena dotační výzva Státního fondu životního 
prostředí, která je zaměřena na podporu výstavby DČOV v lo-
kalitách, kde není ekonomické či je technicky obtížné realizovat 
kanalizaci s centrální čističkou odpadních vod. Toto je i případ 
všech místních částí města Králíky. 

V níže uvedeném přehledu jsou základní podmínky dotační 
výzvy. 

Výzva 11/2016 Státního fondu životního prostředí
Cíl: výstavba DČOV o kapacitě 1-50 EO (ekvivalentních 

obyvatel - obyvatelé napojení na DČOV)
Příjemci: obce, svazky obcí, obchodní společnosti, spolky
Termín: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2017
Podpora: (max. 80% způsobilých výdajů - projekt, stavební 

práce, DČOV, zprovoznění,…)

PŘÍKLAD: Za DČOV, za kterou byste s projektem, stavebními 
pracemi, zprovozněním, monitoringem a dalšími náklady zaplatili 
cca 80.000 Kč, máte možnost zaplatit při využití výše uvedené 
dotace cca 16.000 Kč další podrobnosti na 

https://www.sfzp.cz/sekce/851/k-vyzve-11-2016/
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Králické sedmičky aneb co slavit v roce 2017
Na rok 2017 vycházejí tři králická výročí. Úmyslně nepíšu vý-

ročí založení města, protože údaje o osídlení v místě dnešních 
Králík nejsou jednoznačné.

Máme-li se držet hodnověrných informací, musíme vycházet 
z publikace prof. Františka Musila Dějiny Králicka, případně ze 
článků téhož autora otištěných v místním zpravodaji Králicko 
(1994, 1996, 1997, 1998). Tam se dozvídáme, že první písemnou 
zmínku o Králíkách obsahuje listinný dokument z roku 1357, ve 
kterém Karel IV. postupuje žampašské panství Čeňkovi z Pot-
štejna a jeho dědicům včetně celnice v Mladkově a „montana in 
Greylichs“. Výraz montana zde pravděpodobně znamená oblast 
s doly a Greulichs přídavné jméno přivlastňovací odvozené od 
osobního jména Greulich, přičemž onen Greulich mohl být 
organizátorem důlních prací. Nelze však vyloučit ani odvození 
od obecného přídavného jména greulich, znamenajícího hrozný, 
strašný, což mohlo vycházet z drsné, dosud nekolonizované kra-
jiny. Uvedené latinské spojení tedy nejspíše znamená Grulichovy 
doly nebo Strašné doly. Samotné slovo Grulich bylo později 
počešťováno na Krulich, Kralich a nakonec Králíky. Lze tedy 
říci, že v polovině 14. st. se na území Králík zřejmě těžily drahé 
či užitkové kovy, avšak nelze hovořit o vybudovaném horním 
městě – to by totiž mělo kostel a faru. V inkriminované době 
není doloženo ani souvislé osídlení na Králicku.

První výroční sedmičce, obsažené v datu 1357, konkuruje 
sedmička druhá – jde o rok 1367. Problém nelze zcela vysvět-
lit; vzniká tím, že výše popisovaná listina uvádí jako dataci 
transakce rok 1357, ale pak obsahuje ještě dataci podle let pa-
nování Karla IV., která uvádí rok 1368. F. Musil předpokládá, že 
v r. 1357 možná vznikl koncept této listiny, avšak z neznámých 
důvodů byla ofi ciálně vyhotovena až v roce 1367. 

Další, nyní již třetí sedmička se objevuje v datu 1577. Tento 
letopočet býval často uváděn jako rok první zmínky o městě 

Králíky. Vycházelo se z toho, že Králíky byly tohoto roku už jako 
město prodány Janem Burianem Žampachem Zdeňkovi z Vald-
štejna, jemuž se, z velké části nepodloženě, připisuje vybudování 
města v jeho dnešní zachovalé historické podobě; tzn. rozvržení 
náměstí a hlavních ulic, vybudování kostela, zámku atd. a také 
hornického soudu a hornické školy, kteréžto instituce nebyly 
nikdy doloženy. Na základě různých údajů včetně slohového 
zařazení staveb lze naopak usuzovat, že valná část z toho, co se 
přisuzuje Valdštejnovi, připadá na vrub už jeho předchůdcům 
a poté jeho následovníkům. Letopočet 1577 bývá často uváděn 
také jako rok první písemné zmínky o řadě vsí na Králicku; ve 
skutečnosti jsou některé vsi doloženy již dříve.

