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Králický karneval 2017 v obraze

Rozpočet na rok 2017 byl schválen
Vážení spoluobčané,
20. února 2017 byl schválen rozpočet na rok 2017 podle 

předloženého návrhu. Na přípravě rozpočtu se kromě fi nančního 
odboru a vedení města podílely ostatní odbory úřadu, ředitelé 
příspěvkových organizací a rada města. 

K projednání rozpočtu jsme obdrželi návrh na dvě změny 
od pana Jana Králíka, ve kterém požadoval, snížení výdajů Vo-
jenského muzea Králíky (dále „VMK“) o 1,7 mil. Kč a použití 
těchto prostředků na opravu bytového fondu a snížení výdajů 
na tvrz „Hůrka“ o 1 mil. Kč a použití ušetřených peněz na údržbu 
veřejného osvětlení. Návrh byl zastupitelům v předstihu předán 
a v průběhu projednávání bylo konstatováno, že požadovanou 
úpravu nelze provést z důvodu smluvních vztahů s provozovateli 
sjednaných příkazními smlouvami uzavřenými na dobu neurči-
tou. S výdaji na opravu bytového fondu i veřejného osvětlení se 
v rozpočtu také počítá, i když ne v takovém fi nančním objemu. 
K objasnění celé situace okolo fi nancování subjektů pevnostní 
turistiky bych ještě ráda uvedla, že největší část výdajů v oblasti 
pevnostní turistiky tvoří odměny provozovatelům, které jsou 
použity především na platy zaměstnanců. Zaměstnanci muzeí 
jsou z velké části občané města nebo blízkého okolí. Z tohoto 
důvodu byly také na konci roku 2016 uzavřeny dodatky k pří-
kazním smlouvám ve smyslu navýšení mandátních odměn, aby 
provozovatelé mohli reagovat nejen na zvýšení minimální mzdy 
od 1.1.2017, ale také na postupné zvyšování platů v regionu, 
a udržet si tak své zaměstnance. V případě VMK došlo také 
k navýšení o jednoho zaměstnance. Jak je vidět i pevnostní turis-
tika ovlivňuje zaměstnanost a je nedílnou součástí života města. 
V zájmu celkového obrazu o činnosti muzeí pevnostní turistiky 

a akce „Cihelna“ je třeba uvést, že např. v roce 2016 byly skutečné 
příjmy z této oblasti 5,356 mil. Kč a výdaje činily 4,856 mil. Kč. 

Vraťme se však k rozpočtu. Při sestavování příjmové strany 
rozpočtu jsme vycházeli v případě daňových příjmů z předpokla-
du stanoveného podle návrhu státního rozpočtu a výše ostatních 
příjmů byla stanovena v závislosti na uzavřených smlouvách, 
plánovaném prodeji majetku a příjmech jednotlivých odborů 
z výkonu jejich činnosti. Součástí předpokládaných příjmů nejsou 
plánované dotace, o kterých dosud nebylo rozhodnuto.

Plánování výdajů příslušeného roku vždy musí vycházet z před-
pokladu příjmů a případného přebytku fi nančních prostředků 
z minulého roku, který za rok 2016 činil více jak 18 mil. Kč. 
Po pokrytí každoročně se opakujících výdajů na provoz úřadu, 
mzdy zaměstnanců, zimní a letní údržbu komunikací, údržbu 
zeleně, provoz a údržbu veřejného osvětlení, svoz komunálního 
odpadu, příspěvky organizacím zřizovaným městem, příspěvky 
na činnost spolků, splátky úvěru a dalších pravidelných výdajů je 
možné rozpočtovat investice a větší opravy městského majetku, 
a to s ohledem na možnost čerpání dotací na jednotlivé akce. 

V roce 2017 počítáme s několika fi nančně náročnějšími akcemi. 
Na vybudování nové kanalizace v ulici nádražní, která bude řešit 
nejen problémy, které zde jsou, ale také přípravu pro napojení 
budoucího sídliště bytových domů v lokalitě pod Penny marketem 
je v rozpočtu počítáno s částkou 5,5 mil. Kč, což je 50 % celko-
vé předpokládané ceny. Na vlastní podíl při zateplení a změně 
vytápění ZUŠ, které budeme realizovat v případě získání dotace 
ze SFŽP, je připraveno 5 mil. Kč. Po vypracování projektové 
dokumentace a podání žádosti o dotaci by měl být podíl města 
na dokončení autobusového nádraží včetně nové budovy pro 

(pokračování na str. 3)
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Pravidelné aktivity v MŠ Prostřední Lipka
Pravidelnou zimní akcí naší mateřské školy je lyžařský výcvik, 

který je uskutečněn na Dolní Moravě - Větrný vrch, kde po celou 
dobu výcviku sleduje děti maskot Brumík. Každý den s dětmi za-
hajuje rozcvičku a přeje jim krásný, lyžařský den. Další plánovanou 
aktivitou je plavecký výcvik v krytém bazénu Zábřeh na Moravě.  
Děti zde mají plnohodnotnou výuku, která se prolíná s vířivkou 
a saunou. Dále k nám pravidelně jezdí herec Ivan Urbánek z diva-
dla Facka v Brně a varhanista Martin Kubát. Ivan Urbánek přijel 
s hudebním vystoupením pro děti, nazvaném Ententýky a pan 
Kubát seznámil děti s vážnou hudbou, celým tématem ho provázel 
maňásek Wolfík, který děti seznámil se svým hudebním životem.                                    

Za mateřskou školu děti a paní učitelky.

Králický karneval 2017 v obraze
(pokračování)

foto: Jiří Opravil

Rozpočet na rok 2017 byl schválen
(pokračování ze str. 1)

stánek a čekárnu 1,4 mil. Kč. Za 1,2 mil by měla být dokončena 
oprava hřiště pro míčové hry na sportovním areálu a cca 4 mil. 
Kč budou použity na údržbu nebo vybudování komunikací jak 
ve městě, tak i v místních částech. Pokračování prací na projektu 
intenzifi kace ČOV bude v roce 2017 stát cca 2,5 mil. Kč. Žádost 
o dotaci na tuto akci byla podána a v případě, že budeme úspěšní, 
započne realizace v roce 2018.

Prostřednictvím rozpočtu města jsou fi nancovány také příspěvko-
vé organizace. V letošním roce obdrží Klub na Střelnici příspěvek 
1,555 mil. Kč, muzeum 1,728 mil. Kč, knihovna 1,828 mil. Kč, 
základní škola 4,1 mil. Kč, mateřská škola Moravská 0,632 mil. 
Kč, mateřská škola Pivovarská 0,5 mil. Kč, mateřská škola Červený 
Potok a Prostřední Lipka 0,59 mil. Kč, základní umělecká škola 
0,037 mil. Kč a školní jídelna 0,25 mil. Kč. Pro aktivity pevnostní 
turistiky počítáme s příjmy ve výši 4,858 mil. Kč a výdaji 5,695 
mil. Kč, to je převis výdajů nad příjmy 0,837 mil. Kč.

I v roce 2017 počítá rozpočet města s dotacemi na činnost zájmo-
vých organizací a pořádání akcí na území města. Pro sport je určeno 
0,8 mil. Kč a pro kulturu 0,4 mil. Kč. Novinkou letošního roku je 
příspěvek na práci profesionálního trenéra mládeže, na kterém se 
podílíme společně s Červenou Vodou.

Nedílnou součástí rozpočtu města jsou také příspěvky sdružením, 
ve kterých je město Králíky členem. Členský příspěvek a podíl měs-
ta na realizaci projektů ve Sdružení obcí ORLICKO bude v letošním 
roce ve výši 0,3 mil. Kč a částku 0,65 mil. Kč poskytneme sdružení 
na splátky úvěru v souvislosti s cyklostezkou. Příspěvky v celkové 
výši 0,08 mil. Kč budou poskytnuty Euroregionu Glacensis, Sva-
zu měst a obcí ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Členství v těchto organizacích nám umožňuje využívat 
zkušeností jiných měst a spolupodílet se na rozhodování o věcech, 
které jsou pro město důležité, ale přesahují rámec našich kompe-
tencí. V roce 2017 nebude poskytnut žádný příspěvek na činnost 
společnosti Králický Sněžník o.p.s. protože v průběhu roku 2016 
došlo k uhrazení všech závazků vůči bance i ostatním věřitelům 
a činnost společnosti je hrazena z dotace od Pardubického kraje.

Jana Ponocná, starostka
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Králická politická korupce posiluje
Dne 12. 12. 2016 rada města rozhodla o zrušení dozorčí rady 

a o změně zakladatelské listiny SMK, a to vše bez projednání 
a schválení zastupitelstvem města. Místní konšelé ve své podstatě 
zastupitele nepotřebují. Hospodaření městské fi rmy podle místních 
radních asi nepotřebuje veřejnou kontrolu a provedení auditu je 
zbytečné a drahé, tedy za situace pokud to navrhne občan Jan Králík.

Pro lepší orientaci a oživení historické paměti našich spoluob-
čanů se můžeme vrátit v událostech o několik měsíců zpátky. Dne 
28. 04. 2016 podal pan Králík „Vyjádření k závěrečnému účtu města 
Králíky za rok 2015“. To ovšem neměl dělat, protože jeho odvážný 
krok vyvolal velkou podrážděnost v řadách pravicových radničních 
koaličníků, podporovaných zdánlivě levicovým politikem Vyšohlí-
dem, který na jednání zastupitelstva vykřikoval, že „nějaký Králík 
ho nebude úkolovat“. Volně přeloženo naši zastupitelé přece pracují 
pro občany, ale jen pro ty první kategorie. Nepohodlné hlasy je třeba 
umlčet. Hezky pěkně po bolševicku, žádnou kritiku tady nestrpíme.

Díky politické cenzuře bylo vyjádření k závěrečnému účtu 
doslova zašlapáno do země. A nyní si možná celá řada čtenářů 
položí otázku, co v tom textu vlastně bylo? Jeden z bodů směřoval 
i k prověření hospodaření fi rmy Služby města Králíky, kde kromě 
otázky na výši pachtovného za lesy bylo i doporučení „Provedení 
auditu hospodaření na lesním majetku města jak z části ekono-
mické (posouzení smluvních vztahů, analýzu příjmů a výdajů 
a hospodářských výsledků souvisejících s činností na lesním 
majetku), tak i lesnické činnosti (plnění závazných ustanovení 
LHP, povinnosti vlastníka vést lesní hospodářskou evidenci, po-
vinnosti ochrany lesa a původu sadebního materiálu, provádění 
těžební a pěstební činnosti, posouzení souladu s LHP, posouzení 
možnosti úniku dřevní hmoty a fyzická kontrola těžeb)“.