Samotné Králíky jsou jako město zmíněny již v roce 1568 
v protokolu o vytýčení hranic panství Jana Buriana Žampacha 
a panství Černhauzů na Králicku. V tomto zápisu z jednání 
vystupuje na straně Jana Buriana Žampacha 22 svědků z města 
Grulich plus další z Heřmanic. 

V roce 2017 tedy můžeme slavit výročí let 1357, 1367 a 1577. 
Rok 1577 se vztahuje k městu Králíky, avšak není první zmín-
kou. Léta 1357 a 1367 se týkají místa Králíky, přičemž starší 
datum má neofi ciální a novější pak ofi ciální ráz. Vzhledem 
k tomu, že se v roce 1967 slavilo šestisté výročí (počítané od r. 
1367), přimlouvá se autor textu, aby právě toto datum sloužilo 
jako výchozí pro další výročí. Jestliže tedy navážeme na oslavy 
v roce 1967, pak můžeme říci, že v roce 2017 oslavíme šestisté-
padesáté výročí první písemné zmínky o místě zvaném Králíky.

Šťastný nový rok Vám přejí pracovníci Městského muzea 
Králíky a mezi nimi i autor článku Králické sedmičky… 

Michal Kos
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Poděkování
Konec kalendářního roku je za dveřmi a my bychom touto cestou 

chtěli  poděkovat za pravidelnou spolupráci  hasičům, policii, kni-
hovnicím z Králík, panu myslivci Beranovi a hlavně rodičům, kteří 
jsou po celou dobu školního roku velkou oporou naší mateřské školy. 
Poděkování patří také sponzorům, kteří jsou nám již několik let věr-
ni. Děkujeme všem sponzorům, kteří nás podporují, ať už se jedná 
o rozsvícení vánočního stromu, dárky pod stromeček nebo i fi nanč-
ní hotovost na vybavení ložnice mateřské školy. Dále děkujeme 

všem občanům, kteří se s námi zapojili do akce ,,Papír za papír“. 
Sběrem papíru získáváme prostředky na zakoupení pracovních 
pomůcek pro děti.

Za celoroční svážení dětí do mateřské školy děkujeme také 
řidičům autobusu a to panu Černohousovi a Kempfovi.

Příjemnou atmosféru vánoční a potom pohodu celoroční, 
ze srdce přeje

MŠ Prostřední Lipka.

Anglické divadlo
V pátek 2. prosince 2016 se žáci 7., 8. a 9. tříd jeli podívat na 

anglické představení s názvem „Winter´s Tale“. Představení se 
konalo v Lidovém domě v Litomyšli. Bylo to zpracování Zimní 
pohádky od Williama Shakespeara v podání mladých talentovaných 
herců z Domino Theater v Brně. 

Pohádka vypráví o hloubce lidské lásky a nenávisti, o krutosti 
a oddané věrnosti, o odhalování tajemství z minulosti a věštbách 
budoucnosti. Hercům bylo dobře rozumět, celé představení bylo 
velmi povedené. Pobavili jsme se, ale také se zamysleli nad růz-
norodostí lidských charakterů. Třeba já jsem si vzala ponaučení, 
že není dobré jednat unáhleně, lepší je si vše promyslet a zvážit 
všechny možnosti. 

Příběh skončil šťastně a publikum odměnilo herce zaslouženým 
potleskem.