Dne 02. 05. 2016 informovali dva členové dozorčí rady o svém 
úmyslu ukončit své členství v tomto orgánu. Zastupitel a předseda 
dozorčí rady Mgr. Dušan Krabec rezignoval. Vzhledem k tomuto 
vývoji se dá jen spekulovat o tom, jak hodně je hospodaření SMK 
křišťálově čisté.

V této souvislosti si můžeme připomenout volební rok 2010, kdy 
místní ODS byla zcela poražena a začalo hledání viníků tohoto neú-
spěchu. Hlavním nepřítelem se tehdy stal ředitel SMK pan Morong, 
který odmítl  podílet se  podvodu na na voličích a neodstoupil ze 
zastupitelstva. Politická odplata na sebe nenechala dlouho čekat. 
Vedení radnice si najednou uvědomilo, že určitě špatně hospodaří 
a nastoupila rekonstrukce účetnictví, na kterém se podílela i paní 
Hejkrlíková. Starostka města dokonce v rozpočtu obce našla pe-

níze na provedení auditu. V Králickém zpravodaji k tomu uvedla 
„Abych zjistila skutečnou ekonomickou situaci společnosti, nechala 
jsem si předložit ke kontrole výstupy z účetnictví fi rmy. Chtěla jsem 
porovnat stav závazků a pohledávek, abych mohla vyhodnotit, zda 
SMK neplatí z důvodu druhotné platební neschopnosti (tj. má hodně 
nezaplacených pohledávek). Bohužel z účetnictví společnosti se 
nedalo nic zjistit. Nebylo možno získat žádný kontrolovatelný výstup. 
Seznam závazků i pohledávek obsahoval nesmyslné údaje. Abychom 
zajistili nezávislé posouzení situace, byl proveden audit účetnictví. 
Po ukončení předložila auditorská fi rma sedmnáctistránkový zápis, 
ve kterém konstatovala mnoho porušení zákona o účetnictví.“ Zdroj: 
http://data.kraliky.eu/download/zpravodaj/2011 *)

K tomuto vyjádření si dovolím učinit jenom skromnou poznám-
ku, čtyři roky mu tleskali a dávali odměny za odvedenou práci. 
A najednou po volbách bylo vše jinak, tak to je skutečně zvláštní 
hospodaření.

Hospodaření s veřejnými prostředky musí být pod veřejnou 
kontrolou. Osobně říkám dost politické korupci v Králíkách.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

*) Poznámka redakce: zdrojem citovaného článku je 
Králický zpravodaj č. 2/2011, str.5

http://data.kraliky.eu/download/zpravodaj/2011/kralicko2011_02.pdf

Den Město Úřední hodiny

27.3. – 30.3.2017 Králíky
8:30 – 12:00  

13:00 – 16:00

22.3.2017 Letohrad 14:00 – 16:00

22.3.2017 Jablonné n. O. 13:00 – 16:00

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno 
plati t daň v hotovosti .

Finanční úřad pro Pardubický kraj,
Územní pracoviště v Žamberku informuje:

Pracovníci fi nančního úřadu budou přebírat přiznání k dani z pří-
jmů v zasedacích místnostech těchto měst v termínech:
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Významní králičtí rodáci
Další králickou významnou osobností je hudební redaktor Čes-

kého rozhlasu Dr. Leoš Kosek, který se narodil 29. června 1945 
v Nekoři – Bořitově. Jeho otcem byl Leo Kosek, který v září 1953 
založil hudební školu v Králíkách (tenkrát byla jediná v okrese) 
a stal se jejím ředitelem. V ředitelském křesle působil Leo Kosek 
až do roku 1980, tedy úctyhodných 27 let. Leoš navštěvoval zá-
kladní školu v Králíkách v letech 1951 - 1959. Jeho spolužáky byli 
například paní Hana Hošková, paní Marie Morongová, pan Milan 
Cabalka nebo pan Mirek Brůna. Ve studiích pokračoval Leoš Kosek 
na SVVŠ v Králíkách, kde také v roce 1962 maturoval. Hudbě se 
věnoval od dětství. Formálně byl žákem místní hudební školy, ale 
od 10 let už jezdil na hodiny klavíru do Prahy k řediteli konzerva-
toře panu prof. dr. Václavu Holzknechtovi. Tehdy se také pořádaly 
soutěže hudebních škol a Leoš Kosek vyhrál několikrát krajskou 
soutěž, v celostátním fi nále do 15 let získal v Praze 2. místo (první 
cena nebyla udělena) a 3. místo v Bratislavě. V dětské dechovce 
králické hudební školy hrál Leoš na pozoun. Králická dechovka 
tehdy získala v celostátní soutěži v Praze 2. místo. Na pozoun 
hrál také v dixielandovém souboru Hajaja Dixie Club, který tehdy 
s dalšími středoškoláky založil. Po maturitě Leoš Kosek vystudoval 
Konzervatoř hudby v Praze, obor dirigování a skladba a oddělení 
dechových nástrojů (zde se „přeškolil“ na tubu). Po absolutoriu 
na konzervatoři studoval na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze obory dějiny hudby a estetika. Studia zakončil v roce 1982 
doktorátem z hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy.  Většina profesního života Leoše Koska je spjata s rozhla-
sem. Od roku 1976 pracoval v Československém rozhlase nejprve 
jako hudební redaktor Studia mladých a Mikrofóra, později jako 
vedoucí hudební redakce pro děti a mládež a také jako hudební 
redaktor redakce zábavy. V Českém rozhlase pracoval až do roku 

1999 jako hudební dramaturg ČRo 2 Praha. Potom odešel do TV 
Nova na post hudebního dramaturga, kde zůstal tři roky. Další tři 
roky byl na „volné noze“. Jeho hlavní činností byla práce hudeb-
ního režiséra a dramaturga pro Českou televizi, Novu i Primu. 
Současně pravidelně připravoval „své“ pořady pro ČRo 2 Praha, 
a to Toulavé boty a Samomluvy s hudbou.  Do Českého rozhlasu se 
vrátil v červenci 2005 jako hudební redaktor a dramaturg Českého 
rozhlasu Leonardo.  Leoš Kosek vytvářel hudební složku pořadů 
ČRo Leonardo, byl dramaturgem hudebních pořadů Nota Bene, při-
pravoval hudební pořady pro zvláštní vysílací schémata. V současné 
době – už jako externí pracovník Českého rozhlasu – spolupracuje 
na přípravě pořadu Meteor, na vysílání pro děti (Rádio Junior) 
a společně s Veronikou Rezkovou připravuje a moderuje pořad Hu-
dební cestopis, který je vysílán každou sobotu odpoledne na Dvojce 
Českého rozhlasu (dříve stanice Praha). Rád komponuje scénickou 
hudbu pro rozhlasové pohádky a hry, je autorem více než 140 titulů. 
Podílel se také na hudebním doprovodu k „mluveným cédéčkům“ 
vydavatelství Audiostory. Jméno Leoše Koska najdete na těchto 
titulech: Mistr a Markétka (Michail Bulgakov), Nejen o rybách (Ota 
Pavel), Tři muži ve člunu (Jerome K. Jerome), Saturnin (Zdeněk 
Jirotka), Král Ječmínek (Jan Berger), Ze života lepší společnosti 
(Josef Škvorecký), Vánoční povídky (Charles Dickens) a mnoha 
dalších. Napsal hudbu k písním populárních interpretů, například 
pro Václava Neckáře (Motýlek, Volání, Poslední stříbrná), Naďu 
Urbánkovou (Píli měl), Jiřího Štědroně (Do tvých malých dlaní, 
Vysoko nad Ruzyní), Ivana Mládka (Až bude mistrovství světa 
v ledním hokeji, Dobrý Otto), Jiřinu Urbanovou (Já ti nenaletím), 
Janu Matysovou (Zpívám, Láskou k dětem), Vladimíra Čecha 
(Léta s vůní klukovin) nebo pro skupinu Fonotest (Je to tím, že 
se mi stýská). Určitě znáte píseň Ivana Mládka „Hlásná Třebáň“. 
Autorem hudby tohoto hitu je opět Leoš Kosek. Pan Kosek se po-
dílel i na nahrávkách dalších hudebních skupin a interpretů, např. 
skupiny Golem, Greenhorns nebo Terezy Pergnerové. V roce 1990 
společně s textařem Ivanem Rösslerem napsal rozhlasový muzikál 
Muži v ofsajdu podle předlohy Karla Poláčka. Leoš Kosek se zajímá 
o lidové umění, historii a hudbu.  Pravidelně také zasedá v porotě 
mezinárodního fi nále Porty v Ústí nad Labem. V rodinných mu-
zikantských šlépějích jde i mladší bratr Jiří (nar. 1950), který žije 
v Německu, kde hraje a učí na klavír a varhany. Děti pana Koska 
se (bohužel) hudbě nevěnují.

Také panu Leoši Koskovi jsem položila „anketní otázky“.

1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Především krásné roky, kdy jsme byli ještě všichni pohromadě 

doma – rodiče, bratr a já. 

2. Jak často se do Králík vracíte?
Pravidelně na srazy našeho maturitního ročníku a pak v létě 

přijíždím posekat trávu na zahradě, stříhat živý plot a větrat dům 
po rodičích.

3. Co máte v Králíkách rád?
Rád se večer projdu po městě … jen tak, sám a vzpomínám.

4. Co byste v Králíkách zlepšil?
Na to asi nedovedu odpovědět, ale určitě by bylo dobré, kdy-

by zde bylo více pracovních příležitostí a byla využita blízkost 
lyžařských a turistických areálů.

Monika Hejkrlíková
Zdroje:
http://www.zuskraliky.cz/index.php/o-skole/historie
http://www.rozhlas.cz/leonardo/osoby/_zprava/leos-kosek--798493
https://www.supraphonline.cz/umelec/1955-leos-kosekfoto: Khalil Baalbaki
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Termíny mobilních sběrů 
velkoobjemových odpadů 

v roce 2017

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery 
SMK na velkoobjemový a kompostovatelný odpad, kovy, textil, 
velké předměty z plastu, vždy od 7.00 do 11.30 hod.

Ul. Tkalcovská 1.4. 23.9.
U Pivovaru 1.4. 23.9.
Ul. Kosmonautů 8.4. 30.9.
Parkoviště u Reichlů 8.4. 30.9.
Parkoviště u veřejných toalet 22.4. 7.10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 22.4. 7.10.
Ul. Polní 22.4. 7.10.
U Autocentra Springer 29.4. 14.10.
Hřiště za ČMPK 29.4. 14.10.
Parkoviště u Střelnice 6.5. 21.10.
Ul. V Aleji 6.5. 21.10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem 
vozidel SMK po hlavní komunikaci vedoucí obcí, odpad je třeba 
připravit ve svozový den nejpozději do 6.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč 13.5. 2.9.
Červený Potok 13.5. 2.9.
Horní Lipka 20.5. 9.9.
Prostřední Lipka 20.5. 9.9.
Heřmanice 20.5. 9.9.
Dolní Lipka 27.5. 16.9.
Dolní Boříkovice 27.5. 16.9.
Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je 

možno za úhradu likvidovat přímo ve Sběrném dvoru Králíky 
provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462
od 1.4. do 31.10. od 1.11. do 31.3.

Pondělí - Čtvrtek 6.00-14.30 6.00-14.30
Pátek 6.00-17.00 6.00-16.00
Sobota 8.00-12.00 zavřeno

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky a inte-
grovaných obcí a majitelé zdejších rekreačních objektů možnost 
v provozní době bezplatně uložit veškeré výše uvedené druhy 
odpadů, dále pak nebezpečný odpad, vyřazená elektrozařízení, 
světelné zdroje, vytříděný odpad, pneumatiky atd.  Ukládání sta-
vebního odpadu a veškerý odpad vzniklý z podnikatelské činnosti 
však podléhá povinnosti uhradit poplatek ze likvidaci odpadu – není 
součástí systému nakládání s odpady na území města Králíky dle 
Vyhlášky města Králíky č. 2/2001.

Výzva poskytovatelům registrovaných 
sociálních služeb k podávání žádosti 
o podporu z rozpočtu města Králíky 

v roce 2017
Článek 1: Úvodní ustanovení

Rada města Králíky vyzývá poskytovatele registrovaných sociál-
ních služeb k podávání žádostí o podporu služeb z rozpočtu města 
v roce 2017.

Žádosti o podporu registrovaných sociálních služeb budou městem 
Králíky v roce 2017 vyřizovány s odvoláním na ustanovení § 10a 
odst.2, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, formou individuální dotace. 

Registrovanými sociálními službami se rozumí služby poskytované 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších předpisů, dále jen zákon o sociálních službách, kdy poskyto-
vatel služby je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb dle 
ustanovení § 85, zákona o sociálních službách, dále jen poskytovatel. 

Článek 2: Termín pro podávání žádostí, náležitosti žádosti
Žádost o podporu registrovaných sociálních služeb mohou v roce 

2017 poskytovatelé podávat nejpozději do 31.10.2017. 
Žádost o poskytnutí podpory dle této Výzvy se podává písemně 

a musí obsahovat : 
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele 

o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba 
podnikatelem, také identifi kační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, 
je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní fi rmu, 
sídlo a identifi kační číslo osoby, bylo-li přiděleno 

b) požadovanou částku, 
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít, 
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, 
e) odůvodnění žádosti, 
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifi kaci:
  - osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního 

důvodu zastoupení
  - osob s podílem této právnické osobě
  - osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádosti
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, 

v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Článek 3: Zacílení podpory města 
Podporu z rozpočtu města Králíky lze poskytnout za podmínky, 

že poskytovatelé sociálních služeb prokazatelně poskytují své služby 
v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
Králíky, dále jen ORP Králíky, nebo sociální služby poskytují ob-
čanům s trvalým pobytem v působnosti ORP Králíky, i když služby 
sídlí mimo území ORP Králíky. 

Článek 4: Hodnocení žádostí o podporu
Hodnocení žádostí o podporu registrovaných sociálních služeb 

provádí Rada města, případně Zastupitelstvo. 
Na přiznání podpory registrovaných sociálních služeb ze strany 

města není právní nárok. Výše podpory poskytovatelům registrova-
ných sociálních služeb je odvislá od možností schváleného rozpočtu 
města na rok 2017. 

V případě přiznání podpory bude s poskytovatelem uzavřena ve-
řejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace, která upraví 
práva a povinnosti smluvních stran. 

V případě nevyhovění žádosti o podporu registrovaných sociálních 
služeb bude poskytovatel písemně vyrozuměn s uvedením důvodů, 
pro které nebyla podpora přiznána. 

Článek 5: Způsobilé výdaje
Pro účely této Výzvy se považují za způsobilé na straně příjemce 

podpory náklady: 
a) na mzdy a odměnu vyplývající z dohod o pracovní činnosti, 
b) na pořízení materiálu a technické náklady nutné k zajištění 

projektu,
c) na služby související s činností příjemce podpory, 
d) na nájmy prostor a techniky.

Článek 6: Závěrečná ustanovení
Na žádosti o podporu registrovaných sociálních služeb přija-

tých městem Králíky před zveřejněním této Výzvy se pohlíží jako 
na žádosti podané v souladu s touto Výzvou. Případné nedostatky 
v žádostech pomůže poskytovatelům odstranit OSVZ tak, aby byly 
žádosti o podporu projednání schopné. 

Znění této Výzvy schválila Rada města Králíky dne 27.02.2017, 
usnesením RM/2017/09/096.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
23.01.2017

RM/2017/04/036: RM schvaluje výzvu 
k podání nabídky na zakázku malého rozsa-
hu „Facilitace veřejného setkání“ a ukládá 
administrátorovi projektu vyzvat dodavatele 
dle předloženého seznamu k podání ceno-
vých nabídek.

RM/2017/04/037: RM jmenuje komisi 
pro otevírání obálek s nabídkami a hodno-
cení nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Facilitace veřejného setkání“ 
ve složení: Jana Ponocná-předsedkyně 
komise; Mgr. Martin Hejkrlík; Mgr. Denisa 
Černohousová; náhradník Mgr. Miroslav 
Beran.

RM/2017/04/038: RM schvaluje připo-
jení města Králíky k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibet-
ské vlajky na budově radnice (čp. 5) dne 
10.03.2017 a ukládá vedoucímu odboru 
OOS odeslat organizátorům akce informaci 
o zapojení města Králíky do této kampaně.

RM/2017/04/039: RM ruší usnesení 
č.j. RM/2016/39/673 a schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
23.112 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladisla-
vova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509.

RM/2017/04/040: RM souhlasí s pře-
vzetím záštity města nad 58. ročníkem 
králického karnevalu spočívající v:

- spolupořadatelství města při zajištění 
realizace akce králického karnevalu

- připojení smluvních stánků dne 
18.02.2016 na Velkém náměstí na el. pří-
pojku města 

- úhradě nákladů na ohňostroj z prostřed-
ků města do maximální výše 30.000 Kč.

RM/2017/04/041: RM schvaluje pou-
žití městského znaku organizací Sdružení 
pro králický karneval při propagaci akce 
58. ročník králického karnevalu.

RM/2017/04/042: RM schvaluje čás-
tečnou uzávěru prostoru Velkého náměstí 
dne 18.02.2017 od 12:00 hod. (prostor před 
budovou gymnázia pro přípravu ohňostroje) 
a úplnou dopravní uzávěru Velkého náměstí 
dne 18.02.2017 od 13:00 do 19:00 hodin.

RM/2017/04/043: RM odkládá rozhod-
nutí ve věci žádosti pana T. H. o fi nanční 
příspěvek na vybudování studny u nemovi-
tosti rodiny H. do doby vyjasnění informací 
o inzerovaném prodeji jejich nemovitosti 
a ukládá starostce v tomto smyslu pana 
T. H. kontaktovat.

30.01.2017
RM/2017/05/044: RM jmenuje nového 

člena DIK č. 14 pana Bc. Pavla Šveráka. 
RM/2017/05/045: RM ukládá MO po-

zvat evidované zájemce o prodej pozemku 
p.p.č. 2472/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 816 m2 v k.ú. Horní Lipka za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
286.070 Kč na jednání RM dne 13.02.2017 
v 15:00 hodin s tím, aby předložili své 

nabídky na kupní cenu. 
RM/2017/05/046: RM ukládá MO po-

zvat evidované zájemce o prodej pozemku 
p.p.č. 2472/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
154.470 Kč na jednání RM dne 13.02.2017 
v 15:00 hodin s tím, aby předložili své 
nabídky na kupní cenu. 

RM/2017/05/047: RM doporučuje ZM 
schválit převod pozemku p.p.č. 2283 – 
ostatní plochy o výměře 685 m2 v k.ú. Krá-
líky od M. V., Králíky, a to za kupní cenu 
ve výši 190.030 Kč.

Zároveň RM doporučuje ZM schválit 
kupní smlouvu v předloženém znění a uklá-
dá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/05/048: RM schvaluje proná-
jem pozemku p.p.č. 207/2 – ostatní plochy 
o výměře 156 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
zřízení zahrady a odpočinkové plochy, 
panu J. M., Králíky, za nájemné ve výši 
468 Kč/rok, a to na dobu neurčitou.

RM/2017/05/049: RM doporučuje ZM 
schválit Pravidla pro nakládání s nemovitý-
mi věcmi ve vlastnictví města Králíky spis. 
zn. PP/231/P/2017 v předloženém znění 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/05/050: RM schvaluje před-
ložený projekt „ArtEx 2017“ a ukládá 
vedoucímu odboru OS podat žádost o dotaci 
z rozpočtu Pardubického kraje.

RM/2017/05/051: RM bere na vědomí 
informaci redakční rady Králického zpra-
vodaje a ukládá vedoucímu OOS upravit 
množství objednávaných výtisků dle aktu-
ální poptávky. 

RM/2017/05/052: RM bere na vědomí 
předloženou výroční zprávu příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky za školní 
rok 2015/2016.

RM/2017/05/053: RM schvaluje předlo-
žený projekt „Discgolfové hřiště Králíky“ 
a ukládá vedoucímu odboru OS podat žádost 
o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje.

RM/2017/05/054: Rada Města schva-
luje podat žádosti o poskytnutí až 100% 
fi nančních prostředků z „Programu péče 
o krajinu“ v roce 2017 na realizaci akcí:

Šetrné kosení lokality u ČOV v Králí-
kách s výskytem zvláště chráněné vachty 
ve výši rozpočtových nákladů 29.700,- Kč 
včetně DPH 

Výsadba ovocné aleje v Prostřední Lipce 
(1. etapa) – ve výši rozpočtových nákladů 
86.509,- Kč včetně DPH 

RM/2017/05/055: Rada Města uděluje 
spolku DAPHNE – Institut aplikované 
ekologie, z.s. souhlas vlastníka pozemků 
p.p.č. 270/1, 271 a 280/3 v k.ú. Dolní Hedeč 
k podání žádosti o fi nanční prostředky z Ope-
račního programu životní prostředí v rámci 
projektu péče o významné krajinné prvky 
v Pardubickém kraji za podmínky, že případná 
užitná vytěžená dřevní hmota zůstane ma-
jetkem města a bude mu předána ve vhodné 
úpravě (např. metrové palivové dříví…)

RM/2017/05/056: RM schvaluje podání 
žádosti o dotaci na akci „Kalvárie v Dolních 
Boříkovicích u Králík“ a ukládá odboru 
VTS zajistit podání žádosti o dotaci.