Za žáky ZŠ Moravské Klára Malošková

Anglická olympiáda
8. a 15. prosince 2016 proběhla školní kola anglické olympiády 

ve dvou kategoriích. První kategorie byla určena pro žáky 6. a 7. 
tříd, druhá kategorie pro žáky 8. a 9. tříd. Žáci soutěžili v posle-
chových a komunikačních dovednostech. Vítězové obou kategorií 
postupují do okresního kola. 

V první kategorii se nejlépe umístili tito žáci:
1. místo: Lucie Strnadová
2. místo: Mirka Trlicová
3. místo: Kristýna Šafářová

Ve druhé kategorii byli nejlepší tito žáci: 
1. místo: Eliška Myšková
2. místo: Marie Sotonová
3. místo: Martin Brůna
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci 

škole v okresním kole. 
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SPOLEK SENIORŮ PRO MĚSÍC LEDEN
10.01.2017 v 17:00 Výbor spolku

- příprava dokumentů výroční schůze
- zpráva výboru o činnosti, plán činnosti, zpráva o fi nančním za-
bezpečení, placení členských příspěvků pro rok 2017
- rozdělení úkolů členům výboru ke zpracování dokladů
odpovídá výbor spolku

10.01.2017 ve 13:00 Koupání v Zábřehu
- účast možná i pro nečleny spolku
- odpovídá pí. Bednářová

Klub seniorů i pro rok 2017 zůstává otevřen pro členy každé pondělí,  
středa a pátek od 14.00 hodin.

Mimospolková činnost:
pondělky – účast mladých šachistů pod vedením p.Evžena 

Malého
pátky - účast mladých rybářů pod vedením p. Jiřího Darebného

Výbor spolku

Paměť řádu 
(Králíky) Památník obětem internace přivítal Hospitálský řád 

Milosrdných bratří.
Dne 17. listopadu 2016 se uskutečnila tradiční mezinárodní 

vzpomínková akce Řádu Milosrdných bratří z Čech a Slovenska, 
tentokrát v Králíkách, pod názvem „Paměť řádu“. Jejím cílem 

bylo vzpomenout na vězněné a perzekuované milosrdné bratry, 
spolupracovníky a jejich rodiny v dobách nacistického a komu-
nistického pronásledování.

Králíky nebyly vybrány zdaleka náhodou. Zmíněný meziná-
rodní hospitálský řád spolupracuje řadu let s Památníkem obětem 
internace který funguje v rámci Muzea čs. opevnění K-S 14 
„U cihelny“ na Hoře Matky Boží již od roku 2011 a připomíná 
oběti z řad řeholí, které byli omezeni na osobní svobodě v letech 
1950 – 1961 v rámci akce „K“. Hosté v čele s provinčním delegá-

tem řádu bratrem Martinem Mackem, po mši svaté v klášterním 
kostele sv. Leopolda v Brně, přijeli do Králík, kde navštívili ráno 
knihovnu generála Mašína a archiv Muzea K-S 14 a Památníku 
na Velkém náměstí v budově bývalého gymnasia a seznámili 
se s dosavadním fungováním instituce jako celku. Knihovna 
je využívána především diplomanty a studenty zabývajícími se 
historickou tematikou a to jak z historie obrany státu tak pro-
následování řeholí. Následně se návštěva odebrala do prostor 
samotné expozice Památníku na Horu Matky Boží, kde ji provedl 
ředitel Muzea K-S 14 Ing. Richard M. Sicha. Společně všichni 
navštívili Klášterní kostel a na schodech do ambitů se uskutečnil 
malý pietní akt, kde bylo vzpomenuto nejen na oběti internované 

přímo v místě, ale i zemřelé ve věznicích a káznicích na jiných 
místech. Bratři si prohlédli i prostory krypty.

Hospitálský řád sv. Jana z Boha „Ordo Hospitalarius S. Jo-
annis de Deo“, Milosrdní bratři, je společenství laických bratří 
zasvěcených službě nemocným. „Per corpus ad animam“ – 
„Tělem k duši“.  Celosvětově řád působí v 50 zemích na všech 
pěti kontinentech a provozuje okolo 400 center. Jejich pomoc se 
neomezuje pouze na nemocné a nemocnice, ale rovněž na centra 
pro mentálně postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova a také 
centra pro závislé na drogách.  Přínosem jejich služby byla i péče 
o postižené virem ebola v nedávno dotčených zemích. V Králí-
kách byli v 50. letech internováni především slovenští bratři, kteří 
byli vyhnáni z nemocnic a sociálních zařízení.