RM/2017/05/057: RM schvaluje podání 
žádosti o dotaci na akci „Náhrobek Franze 
Wanieka s plastikou ženy - plačky“ a ukládá 
odboru VTS zajistit podání žádosti o dotaci.

RM/2017/05/058: RM schvaluje prove-
dení změny vytápění nebytového prostoru 
v č. p. 366, Velké náměstí v Králíkách.

06.02.2017
RM/2017/06/059: RM bere na vědomí 

stanovisko M. k novému uspořádání pozem-
ků po Komplexní pozemkové úpravě Pro-
střední Lipka a souhlasí s podáním nabídky 
na směnu pozemků M. - st.p.č. 233, st.p.č. 
236, p.p.č. 2470, p.p.č. 2476, p.p.č. 2477, 
p.p.č. 2480, části p.p.č. 2489 a p.p.č. 2492 
o celkové výměře cca  35.609 m2 - za po-
zemky p.p.č. 2269 a p.p.č. 2294 o výměře 
12.330 m2 vše k.ú. Prostřední Lipka 
ve vlastnictví města Králíky s tím, že rozdíl 
kupních cen by město Králíky M. doplatilo. 

Zároveň RM schvaluje nepožadovat 
po M. přeplatek nájemného za beze-
smluvní užívání pozemků dle nájemní 
smlouvy č.j. 4430/2008 ze dne 10.01.2013 
městem Králíky za období od 22.03.2016 
do 31.12.2016. 

RM/2017/06/060: RM bere na vědomí 
návrh rozpočtu Města Králíky pro rok 2017 
a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
rozpočet v předloženém znění.

RM/2017/06/061: RM bere na vědomí 
rozpočtový výhled Města Králíky na roky 
2017-2019 a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit rozpočtový výhled v před-
loženém znění.

RM/2017/06/062: RM schvaluje smlou-
vu o financování mikroprojektu typu
B č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000426 
s názvem „Podpora rozvoje cestovního ru-
chu v česko-polském příhraničí“ realizova-
ného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko. 

RM/2017/06/063: RM schvaluje smlou-
vu o financování mikroprojektu typu
C č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000424 
s názvem „Adventní jarmark“ realizované-
ho z Fondu mikroprojektů v Euroregionu 
Glacensis v rámci programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko. 

RM/2017/06/064: RM schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy k městskému bytu 
v domě s pečovatelskou službou na adre-
se Králíky, Na Křižovatce 193, byt č. 14, 
s paní M. V., Králíky, a to v souladu s Pra-
vidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky.

Náhradníci: R. J., Králíky, B. E., Jablon-
né nad Orlicí, P. M., Červená Voda, V. J., 
Červená Voda.

RM/2017/06/065: RM schvaluje poskyt-
nutí fi nančního daru subjektu Nadační fond 
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Svatovítské varhany, IČ 02794471, sídlem 
Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Praha 
1 – Hradčany ve výši 4.500 Kč a ukládá 
vedoucímu odboru OS připravit podklady 
pro přípravu darovací smlouvy. 

RM/2017/06/066: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 20.02.2017. 

13.02.2017
RM/2017/07/067: RM doporučuje ZM 

schválit prodej pozemku p.p.č. 2472/1 – tr-
valého travního porostu o výměře 2 816 m2 
v k.ú. Horní Lipka panu P. B. a paní Š. B., 
Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 100 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/07/068: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemku p.p.č. 2472/2 – 
trvalého travního porostu o výměře 1 500 
m2 v k.ú. Horní Lipka panu P. K., Králíky 
za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/07/069: RM bere na vědomí 
oznámení paní M. V., Králíky, že v souladu 
s čl. IX odst. 3 nájemní smlouvy ze dne 
31.03.2016 na pronájem bytu č. 6 v čp. 352 
v ul. Příční v Králíkách nepožaduje prodlou-
žení této nájemní smlouvy, tudíž nájemní 
vztah skončí dne 31.03.2017.

RM/2017/07/070: RM schvaluje proná-
jem městského bytu č. 6 v bytovém domě 
čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který je sou-
částí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy 
a nádvoří v k.ú. Králíky, paní D. N., Králíky, 
a to na dobu určitou šesti měsíců s účinností 
od 01.04.2017, v souladu s Pravidly pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/07/071: Město Králíky jako 
vlastník pozemku souhlasí s umístěním 
objektu chlorovací stanice a vodovodního 
potrubí na pozemku p.p.č. 2269 – t. t. porostu 
v k.ú. Prostřední Lipka společností Vodovo-
dy a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí.

Uvedený souhlas bude sloužit pouze jako 
součást žádosti o připojení k distribuční síti 
ČEZ Distribuce, a. s., a nenahrazuje rozhod-
nutí příslušných orgánů státní správy.

RM/2017/07/072: RM schvaluje rozšíření 
dohody o splácení dluhu ve výši 7.300 Kč 
mezi městem Králíky a paní L. F., Králíky, 
a to pravidelnými minimálními měsíčními 
splátkami ve výši 1.000 Kč pod ztrátou výho-
dy splátek a za předpokladu hrazení řádného 
měsíčního nájemného.

Zároveň RM schvaluje uzavření nové 
nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců. 

RM/2017/07/073: RM nedoporučuje 
ZM schválit bezúplatný převod úseku sil-
nice III/312 27 h na pozemku p.p.č. 2442 
v k.ú. Červený Potok od uzlového bodu UB 
1423A310 po uzlový bod UB 1423A311, 
včetně mostu ev. č. 312 27 h – 1, který pro-
chází přes železniční trať, od Pardubického 
kraje na město Králíky a ukládá MO předložit 

bod na jednání ZM.
RM/2017/07/074: RM souhlasí s provede-

ním stavebních úprav – výměna dveří a zá-
rubní a vyzdění nové příčky – v bytě č. 662/1 
v ul. V Bytovkách v Králíkách v celkové 
hodnotě 13.000 Kč včetně DPH na náklady 
manželů E. a Ž. S., Králíky, a to dle Čl. 11 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky. 

Zároveň RM schvaluje smlouvu o prove-
dení a bezúplatném převedení investic.

RM/2017/07/075: RM bere na vědomí 
skutečnost, že nebyla podána žádná nabíd-
ka na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Facilitace veřejného setkání“ a ukládá 
administrátorovi projektu připravit novou 
výzvu k podání nabídek na tuto akci. 

RM/2017/07/076: Rada Města souhlasí se 
skácením 6 jasanů a 1 javoru na p.p.č. 3800 
v k.ú. Králíky. Současně souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z těchto stromů mezi městem Králíky 
a panem M. M., Žamberk s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.

RM/2017/07/077: 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 90.744 Kč, v předloženém 
znění.

20.02.2017
RM/2017/08/078: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 778 – 
ostatní plochy o výměře 256 m2 v k.ú. Dolní 
Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/08/079: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje volné bytové jednot-
ky: č. 658/34 o velikosti 50,00 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 244/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 780.360 Kč 

ve IV. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a zve-
řejnit záměr prodeje.

Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/08/080: RM bere na vědomí 
inventarizační zprávu ÚIK ze dne 15.02.2017 
bez potřeby přijímat opatření ke zlepšení 
průběhu inventur.

RM/2017/08/081: Město Králíky jako 
vlastník pozemku souhlasí s umístěním vo-
dovodní přípojky od vrtu HV-1 na pozemku 
p.p.č. 767/1 – ostatní ploše v k.ú. Dol-
ní Hedeč společností Agrofruct, a. s.,
IČO 47468181, sídlem K Třešňovce 247, 
533 75 Dolní Ředice. Podmínkou započetí 

stavby je uzavření smlouvy budoucí o zří-
zení věcného břemene.

Uvedený souhlas bude sloužit jako 
příloha žádosti o vydání povolení u vodo-
právního úřadu a nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2017/08/082: RM schvaluje proná-
jem městského bytu č. 3 v čp. 274 na Vel-
kém náměstí v Králíkách, který je součástí 
st.p.č. 153/1 v k.ú. Králíky, o velikosti 
1+1 a celkové ploše 66,54 m2, paní P. R., 
Králíky, a to na dobu určitou šesti měsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2017/08/083: RM schvaluje uzavře-
ní dohody o splácení dluhu ve výši 3.658 Kč 
mezi městem Králíky a paní A. P., Králíky, 
a to pravidelnými minimálními měsíčními 
splátkami ve výši 500 Kč pod ztrátou výho-
dy splátek a za předpokladu hrazení řádného 
měsíčního nájemného.

Zároveň RM schvaluje uzavření nové 
nájemní smlouvy od 01.03.2017 na dobu 
určitou 3 měsíců. 

RM/2017/08/084: RM, v souladu s usta-
novením § 102 odst. (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění, schvaluje vedení účetnictví pro pří-
spěvkovou organizaci Základní umělecká 
škola Králíky ve zjednodušeném rozsahu.

RM/2017/08/085: RM schvaluje změnu 
odpisového plánu příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky na rok 2017 v před-
loženém znění.

RM/2017/08/086: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Re-
konstrukce bytu, Velké náměstí č.p. 366, 
Králíky“ a dále navrhuje vyzvat dodavatele 
dle předloženého seznamu k předložení 
cenových nabídek.

RM/2017/08/087: RM schvaluje podání 
žádosti o dotaci na obnovu památek „Hrob-
ka rodiny Valentina Waltera a Hrobka rodiny 
Gottfrieda Waltera“ a ukládá odboru VTS 
zajistit podání žádosti o dotaci.
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 
konaného 23. ledna 2017

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

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

Z jednání omluveni:  Mgr. Miroslav 
Beran; Ing. Roman Kosuk.

Za MěÚ:
Denisa Černohousová, Ing. Roman Švé-

da, Ing. Věra Kubíčková, 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. Informace o záměru zřízení věznice
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 
13 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 12.12.2016 p. David 
Hrda a Mgr. Dušan Krabec nevznesli při-
pomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni p. Antonín Vyšohlíd 
a Ing. Václav Kubín.

ZM/2017/01/001: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání pana An-
tonína Vyšohlída a Ing. Václava Kubína.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
2. Schválení programu

Paní starostka navrhla doplnění progra-
mu o bod 4.2. Informace o záměru zřízení 
věznice, jiný návrh na změnu či doplnění 
nebyl vznesen. Starostka navrhla hlasovat 
o doplněném návrhu programu.  