Ing. Bc. Richard M. Sicha
Zdroj: Muzeum K-S 14, Foto: A. Neterda, st.
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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 adresa telefon
01. 01. ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
07. 01. so MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
08. 01. ne MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
14. 01. so MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
15. 01. ne MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
21. 01. so MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
22. 01. ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
28. 01. so MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p 222 465 393 266
29. 01. ne MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p 222 465 393 266
04. 02. so MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
05. 02. ne MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. 
Tato služba je 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.

Pečovatelská služba s radostí při-
jme po vašich pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (invalidní 
vozíky, chodítka, hole), které by 
mohly sloužit jiným potřebným. 
Rádi si pro pomůcky přijedeme.

Kontakt: 724 894 938

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 přizpůso-
bená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného pří-
slušníka, popřípadě je dovezen automobilem PS.
Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupání dopře-

du domluvit s pracovnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní po-
třeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

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 
zasílány pozvánky rodičům na ví-
tání občánků. Pokud budete mít 
zájem na přihlášení Vašeho novo-
rozence na tento slavnostní akt, 
kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

Pavel Kristek – Michaela Marešová

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.

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05 
hod. Tel. 605946468.
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Leden 2017
čtvrtek 5. ve 20:00 hod   ASSASSIN´S CREED (akční/dobro-

družný/sci-fi  Velká Británie)
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedob-

rovolně vysvobozen z cely smrti jen proto, aby se stal součástí 
staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. 
Jeho novým vězením se stává tajné zařízení Abstergo vybavené re-
voluční technologií Animus, která odhaluje v lidské DNA genetické 
vzpomínky a tím umožňuje vrátit se a prožít vzpomínky předků, 
které byly dosud ztracené v minulosti. Callum se díky Animusu 

propojí se svým prapředkem žijí-
cím v Granadě a Seville v období 
španělské inkvizice v 15. století. 
Jmenuje se Aguilar de Nerha a je 
členem bratrstva asasínů, které 
už několik století vede skrytou 
válku s řádem templářů, svým 
odvěkým nepřítelem. Tajná orga-
nizace asasínů se zavázala chránit 
svobodnou vůli lidstva a snaží se 
zabránit tomu, aby se templáři 
s pomocí inkvizice zmocnili 
mocného artefaktu nazývaného 
Jablko Ráje - právě tento artefakt 

je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa.
režie: Justin Kurzel / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 110 min

pátek 6. v e 20:00 hod   PASAŽÉŘI (sci-fi /dobrodružný USA)
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hiberno-

vaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let 
dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora 
(Jennifer Lawrence) smiřují se skutečností, že budou nuceni prožít 
zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi vzniká 
cosi více než přátelství... až do okamžiku, kdy odhalí, že se celá loď 

ocitá v obrovském nebezpečí. Jim a Aurora jsou teď těmi jedinými, 
kdo může zachránit životy 5000 spících pasažérů.

režie: Morten Tildum / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 115 min

úterý 10. v 17:00 hod   O ZZY (animovaný Španělsko)
Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Mar-

tinsových. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska. 
Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, 

že Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka. 
Po odjezdu rodiny však Ozzy 
zjistí, že tohle perfektní místo je 
jen zástěrkou jeho majitele. Právě 
ten vozí psy do skutečné Modré 
zátoky, což je psí vězení, které 
i psi řídí. Ozzy se rozhodne na-
plánovat útěk a ve štychu nenechá 
ani své nové psí přátele Chestera, 
Fronkyho a Doca. Z vězení se 
musí utéct nenápadně, ale hlavně 
rychle a chlupatě!

režie: Alberto Rodriguez / 
vstupné 110,- / přístupný / české znění / 90 min

úterý 10. v e 20:00 hod   AGNUS DEI (drama Francie, Polsko)
Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. Jedna 

z řeholnic se dožaduje pomoci u lékařů z francouzské mise Červe-
ného kříže. Francouzi sem přijeli 
s úkolem najít, vyléčit a dopravit 
do vlasti francouzské občany. 
Pomoci Polákům se mají věno-
vat polští a sovětští lékaři. Toto 
rozdělení podle národností poruší 
francouzská stážistka Mathilde 
Beaulieuová, která začne bene-
diktinky pravidelně navštěvovat. 
Řeholnice v klášteře postupně 
porodí několik dětí, několik sester 
má příznaky pohlavních chorob. 
Nikdo nahlas nemluví o tom, co 

se zde před pár měsíci odehrálo. Rusové dál hledají „nepřátele ná-
roda“ a pokračují v útocích na místní obyvatele. Tajemství řeholnic 
střeží matka představená, která je zodpovědná nejen za jejich dobré 
jméno, ale také za jejich budoucnost. Film Anny Fontaineové se 
zabývá především tabuizovaným tématem sexuálního násilí za války 
a v poválečném období.

režie: Anne Fontaine / vstupné 100,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 100 min

DVOJPROGRAM: DOKUMENT + KONCERT!
pátek 13. ve 20:00 hod.   RA  MMSTEIN IN AMERIKA 

(dokumentární/hudební SRN)
Koncertní show z Madison Square Garden, 

během které Rammstein zahráli osmnáct písní, je 
podle zasvěcených jednou z nejlepších v celé jejich 
dosavadní kariéře. 

režie: Mark Waters / vstupné 160,- / přístupný / 
titulky / 220 min

úterý 17. ve 20:00 hod PR  OČ PRÁVĚ ON? (komedie USA)
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se 

stalo Nedovi (Bryan Cranston), 
který přijel s rodinou za svou 
dcerou Stephanií (Zoey Deutch) 
a jejím novým přítelem Lairdem 
(James Franco) do Silicon Valley, 
kde oba pracují. Těšil se, že na 
svátky bude rodina pohromadě 
a on se seznámí s partnerem své 
dcery. Jediné, co jej ale čeká, je 
naprostý šok. Jeho milovaná dce-
ra, světlo jeho života, si nabrnkla 
bláznivě potetovaného, brutálně 
upřímného, bezohledně bezsta-
rostného a naprosto výstředního 
počítačového multimilionáře. 

Laird postrádá jakékoliv zábrany a všechny problémy řeší tím, že 
si jich vůbec nevšímá nebo je prostě převálcuje. A teď chce během 
vánočních svátků získat požehnání od rodičů své milé, ještě než ji 
požádá o ruku...

režie: John Hamburg / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 110 min
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středa 18. ve 20:00 hod   VE  LKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D (akční/
thriller/fantasy USA)

Její tvůrci museli mít dobrý 
důvod, proč z ní udělali největší 
stavbu na světě. Velká čínská zeď 
je opředena mnoha mýty. Jednoho 
z nich se chopil legendární režisér 
Zhang Yimou, který s pomocí 
Matta Damona natočil velkolepé 
dobrodružné fantasy, v němž 
nepůjde o nic menšího než o zá-
chranu lidské civilizace. Mnoha 
bitvami zocelený žoldák William 
Garin přijel na Dálný východ 
získat tajemství střelného prachu. 
Mimořádně nebezpečná mise 
v exotickém prostředí nemohla 
dopadnout dobře, a ani tak výjimečný lukostřelec, jakým je Garin, 
se nedokázal ubránit obrovské přesile bojovníků tajného seskupení 
zvaného Bezejmenný řád. Jejich prvotním úkolem je ochrana masivní 
a zdánlivě nekonečné zdi, při pohledu na níž by Garinovi i jeho pří-
teli Pero Tovarovi (Pedro Pascal) spadla čelist, kdyby jim nehrozila 
poprava. Na tu však nedojde, protože na zeď zaútočí armáda monster 
a pomoc skvělých vojáků se jejich věznitelům hodí. Těžko ale říct, 
jestli si tváří v tvář valícím se nemilosrdným hordám neměli raději 
vybrat tu popravu

režie: Yimou Zhang / vstupné 150,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 95 min