ZM/2017/01/002: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 01 s navrženou 
změnou.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3. Zpráva z jednání RM

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Po proběhlé diskusi nebylo přijato 
žádné usnesení.
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení prodeje pozemků 

p.p.č. 3220 a části p.p.č. 1535/1, která je 
nově označena jako p.p.č.  1535/3 v k.ú. 
Dolní Boříkovice

ZM/2017/01/003: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p.p.č. 3220 – trvalého travního porostu 
o výměře 740 m2 a p.p.č. 1535/3 – ostatní 
plochy o výměře 224 m2 v k.ú. Dolní Boří-
kovice manželům P., Holice,  za kupní cenu 
ve výši 58.868 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.02. Schválení prodeje části pozemku 

p.p.č. 3482, která je nově označena jako 
p.p.č. 3482/2 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2017/01/004: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 3482/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 970 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
panu D., Králíky,  za kupní cenu ve výši 
28.251 Kč.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.03. Schválení prodeje pozemků 

p.p.č. 483, p.p.č. 484, p.p.č. 485 a části 
p.p.č. 770/2, která je nově označena jako 
p.p.č. 770/9 v k.ú. Dolní Hedeč  

ZM/2017/01/005: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p.p.č. 483 – zahrady o výměře 145 m2, 
p.p.č. 484 – trvalého travního porostu 
o výměře 114 m2, p.p.č. 485 – zahrady o vý-
měře 126 m2 a p.p.č. 770/9 – ostatní plochy 
o výměře 207 m2 v k.ú. Dolní Hedeč panu 
H., Zvole, za kupní cenu ve výši 67.552 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.04. Schválení prodeje volné bytové 

jednotky č. 658/37 v bytovém domě čp. 658 
v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlast-
nického podílu ve výši 220/10000 na společ-
ných částech domu a pozemku do vlastnictví 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2017/01/006: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 658/37 o velikosti 45,00 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 
220/10000 paní M., Štíty, za kupní cenu 
ve výši 600.000 Kč.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.05. Schválení směny pozemku 

p.p.č. 3380 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlast-
nictví města Králíky za pozemek p.p.č. 1049 
v k.ú. Dolní Lipka v podílovém spoluvlast-
nictví pana P. a paní M. 

ZM/2017/01/007: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje směnu pozemku 
p.p.č. 3380 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 109 m2 v k.ú. Dolní Boříkovi-
ce, který je ve vlastnictví města Králíky, 
IČO 0279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, za kupní cenu ve výši 
402.360 Kč, 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 P., Králíky, a paní M., Králíky, za kupní 
cenu ve výši 380.000 Kč s tím, že rozdíl kup-
ních cen ve výši 22.360 Kč uhradí žadatelé.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.06. Schválení prodeje pozemků 
p.p.č. 329/2, p.p.č. 720/3 a p.p.č. 738/2 
v k.ú. Dolní Hedeč  

ZM/2017/01/008: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p.p.č. 329/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 522 m2, p.p.č. 720/3 – ostatní 
plochy o výměře 139 m2 a p.p.č. 738/2 
– ostatní plochy o výměře 108 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč manželům R., Oslavany, 
za kupní cenu ve výši 41.930 Kč.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.07. Schválení prodeje pozemku 

p.p.č. 3132 v k.ú. Dolní Boříkovice  
ZM/2017/01/009: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 3132 – trvalého travního porostu 
o výměře 501 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
paní D., Hradec Králové za kupní cenu 
ve výši 93.147 Kč.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.08. Schválení záměru prodeje pozem-

ku p.p.č. 3501 v k.ú. Králíky
ZM/2017/01/010: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3501 – orné půdy o výměře 1 185 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifi -
kací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
rodinného domu do užívání a přihlášení 
stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku a ukládá záměr prodeje zve-
řejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.09. Schválení záměru prodeje volné 

bytové jednotky č. 658/29 v bytovém domě 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ZM/2017/01/011: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje volné 
bytové jednotky ve IV. nadzemním podlaží 
bytového domu čp. 658 v k.ú. Králíky: 
č. 658/29 o velikosti 32,80 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 160/10000 za minimální nabíd-
kovou kupní cenu ve výši 506.170 Kč 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit do doby 
přihlášení prvního zájemce, nejdéle však 
do 31.03.2017. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.10. Schválení záměru prodeje pozem-

ku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky  
ZM/2017/01/012: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje 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 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
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4.1.11. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 1082/2 v k.ú. Králíky  

ZM/2017/01/013: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1082/2 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 84 m2 v k.ú. Králíky.  

Hlasování: 10:0:3 (schváleno)
 4.1.12. Schválení záměru prodeje části po-
zemku p.p.č. 3755, která je nově označena 
jako p.p.č. 3755/2 v k.ú. Králíky

ZM/2017/01/014: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p.p.č. 3755 – ostatní plochy, která 
je nově označena dle GP č. 1803-478/2016 

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

Hejkrlík, místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran, člen RM; Ing. Ladislav Dostálek;  
Mgr. Karel Hlava; Ing. Roman Kosuk; 
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:  David Hrda, Pavel 
Šiko

Z části jednání omluven: Vyšohlíd Anto-
nín (09), Kosuk Roman, Ing. (11)

Za MěÚ:
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, 

Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Petr Venzara, Ing. Miroslav 
Macháček, Ing. Jan Divíšek, Bc. Martin 
Mlynář, Bc. Bohumír Strnad, Ing. Josef 
Orlita, Denisa Černohousová

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 výhledu 
2017-2019
    4.3. Schválení rozpočtu na rok 2017
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatel zápisu 
z jednání ZM ze dne 23.01.2017 Ing. Václav 
Kubín nevznesl připomínky. Ověřovateli 
tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
Mgr. Miroslav Beran a Mgr. Karel Hlava.

ZM/2017/02/016: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Mi-
roslava Berana a Mgr. Karla Hlavu. 

ze dne 28.11.2016 jako p.p.č. 3755/2 o vý-
měře 202 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí město Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.13. Schválení použití tzv. „obálkové 

metody“ při prodeji pozemků p.p.č. 2472/1 
a p.p.č. 2472/2 v k.ú. Horní Lipka   

ZM/2017/01/015:  Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje při prodeji pozemků 
p.p.č. 24872/1 a p.p.č. 2472/2 v k.ú. Horní 
Lipka použití tzv. „obálkové metody“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

 4.2. Informace o záměru zřízení věznice
Paní starostka podala informace o aktu-

ální situaci ve věci zřízení věznice ve městě 
Králíky. Proběhla diskuze na toto téma. 
Nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení. 

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 20:15 hodin.

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 
konaného 20. února 2017

2. Schválení programu
Pan Antonín Vyšohlíd se dostavil do jed-

nacího sálu.
Nebyla navržena žádná změna ani do-

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

ZM/2017/02/017: ZM schvaluje pro-

gram jednání ZM č. 02.
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.
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Ing. Roman Kosuk se dostavil do jed-
nacího sálu.
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace

4.1.01. Schválení prodeje pozemku 
p.p.č. 3501 v k.ú. Králíky

ZM/2017/02/018: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.
p.č. 3501 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k.ú. Králíky manželům R., za kupní cenu 
ve výši 414.750 Kč s bonifi kací ve výši 
100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a přihlášení stavebníka 
rodinného domu k trvalému pobytu nej-
později do 4 let od podpisu kupní smlouvy 
s tím, že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemku.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.02. Schválení prodeje pozemku 

p.p.č. 2472/1 v k.ú. Horní Lipka     
ZM/2017/02/019: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 2472/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 816 m2 v k.ú. Horní Lipka 
do podílového spoluvlastnictví, a to ideální 
½ panu B., Ústí nad Orlící a ideální ½ paní 
B., Ústí nad Orlicí za kupní cenu ve výši 
286.070 Kč.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.03. Schválení prodeje pozemku 

p.p.č. 2472/2 v k.ú. Horní Lipka    
ZM/2017/02/020: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p.p.č. 2472/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 500 m2 v k.ú. Horní Lipka 
panu K., Králíky za kupní cenu ve výši 
154.470 Kč.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.04. Schválení převodu pozemku 

p.p.č. 2283 v k.ú. Králíky na město Králíky 
ZM/2017/02/021: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje převod pozemku p.
p.č. 2283 – ostatní plochy o výměře 685 m2 
v k.ú. Králíky od paní V., Králíky na město 
Králíky za kupní cenu ve výši 190.030 Kč. 

Zároveň schvaluje kupní smlouvu 
v předloženém znění. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.1.05. Schválení zrušení usnesení 

č. ZM/2016/04/056 ze dne 09.05.2016
ZM/2017/02/022: Zastupitelstvo města 

Králíky ruší usnesení č. ZM/2016/04/056 
ze dne 09.05.2016.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.06. Schválení Pravidel pro nakládání 

s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky  

ZM/2017/02/023: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Pravidla pro naklá-
dání s nemovitými věcmi ve vlastnictví 
města Králíky, spis. zn. PP/231/P/2017, 
v předloženém znění.

Hlasování: 9:1:3 (schváleno)
4.2. Schválení rozpočtového výhledu 
2017-2019

4.2.01. Rozpočtový výhled 2017 - 2019
ZM/2017/02/024: ZM schvaluje Roz-

počtový výhled Města Králíky na roky 
2017 – 2019 v předloženém znění.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.3. Schválení rozpočtu na rok 2017

4.3.01. Rozpočet města pro rok 2017
Ing. Václav Kubín předložil zápis fi -

nančního výboru. Finanční výbor doporučil 
schválit navrhovaný rozpočet.

ZM/2017/02/025: ZM schvaluje rozpo-
čet města Králíky pro rok 2017 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu 90 509 760 Kč
Financování  13 270 613 Kč
Celkové zdroje 103 780 373 Kč
Běžné výdaje 76 124 873 Kč
Kapitálové výdaje 27 655 500 Kč
Celkové výdaje rozpočtu    103 780 373 Kč

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2017/02/026: ZM schvaluje závazné 

ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové 
části materiálu „Návrh rozpočtu města 
Králíky“

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2017/02/027: ZM schvaluje dle 

svých kompetencí vyhrazených zákonem 
o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, 
peněžitých a věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2017 v té výši a těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou uvedeny 
v tabulkové části tohoto rozpočtu.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2017/02/028: ZM stanovuje, že 

ve výdajové části rozpočtu nesmí být jed-
notlivými příkazci operací překročen jim 
stanovený objem běžných a kapitálových 
výdajů dle jednotlivých paragrafů schvá-
leného rozpočtu roku 2017. V rámci para-
grafů se změna v jednotlivých položkách, 
včetně mzdových položek a včetně změn 
mezi položkami běžných a kapitálových 
výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schvále-
ného rozpočtu do plného třídění rozpočtové 
skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb. je 
v kompetenci vedoucí fi nančního odboru.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
5. Informace z MěÚ

Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů

Nebylo přijato žádné usnesení.
 7. Vstupy zastupitelů

Mgr. Martin Hejkrlík informoval o změ-
ně ve výši fi nanční spoluúčasti na krytí 
ztráty z provozu veřejné linkové autobu-
sové dopravy na stávající období. Bylo 
přijato usnesení.