čtvrtek 19. ve 20:00 hod   VŠ ECHNO NEBO NIC (romantická 
komedie ČR)

Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky 
a taky spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je 

rozvedená, vzdělaná, praktická, 
má malou dceru a pocit zodpo-
vědnosti. Ten naopak chybí Van-
dě, svobodné, veselé, nezávislé 
krásce, která sice muže přitahuje 
jako magnet, ale její živelnosti 
žádný nestačí. A tak hledá toho 
pravého. Aktivně. V obchodě 
s nimi pracuje Edo, který taky 
touží po lásce na věky věků, ale 
jako plachý, citlivý a introvertní 
gay to má těžké... Životy téhle 
trojice nakonec stejně zamotá ně-
kolik mužů. Lindě charismatický 
developer Jakub, který není tím, 

kým se zdá být. Vandě bývalý profesor z vysoké školy Aladar, jehož 
je ochotná si vzít, „protože ji má rád“. A Edo se už zase přizpůsobuje 
dalšímu příteli, Leovi... Nakonec ale všechno dopadne úplně jinak, 
než všichni čekali...

režie: Marta Ferencová / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
české znění / 105 min

úterý 24. v    17:00 hod   DIVOKÉ VLNY 2 (animovaná komedie 
USA)

Je to jeden z těch neuvěřitel-
ných příběhů, který musel být 
zfi lmován. Mladý tučňák Cody 
Maverick dal vale ledovým pla-
ninám domova a vydal se na exo-
tický ostrov Pin-Guí, aby se před 
davy fanoušků a objektivy kamer 
zúčastnil surfařského šampionátu. 
Byla z toho velká sláva, Cody 
našel sám sebe a taky kamarády. 
Všichni se teď vrací v novém 
dobrodružství plném vysokých 
divokých vln a surfařské zábavy. 
Cody, surfující kuře Joe a plavčice 
Lani se dají dohromady s partou 

pěti radikálních surfařů, kteří jsou silní, namachrovaní, namistrovaní 
a kteří vyhledávají ve vlnách jen ten nejtvrdší adrenalin. Tahle Velká 
pětka vezme Codyho a kámoše na cestu na to nejlegendárnější sur-
fovací místo na Zemi, do surfařského ráje, kde jsou vlny opravdu 
divoké.

režie: Henry Yu / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 85 min

úterý 24. ve   20:00 hod   PIRKO (drama ČR)
Martina alias Shakira vyrostla 

v dětském domově. Biologické 
rodiče nikdy nepoznala, její před-
stavy o světě formovaly hlavně 
televizní seriály. Den 18. naro-
zenin je pro ni vstupenkou do 
vysněného života. Vchází do něj 
s pár penězi v obálce, amuletem 
od kamarádky na krku a hlavou 
plnou naivních představ. Její láska 
z děcáku, Roman, ji v Praze zatáh-
ne mezi svéráznou partičku a pro-
dá pasákům. Martina pro ně není 
víc než perspektivní zdroj příjmů 
a podle toho s ní také zacházejí. 
Násilí, zneužívání, drogy, bezmoc... Pak konečně útěk. A naděje. 
Martina s obdivuhodnou urputností bojuje o svou šanci na štěstí. 
Nakonec ho najde tam, kde by to asi málokdo čekal.

režie: Petr Svoboda / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / české 
znění / 90 min

čtvrtek 26. ve 20:00 hod TA  NEČNICE (životopisné drama 
Francie)

Budoucí hvězda evropských kabaretů éry Belle Epoque Loïe 
Fullerová se narodila na americkém Středozápadě a nic z jejího 
původu nepředurčovalo tuto farmářskou dcerku k tomu, že jednou 

bude tančit v pařížské Opeře. 
Ale stalo se. Skryta v metrech 
hedvábí, paže prodloužené dlou-
hými dřevěnými tyčemi, Loie 
znovu objevuje své tělo na jevišti 
a uchvacuje publikum každý ve-
čer o trochu víc svým revolučním 
Serpentinovým tancem. Oslní 
celé město a stane se ikonou, zá-
řícím symbolem jedné generace. 
Významní obdivovatelé jí padají 
k nohám: Toulouse-Lautrec, bra-
tři Lumierové, Rodin. Dokonce 
i když jí hrozí, že si fyzickou 

námahou zničí záda, i když jí záře refl ektorů spaluje oči, nic ji ne-
zastaví v touze stále zdokonalovat své umění. Až setkání s Isadorou 
Duncanovou – mladou tanečnicí bažící po slávě – přivede tuto ikonu 
z počátku 20. století k pádu...

režie: Stéphanie Di Guisto / vstupné 100,- / přístupný / titulky / 
105 min

pátek 27. ve 20:00 hod ROZP  OLCENÝ (thriller/horor USA)
Kevin (James McAvoy) má nejméně 23 odlišných osobností. Jed-

noho dne unese za denního světla 
tři dívky. Zatímco jsou dívky 
drženy v zajetí, přicházejí na to, 
že Kevin je pokaždé někdo jiný 
a nemůžou tak vědět, kdo přijde 
příště. Je možné, že to bude deví-
tileté dítě nebo snad starší dáma. 
Kevin se svými mnohonásobnými 
identitami dokáže pouhými myš-
lenkami změnit vlastnosti svého 
těla, a dokáže tak vlastně téměř 
cokoliv. Dny se chýlí ke konci a na 
povrch vyplouvá, proč byly dívky 
uneseny. Poslední a nejhorší identita se blíží – „zvíře“…

režie: M. Night Shyamalan / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 115 min
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Klub Na Střelnici Králíky
Prosinec 2016

úterý 31. ve 20:00 hod.   MILUJ  I TĚ MODŘE (romantická 
komedie ČR)

Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží 
Kristovým létům. Právě teď pro-
žívá docela smolné období. Do-
stane výpověď z Národní galerie, 
žije stále pod jednou střechou 
s matkou, nemá žádnou přítelky-
ni a nedaří se mu ani skvělý vý-
tvarný projekt. A najednou je tu 
zlom! Ve výloze klenotnictví ob-
jeví Bárta dívku Terezu, krásnou 
aranžérku - tajemnou, cudnou 
i vášnivou, prostě nevyzpytatel-
nou. Přitahuje ho nebývalou silou 
a jeho staromládenecký život je 
naráz vzhůru nohama. Ale je tu 
ještě „ten“ třetí – přítel Terezy, 

artista Igor, rapl a žárlivec, který nedokáže pochopit, že lásku 
si nelze udržet ostřím nože. Vztah Terezy a Igora pomalu končí, 
i když se to neobejde bez bouřlivých a citově vypjatých scén. Na 
Davidovi je, zda dokáže ustát všechny karamboly rozchodu Terezy 
s Igorem a zda si dokáže získat Terezinu přízeň... Není to lehké, 
protože Tereza jednoho dne záhadně zmizí...

režie: Miloslav Šmídmajer / vstupné 120,- / přístupný / české 
znění / 90 min

sobota 7.1. PĚTKA   zač. ve 20:00 hod 
Hudební večírek s novou kapelou, vstupné dobrovolné.

sobota 14.1. HASIČSKÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Pořádá SDH Králíky, informace na tel.: 
605 142 142, p. Milan Kacálek.
Předprodej vstupenek v prodejně Vektor (cho-
vatelské potřeby), Dlouhá ul., Králíky

pátek 20.1. MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:00 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace na tel. 