ZM/2017/02/029: ZM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti na čás-
ti území Pardubického kraje v období 
od 11.12.2016 do 9.12.2017 v požadované 
výši 90.744 Kč, v předloženém znění.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
Starostka ukončila jednání v 19:10 

hodin.
Výpisy zajistila redakce KZ

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 20. února 2017
(pokračování)

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.

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

toulavých psů na území města. V současné 
době jsou v objektu králické čističky odpad-
ních vod umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno 
se seznámit a prohlédnout si je každý pracov-
ní den od 8:00 do 13:00 hod.
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Chcete podnikat na Pardubicku?
Nejlépe v Pardubicích samotných!

Pardubický kraj je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejíích regionů 
v České republice a dokazuje to téměř ve všech oblastech běžného 
života. Ať už jde o zdravotnictví, infrastrukturu, kulturu či o pod-
nikání. Právě poslední z vyjmenovaných bodů zdobí východočeský 
region stále více a kvalitní podmínky pro rozvoj podnikání se odráží 
také ve výsledcích výzkumu Město pro byznys, ve kterém letos opět 
nejvíce zabodovalo statutární město Pardubice a obhájilo pozici 
podnikatelsky nejpřívětivějšího města Pardubicka.

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již po-
deváté podnikatelský potenciál 
měst a obcí v České republi-
ce. Detailnímu zkoumání jsou 
podrobena všechna města a obce 
s rozšířenou působností v České 
republice. Analytici agentury 
Datank, která za výzkumem stojí 
po datové stránce, dělí své hodno-
cení do dvou hlavních kategorií, 
podnikatelské prostředí a pří-
stup veřejné správy. K vítězství 
Pardubic přispělo především 
skvělé hospodaření radnice, která 
ve všech kritériích hodnotících 
podnikatelské prostředí výrazně 
vyčnívá nad ostatními městy re-
gionu. Výzkum Město pro byznys 
hodnotí všechna města a obce 
s rozšířenou působností. Pořadí 
vyhodnocuje za jednotlivé kraje 
a také za celou republiku.

Kvalitní hospodaření, otevřená komunikace a nízké 
poplatky

Pardubice jistě do velké míry těží ze svého majoritního postavení 
v regionu, ale i o město s kvalitním hospodářským zázemím je 
nutno se dobře starat. Pardubická radnice to zvládá více než skvěle. 
Dokazuje to nejvyšší podíl podnikatelů, nejvyšší likvidita, nejvyšší 
výdaje na veřejnou dopravu a nejlepší možné hodnocení ukazatele 
iRatingu, který kalkuluje s hospodařením a zadlužeností města. Kdo 
by si však myslel, že radnice se soustředí pouze na ekonomické uka-
zatele, byl by na omylu. V Pardbubicích věnují enormní pozornost 
také komunikaci a otevřenosti směrem k podnikatelům. Podtrhuje 
to rozsah úředních hodin a také test elektronické komunikace, kde 
byla rychlost, vstřícnost a kvalita odpovědi pardubického živnos-
tenskému úřadu vůbec nejlepší v kraji. V neposlední řadě mohou 
místní podnikatelé využít nejnižší koefi cient daně z nemovitosti.

Lanškrounské fi rmy zaměstnávají, Svitavy nabízí 
odborně vzdělané

Stejně jako Pardubice, i další úspěšná města regionu bodují pře-
devším kvalitním hospodařením radnice. Mezi ostatními vyčnívají 
zejména druhý Lanškroun a třetí Svitavy. Lanškroun se do popředí 
dostal díky velkému počtu fi rem, nízké nezaměstnanosti, kvalitnímu 
iRatingu a pro region typicky nízké dani z nemovitosti. Svitavy se 
pak mohou pyšnit největším počtem studentů v odborném vzdělá-
vání a pro podnikatelský přístup podporují také nízkými poplatky.

Město pro byznys - Investičně atraktivní region
Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku vý-

zkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně 
atraktivní region. Vítězem prvního ročníku se ve východočeském 
regionu staly Svitavy. „Vítězné město se může pochlubit systematic-
kými investicemi do technické infrastruktury a rozvojem průmyslové 
zóny. Město aktivně pracuje také se stávajícími investory, pravidelně 
je informuje, schází se a diskutuje s podnikateli. Úspěšnost města 

dokládá jedna z největších investic v kraji v posledních dvou letech, 
a to expanze společnosti INA Lanškroun, která vytvoří až 900 pra-
covních míst,“ uvedl hlavní důvody svitavského vítězství ředitel 
regionální kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák.

Jakub  Splavec 
PR Specialist, Communa

kompletní výsledky na http://www.mestoprobyznys.cz/

Celkové pořadí
1. Pardubice
2. Lanškroun
3. Svitavy
4. Přelouč
5. Hlinsko
6. Moravská Třebová
7. Vysoké Mýto
8. Ústí nad Orlicí
9. Polička
10. Holice
11. Litomyšl
12. Chrudim
13. Česká Třebová
14. Králíky
15. Žamberk

Kraj ocení významné osobnosti 
a zachránce lidských životů včetně 
činovníků turnaje v České Třebové

Celkem devět nominací na nejvyšší ocenění Pardubického 
kraje schválili krajští zastupitelé. Ocenění jsou výrazem uznání 
významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, 
které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje a přispěly k šíření 
jeho dobrého jména, nebo se podílely na záchraně lidských životů. 
Letošní laureáty vybírala komise složená ze zástupců jednotlivých 
zastupitelských klubů už počtvrté. Mimořádně bylo ocenění udě-
leno také za skutek, který se stal v letošním roce, a to v souvislosti 
s pádem střechy sportovní haly v České Třebové. Slavnostní pře-
dávání ocenění se uskuteční 3. května ve Východočeském divadle 
v Pardubicích.

„Každoročně se přesvědčujeme o tom, kolik máme v Pardu-
bickém kraji osobností, které šíří slávu svého rodiště či působiště 
po celé republice nebo i ve světě. Je skutečně těžké z nich vybrat jen 
několik, protože jsme v letošním roce obdrželi rekordní množství 
47 nominací,“ řekl hejtman Martin Netolický. Cenu Za zásluhy 
o Pardubický kraj převezmou významný pardubický lékař Karel 
Havlíček za celoživotní přínos k rozvoji české chirurgie, cyklista 
a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, smíšený pěvecký sbor KOS 
Pedagogické školy v Litomyšli, Evžen Erban za dlouholeté úsilí 
o zachování a rozvoj plochodrážního sportu v Pardubicích a Josef 
Ročárek za přínos k rozvoji učňovského školství na Pardubicku. „Je 
to velmi inspirující, vidět, co všechno stojí za úspěchy těchto lidí, 
a že nic není zadarmo,“ dodal 1. náměstek hejtmana Roman Línek. 
Cenu Michala Rabase za záchranu získají z 11 nominovaných tři 
zachránci za včasné poskytnutí první pomoci při různých kritických 
a život ohrožujících situacích. Zastupitelé se také rozhodli udělit 
aktuálně ještě jedno mimořádné ocenění. „Ačkoliv se jedná o čin, 
který se stal v letošním roce, považuji za logické ocenit zástupce 
sportovního klubu FBK Orlicko-Třebovsko a rozhodčí utkání 
ve fl orbale, kteří byli přítomni při pádu střechy sportovní haly 
v České Třebové. Díky jejich duchapřítomnosti, odpovědnému 
přístupu a pomoci vyvázli všichni mladí sportovci i návštěvníci bez 
vážnějších zranění a nedošlo k panice,“ vysvětlil hejtman.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
PRODAT

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  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

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 konfl iktů mezi partnery; 
při stanovení výživného; při neplacení vý-
živného; ohledně určení otcovství; v případě 
výchovných problémů dětí; při podezření 
na týrání nebo zneužívání dětí; podezření 
na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá 
dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta pří-
jmu, bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat 
různé druhy poradenství; v případě zájmu 
o náhradní rodinou péči – pěstounství, adop-
ce; v ostatních záležitostech péče o dítě. 
V případě 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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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
so 04.03.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 05.03.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
so 11.03.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
ne 12.03.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
so 18.03.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
ne 19.03.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
so 25.03.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
ne 26.03.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
so 01.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
ne 02.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
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

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05 
hod. Tel. 605 946 468.

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.

Michal Nagl – Jaroslava Martincová
Zdeněk Fréhar – Eva Linhartová

 Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 22.03.2017 (středa) od 8:00 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).

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. připravuje:
7.3. v 17:00 … Výbor spolku
- vyhodnocení výroční schůze
- úkoly na měsíc březen dle plánu činnosti
11.3. v 09:00 … Jarní šachový turnaj
- vlastní režie šachistů dle jejich plánu činnosti
14.3. v 13:00 … Koupání v Zábřehu
- zodpovídá pí. Mgr. Bednářová
17.3. v 15:00 … OSLAVA MDŽ
- společenské posezení, hudba, tanec, překvapení.
25.3. v 09:00 … Setkání sběratelů kuriozit
- výměna a prodej sběratelských předmětů

Mimospolková činnost v klubu seniorů:
3.3. a 17.3. od 16:00 do 18:00 … mladí rybáři – proškolení.

Výbor spolku
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vás pozvali na březnové aktivity centra. 

Přijďte si s dětmi zařádit, pohrát nebo jen poklábosit. Během úterků 
si užijeme spoustu legrace během říkanek či hýbánek. Procvičíme 
i motoriku a něco hezkého si vyrobíme. Ve čtvrtek si přijďte za-
cvičit. Dopoledne patří maminkám s dětmi a odpoledne si můžete 
odpočinout od každodenních starostí u jógy pro dospělé.

Těšíme se na Vás!
Kolektiv MC Emma

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Naše milé maminky, kamarádky a příznivkyně centra, březen 

klepe na dveře a s ním i tradiční BURZA v Emmě. Termínově letos 
vychází  na 15.3. až 20.3. Každou burzu nás těší účast a skvělá vý-
pomoc mnoha maminek, což je pro nás motivace jít do toho znovu.