465 631 106.

středa 25.1. MANŽELSKÉ (HUDEBNÍ) DIALOGY  
zač. v 19:00 hod, v sále Evropského domu

Violoncellista Petr Nouzovský (*1982) koncertoval v Králí-
kách poprvé před více než deseti 
lety ještě jako student konzerva-
toře. Postupně umělecky rostl, 
studoval v Praze, Drážďanech 
a Madridu, hojně koncertoval 
a nahrával – do roku 2016 
natočil 23 CD a odehrál 1600 
koncertů ve 40 zemích světa! 
Přitom nezapomínal na Králí-
ky a přivážel k nám zajímavé 
spoluhráče i recitátory, připo-
meňme např. děkana hudební 
fakulty AMU prof. Hlaváče 
nebo herce Otakara Brouska 
st. Petr Nouzovský se aktuálně 
představí v atraktivním programu s vtipným průvodním slovem 
se svojí životní partnerkou, violistkou Kristinou Fialovou, kterou 
recenzenti neváhají nazývat „královnou české violy“.

vstupné 70,- Kč, děti a mládež zdarma.

sobota 28.1. SPORTOVNÍ PLES   zač. v 19:30 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 

603 742 106, Ing. Ladislav Dostálek.

Svět fi lmu 
Svět fi lmu je tématem Králického karnevalu pro rok 2017. 

Postavy světového fi lmu a pohádek se opět sejdou 18. a 19. 
února na tradičním 57. ročníku. 

Minulý ročník byl v mnohém nový a po kladných ohlasech 
mu nastávající  bude velmi podobný. Karneval pro dospělé 
bude opět jen v sobotu. Již dopoledne začne na Velkém ná-
městí karnevalový jarmark a odpoledne nám zpříjemní pestrý  
kulturní program. Po ofi ciálním zahájení se vydá rej masek 
ulicemi města. Společný průvod se opět vrátí na náměstí, 
kde vyvrcholí ohňostrojem. Poté již tradičně proběhne veselí 
v mistních hospodách. Vyhlášení masek bude na Střelnici, 
kde vystoupí kapela Plazma Rock. Nově pro Vás pořadatelé 
připravili překvapení.

V neděli proběhne dětský karneval s klaunem Ferdou. 
Těšíme se na Vás

Sdružení pro Králický karneval.

Návrat do časů základní vojenské služby
s ochotníky z Divadelního spolku Lipka a „O5 Mlýny“

Divadelní soubor Lipka z Králicka se po osmi letech 
vrací na scény našich divadel s novým nastudováním 
kultovní veselohry z prostředí vojny od Sklepáckých 
mistrů Fera Burdy, Jana Slováka a Davida Vávry, ten-
tokrát s trochu pozměněným názvem „O5 Mlýny“ (čti 
Opět Mlýny).

Děj hry nás znovu zavede na druhou rotu nejmenova-
né posádky Československé lidové armády v 80. letech 
minulého století. Zastřelení neznámého civilisty ve 
stráži neuvěřitelným způsobem zamíchá osudy všech 
postav, které staví před skutečnost, že ve vypjatých 
situacích se nakonec vždy musí umět rozhodnout sami 
za sebe.

Máte-li chuť si O5 vychutnat morální rozpaky vojína 
Maršíka, novou šanci na hodnostní postup poručíka 

Horáčka, nenapodobitelného „pájkového umělce zo 
Zvolena“ vojína Šimáka, podplukovníka Malíka s jeho 
haprujícími játry a další vojáky, poddůstojníky a dů-
stojníky, nenechte si ujít naše představení, například 
11. února v Červené Vodě nebo 11. března v Králíkách. 
Říká se totiž, že dvakrát se do stejné řeky nevstoupí, 
což v našem případě znamená, že herci z DS Lipka jsou 
o osm let starší, a že mnoho rolí má nové a překvapivé 
představitele. To samo slibuje, že vše bude, jak má být 
a přitom originální…

Přejeme Vám dobrou zábavu, skvělou podívanou, 
některým i příjemné vzpomínání na časy v zeleném 
a samozřejmě - vše nejlepší v novém roce 2017!

Váš Divadelní soubor Lipka
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Česko zpívá koledy

Vánoční jarmark
pokračování ze str.2
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