Takže: -) víc informací níže a na letáku.
Po zkušenostech z minulých let bychom chtěli zdůraznit pár věcí 

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

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

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

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

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

vých stránkách www.mcemma.cz
Chtěli bychom také nalákat i nastávající maminky, na burze 

tradičně bývá velký výběr kojeneckých věcí a potřeb.
Tak neváhejte přijít a nákupem podpořit aktivity mateřského centra.
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čtvrtek 2. ve 20:00 hod   LA LA LAND   (komedie/drama/
muzikál USA)

Moderní pojetí klasického 
hollywoodského milostného 
románu umocněné skvělými 
písničkami doprovázenými 
velkolepými tanečními čísly 
líčí vášnivý milostný vztah 
od něžného vzrušení rozvíjející 
se lásky až po trpké zklamání 
z velkých ambicí. Skvělý fi lm 
(86% na CSFD.cz) a kandidát 
na Oscara®.

režie: Damien Chazelle / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

úterý 7. v 15:00 hod   TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
(animovaná komedie USA)

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď 
na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v ani-
mované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie 
jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co 
na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý 
den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného 
v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle 
to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté 
psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou 
žít ve třech. Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první 
pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit ži-
vot, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve fi nále 
skončí ztracení, opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, 
která pod vedením šíleného králíka vládnou městskému podzemí. 

Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhod-
nou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků 
na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je nalezení 
a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, 
než se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší 
vůbec nepřemýšlet o tom, co bez nás dělají…

režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney  / vstupné 50,- / přístupný 
/ české znění / 90 min

březen 2017

úterý 7. ve 20:00 hod   JACKIE   (životopisné drama USA, 
Francie)

Když je JFK zvolen prezi-
dentem USA, stává se Jackie 
Kennedy (Natalie Portman) 
jednou z nejmladších prvních 
dam v historii. Pro její vřelost, 
eleganci a vybraný vkus ji brzy 
obdivují miliony lidí po celém 
světě. Pak přichází okamžik, 
který všechno změní. Jackie se 
vyrovnává s osobní ztrátou, jako 
milovaná matka a první dáma 
však musí zůstat oporou dětem 
i celému národu. Filmový portrét 
jedné z nejikoničtějších žen 20. 
století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím 
do zákulisí Bílého domu i zachycením dnů, které změnily běh dějin. 

režie: Pablo Larraín / vstupné 80,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 100 min

středa 8. v 15:00 hod   ZPÍVEJ   (animovaná komedie USA)
Celý svět je doslova pobláz-

něný pěveckými soutěžemi, 
proto se nikdo nemůže divit, že 
tento současný fenomén pohltil 
i zvířecí říši. Každý tvoreček, 
a je jedno, jestli se jedná o myš 
nebo o slona, by se chtěl stát 
vítězem výběrové soutěže. 
A není to jen kvůli výhře velké 
částky peněz. – Tento veselý 
animovaný příběh ze života 
zástupců rozsáhlé živočišné 
říše přinášejí tvůrci snímku 
Já, padouch.

rež ie:  Garth  Jenninks  / 
vstupné 50 ,- / přístupný / české 
znění / 90 min

středa 8. ve 20:00 hod  PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY   
(erotický thriller USA)

Jamie Dornan a Dakota Johnsonová 
jako boháč Christian a studentka Ana-
stasia začnou druhou kapitolu erotické 
romance přesně tam, kde skončilo 
Padesát odstínů šedi. Odmítnutý Chris-
tian zkusí přimět Anastasii k obnovení 
vztahu. Dívka souhlasí, pokud se zcela 
změní minulá pravidla. A když se zdá, 
že důvěra mezi nimi se obnovila, vynoří 
se temné stíny z mužovy minulosti…

režie: James Foley / vstupné 120,- / 
přístupný od 15 let / titulky / 110 min

čtvrtek 9. v 15:00 hod   HLEDÁ SE DORY   (animovaná 
komedie USA)

Na stříbrná plátna kin se vrací oblíbená 
modrá rybka Dory, která si spokoje-
ně žije na korálovém útesu s Nemem 
a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic 
vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své 
rodiče. Společně s Marlinem a Nemem 
se vydá na strhující dobrodružství napříč 
oceánem až do prestižního Mořského 
akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní 
mořští živočichové. Při hledání mamin-
ky a tatínka potkává Dory tři svérázné 
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obyvatele Mořského akvária. První je Hank, nerudný chobotničák, 
který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, 
který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je 
krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního 
akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké 
máme nejraději kvůli jejich nedostatkům a že to nejdůležitější 
na světě je přátelství a rodina.

režie: Andrew Stanton / vstupné 50,- / přístupný / české znění 
/ 100 min

čtvrtek 9. ve 20:00 hod   LOGAN: WOLVERINE   (akční/
drama/sci-fi  USA)

Po porážce X-menů se Wol-
verine (Hugh Jackman) a Profe-
sor X (Patrick Stewart) ukrývají 
před Nathaniel Essexem a jeho 
společností, která se snaží zabít 
mutanty a vytvořit z nich zbraně. 
Wolverine ale začíná ztrácet svo-
ji schopnost regenerace a Profe-
sor X začíná projevovat známky 
Alzheimera. Jednoho dne je však 
najde mladá dívka Laura Kinney, 
která utekla ze zajetí, kde se z ní 
snažili vytvořit supervojáka. 
Wolverine se jí ujme, protože 
- jak říká Prof. X - mají k sobě 

mnohem blíž, než si myslí.
režie: James Mangold / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / 

titulky / 120 min

pátek 10. v 15:00 hod   KNIHA DŽUNGLÍ 
(rodinný dobrodružný USA)

Chlapec Mauglí je člověčí mládě vychované v džungli vlčí 
smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si 
nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá 
jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští 
svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. 
Provází ho přísný mentor, pardál Baghíra, a veselý medvěd Balú. 
Cestou se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy 

dobře. Patří mezi ně krajta Ká, jejíž svůdný hlas a pronikavý pohled 
hypnotizují člověčí mládě, a marnivý král Ludvík, který se snaží 
Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč 
smrtonosného Rudého květu: ohně.

režie: Jon Favreau / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 90 min

pátek 10. ve 20:00 hod   MASARYK   (historické životopisné 
drama ČR, SR)

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho 
srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností 
a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, 
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou 
založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes 
zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají i v jeho 
životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a poz-
dějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se 
vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých 

letech vrcholí Masarykova di-
plomatická kariéra, kterou tráví 
převážně ve Velké Británii, kde 
se snaží dostat světové mocnosti 
na stranu Československa. Muž, 
oceňovaný jako brilantní řečník, 
zábavný společník a milovník 
života, má však i svou temnou 
stránku. Masaryk hledá únik před 
svým jménem, před odpovědnos-
tí i před sebou samým v hýřivém 
životě, alkoholu a drogách, ale 
také v neustálém sebetrýznění. 
Tehdejší velvyslanec v Londýně 
se najednou ztrácí z veřejného života. Přerušuje kontakt s politic-
kými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců mizí, kamsi do Ameri-
ky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní 
příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního muže 
a jeho marného boje o budoucnost vlastní země. 

režie: Julius Ševčík / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 105 min

TÝDEN HUDBY V KINĚ
(dokument, opera, koncert a hraný fi lm)

úterý 14. ve 20:00 hod   NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA   
(hudební dokumentární ČR)

Vladimír Mišík patří k zásad-
ním osobnostem české populární 
hudby. Svou tvorbou ovlivnil 
celou generaci umělců z hudeb-
ního, výtvarného i literárního 
světa. Je spoluzakladatelem 
(s kytaristou Radimem Hladí-
kem) kapely Blue Eff ect a přes 
čtyřicet let hraje s kapelou Etc… 
Filmový příběh Vladimíra Mi-
šíka je složen z mozaiky jeho 
vzpomínání, písní, dobových 
i osobních archivů, z rozhovorů 
s  kolegy, blízkými přáteli a rodi-
nou. Střídání fi ktivního prostoru 

na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do fi lmu 
rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost. Součástí Vladimírova osudu 
je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po němž zbyly jen 
matčiny vzpomínky a dvě fotografi e. Snaha dozvědět se o něm něco 
bližšího dlouho nevedla k žádným výsledkům, ale Vladimírův syn 
Adam za pomoci českých i amerických historiků pátrání po rodin-
ných kořenech nevzdal.

režie: Jitka Němcová / vstupné 80,- / přístupný / české znění / 
90 min

středa 15. ve 20:00 hod VERDI: TRUBADÚR   (opera 
Velká Británie)

Trubadúr je nejen jednou 
z velkých oper období roman-
tismu, ale také příběhem vášně 
a krve, lásky a pomsty, katastro-
fy a vraždy. Tato atmosférická 

a poetická inscenace režiséra Davida Bösche představuje příběh 
vášně na válečném pozadí. Oheň a zasněžená krajina odráží krutost 
a lásku, střet vojáků a cikánů, matku, která odhalí strašné tajemství, 
a dva muže, kteří jsou zapojeni do smrtelného boje o jednu ženu. 
Slavný „Anvil Chorus“ je jen jedním z vrcholů Verdiho mimořádně 
kvalitní tvorby, která zachycuje měnící se emoce dramatu vzrušený-
mi milostnými duety, ohnivými sóly a strhujícím zpěvem sborů. Pro 
každého dospělého diváka je ke vstupence připravena sklenka sektu.

režie: David Bösch / vstupné 300,-/250,- senioři a mládež  / 
přístupný / titulky / 170 min
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čtvrtek 16. ve 20:00 hod   ROLLING STONES: 
OLÉ OLÉ OLÉ! + HAVANA MOON
Dvojprogram: dokument + koncert! 

- Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely 
Rolling Stones napříč Jižní 
Amerikou. Navštívíme členy 
kapely v jejich hotelových po-
kojích, odhalíme jejich rituály 
před vystoupením, nahlédneme 
do šaten, kde zazpívají jenom 
pro nás. Budeme sledovat jejich 
okouzlení atmosférou tohoto 
kontinentu a specifi ckými jiho-
americkými fanoušky. 

- Koncert Havana Moon. 
Hráli už všude. S výjimkou 
jediného místa. Havana, Kuba. 
Záznam koncertu, který zbořil 
všechny dosavadní rekordy. 
Koncertu, který byl vyvrcholením jejich jihoamerického turné.

režie: Paul Dugdale / vstupné 150,- / přístupný / titulky / dvoj-
program: 105 + 115 min

pátek 17. ve 20:00 hod   MUZZIKANTI   (hudební roman-
tický ČR)

Muzzikanti jsou film plný 
písniček a melodií od folklorních 
kořenů až po mladou rocko-
vou současnost, odehrávající se 
na česko-slovensko-polském tro-
jmezí, v drsném, ale půvabném 
kraji Těšínského Slezska, kde 
slovo chlapa má stále svou sílu, 
půvab žen přitahuje od nepaměti 
a hudba má své nezastupitelné 
místo. Zkrátka magický kraj pro 
zdánlivě obyčejné a přece něčím 
osobité a hlubokou lidskostí pro-

tkané příběhy s dobrým koncem...
režie: Dušan Rapoš / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 

znění / 105 min

úterý 21. v 17:00 hod   BALERÍNA   (animovaný dobrodružný 
Francie, Kanada)

Film vypráví příběh Félicie, 
mladé osiřelé dívky, jejíž největší 
vášní je tanec. S pomocí svého 
nejlepšího přítele Victora se jí 
podaří uprchnout ze sirotčince 
a vydat se na dlouhou cestu 
do Paříže, kde na ni čeká mnoho 
nelehkých úkolů a zajímavých 
setkání. Zábavný a dojemný fi lm 
o přátelství, sebedůvěře a rodin-
ných poutech.

režie: Eric Summer / vstupné 
110,- / přístupný / české znění / 
85 min

úterý 21. ve 20:00 hod   STRNADOVI   (dokumentární ČR)
Během 35 let společného soužití jednoho 

páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního 
porozumění až po dramatické propady. Po vět-
šinu času však partneři řeší všem dobře známé 
běžné starosti a radosti spojené s výchovou dětí, 
chodem domácnosti nebo třeba podnikáním. 
A přesně takový život žijí i majitelé prodejny 
s nábytkem Ivana a Václav Strnadovi, které 
režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu 
Manželské etudy sleduje se svou kamerou už 

od roku 1980. Její nový celovečerní dokumentární fi lm o Strnadových 
na televizní fi lmy tohoto cyklu navazuje, především ale ukazuje další 
překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí přinesl.

režie: Helena Třeštíková / vstupné 80,- / přístupný / české znění 
/ 100 min

čtvrtek 23. ve 20:00 hod   ŽIVOT   (sci-fi  thriller USA)
Příběh šestičlenné posádky Me-

zinárodní vesmírné stanice, která se 
ocitá na samotném pokraji jednoho 
z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci 
mimozemského života na Marsu. Jak 
členové posádky pokračují ve svém 
výzkumu, mají jimi uplatňované 
metody nezamýšlené následky. 
Forma života, kterou zkoumají, se 
ukazuje být mnohem inteligentnější, 
než kdokoliv očekával.

režie: Daniel Espinosa / vstupné 
120,- / přístupný od 12 let  / titulky 
/ 100 min

úterý 28. v 17:00 hod   KRÁSKA A ZVÍŘE   (pohádka USA)
V nové verzi klasického fi l-

mu Kráska a zvíře společnosti 
Disney, jež je ohromující fil-
movou oslavou jednoho z nej-
populárnějších příběhů vůbec, 
velkolepým způsobem ožívají 
příběh a postavy, které diváci 
znají a zbožňují. Kráska a zvíře 
popisuje pozoruhodný příběh 
Krásky (Emma Watson), bystré, 
krásné a nezávislé mladé dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní 
děsivé zvíře. Navzdory strachu 
se spřátelí se zakletým zámec-
kým služebnictvem a uvědomí 

si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše 
skutečného prince.

režie: Bill Condon / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
90 min

úterý 28. ve 20:00 hod   RANDE NASLEPO   (romantická 
komedie Německo)

Vzrušující práce v luxusním 
hotelu – to je vysněná budouc-
nost, kterou si hýčká Saliya 
(Kostja Ullmann) už od dětství. 
Pak ale jako teenager začne 
ztrácet zrak, až nakonec vidí 
jen mlhavé světlo a matné ob-
rysy. Saliya se ale nevzdá, vrací 
se do normální školy a nako-
nec se odváží poslat přihlášku 
na stáž do pětihvězdičkového 
hotelu. Díky důkladné přípravě, 
pozitivnímu přístupu a hlavně 
s ohromnou dávkou štěstí uspěje. 
Odhalí jej až jeho nový kolega 
Max (Jacob Matschenz), pomůže 
mu však pokračovat. Saliya se 
po nocích učí nazpaměť všechny trasy, počty schodů, prostírání 
stolů. Nakonec je schopen dělat svou práci poslepu. Bláznivě se 
zamiluje do Laury (Anna Maria Mühe), kromě zraku tedy navíc 
ztratí i rozum. Jeho blamáž začne dostávat praskliny a hrozí, že 
nakonec neuspěje v lásce a ani v hotelu… Naštěstí nejen fi lm, ale 
i skutečný život mívá rád šťastné konce. Snímek má skvělý český 
dabing s Vojtou Kotkem v hlavní roli.

režie: Marc Rothemud / vstupné 120,- / přístupný / české znění 
/ 110 min
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sobota 4. 3. PLES 2017 zač. v 19:30 hod
Tradiční závěr plesové sezóny, pořádá Lyžařský oddíl TJ Jiskra 

Králíky, hudba One Classic & Orchestra Kroměříž, předprodej 
vstupenek a další informace na tel.č. 734 743 948, 737 754 286.

sobota 11.3.    MLÝNY        zač. v 19:30 hod
Obnovené představení divadelního souboru Lipka.

DIVADELNÍ VÍKEND:
sobota 18.3.           zač. v 19:00 hod

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK   
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. 

Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a Radim 
jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto není divu, že 
se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, 
negalantní, líní a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že 
ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede 
k neobvyklé výměně manželů. Jak to dopadne…..?!?! – V režii 
samotného autora Jakuba Zindulky (syn herce Stanislava Zin-
dulky) se představí Michaela Badinková (Jak básníci neztrácejí 
naději, seriál Ulice), Dana Homolová (mj. Bestiář), Daniel 
Rous a Martin Kraus. – Více informací o hře najdete na adrese  
http://www.ctyruhelnik.cz/ – Vstupné 200,- Kč, vstupenky jsou 
v předprodeji u paní Kubešové v obchodě ve Valdštejnově ulici.

neděle 19.3.    ZLATÉ VEJCE          zač. v 15:00 hod
Hejkala Hřímala bolí zub a proto s dalším strašidlem – čaroděj-

nicí Tarantulí – navštíví bylinkářku Perunu, aby mu pomohla. Ta 
po prohlídce rozhodne, že se musí zub vytrhnout a taky tak učiní. 
Obě strašidla se chtějí Peruně odměnit, a tak ji za vytržení zubu 
dají obyčejnou černou slepici, která ale snáší zlatá vajíčka. Není 
to ovšem s tím snášením tak jednoduché. Slepici se musí určeným 
způsobem zazpívat a zatančit, aby začal snášet. A navíc tu jsou 
ještě chamtivci, kteří si na slepici brousí zuby… Divadelní pohádka 
Jiřího Ondroucha v podání divadelního souboru Šok Staré Město, 
režie Hubert Kouřil. Vstupné 30,- Kč, vstupenky budou v prodeji 
na místě před představením.

pátek 24.3.               IVAN HLAS TRIO           zač. v 19:30 hod
Koncert známého zpěváka a jeho přátel. Ivan Hlas se proslavil 

především písněmi k fi lmu Šakalí léta, za něž v roce 1993 obdržel 
Českého lva za nejlepší hudbu. Je držitelem dvou cen Akademie 
populární hudby a autorem řady hitů (Malagelo, Karlín, Aranka umí 
hula hop, Miláčku, vrať se.) Vyrůstal v pražské čtvrti Hanspaulka, 
líhni proslulých dejvických kapel. Vyučil se knihkupcem, ale brzo 
se začal živit jako muzikant. Prošel skupnami The Mice, Žízeň, 
Navi Papaya, Ivan Hlas a Nahlas. Hrál i s kapelou Yo Yo Band nebo 
Ondřejem Hejmou. Od roku 2005 vystupuje s excelentními muzi-
kanty - kytaristou Norbim Kovácsem a violoncellistou Jaroslavem 
Olinem Nejezchlebou v Triu Ivana Hlase. Zatím jejich posledním 
počinem je CD Krásnej dar (2016). Více o kapele na www.ivan-
hlas.cz – Vstupné 150,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě ve Valdštejnově ulici.

pátek 31.3.         W.A.F.           zač. ve 20:30 hod
Hudební večírek v Kavárně Střelnice, zahraje kapela W.A.F. 

z Vysokého Mýta, roli předkapely splní písničkářka Eliška Buoci-
ková, vstupné dobrovolné.

Klub Na Střelnici Králíky
březen 2017

Návrat na vojnu 
s ochotníky DS LIPKA ve hře „O5 Mlýny“
Divadelní soubor Lipka z Králicka se po osmi letech vrací 

na scény našich divadel s novým nastudováním kultovní vese-
lohry z prostředí vojny od Sklepáckých mistrů Fera Burdy, Jana 
Slováka a Davida Vávry, tentokrát s trochu pozměněným názvem 
„O5 Mlýny“ (čti Opět Mlýny).

Děj hry nás znovu zavede na druhou rotu nejmenované posádky 
Československé lidové armády v 80. letech minulého století. Zastře-
lení 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 znovu vychutnat rozpaky vojína Maršíka, novou 
šanci na hodnostní postup poručíka Horáčka, nenapodobitelného 
„pájkového umělce“ ze Zvolena vojína Šimáka, podplukovníka 
Malíka s jeho haprujícími játry a další vojáky, poddůstojníky 
a důstojníky, nenechte se přemlouvat. 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 neče-
kané představitele. To samo slibuje, že vše bude pod režisérským 
debutem Petra Venzary, který v Mlýnech v roce 2009 alternoval 
v roli vojína Housky, velmi originální.

Přejeme Vám skvělou podívanou, dobrou zábavu a těšíme se 
na shledání v Králíkách na Střelnici v sobotu 11. března v 19:30 hod.

Váš Divadelní soubor Lipka

Jablonné nad Orlicí
kulturní akce – březen  2017
Kouzlo krajky – výstava paličkované krajky

Výstavu je možné si prohlédnout na IC do 4.března během 
otevírací doby na IC.

Kurz tance a společenské výchovy
Od měsíce března přijímáme v Informačním centru přihlášky 

do kurzu tance a společenské výchovy, který začne v září 2017, 
sál hotelu U Dubu.

sobota 4.3.      Městský ples 
V programu zatančí vítězové StarDance 2016 Zdeněk Piškula 

a Veronika Lálová, k tanci hraje skupina Lucky Band Hradec 
Králové, předprodej místenek na IC.

sál U Dubu, 20 hodin, odbor kultury

neděle 12.3.
Prodejní výstava mozaiky, keramiky a šitých hraček  

„Vyrobeno s láskou“
K.Rubínová, M.Zahradníčková, O.Malaichová, Vernisáž 12.3. 

v 16 hodin, výstava otevřena do 15.4., IC čp. 30

neděle 19.3.      Pěšky z Líšnice do Gibraltaru 
cestopisná přednáška Adama Trýba a Antonína Sládka, městská 
knihovna, 17 hodin

neděle 26.3.  Hýbánky s Týnou 
Dětské hvězdy Zdeněk a Týna z oblíbeného pořadu České te-

levize pro Vás připraví hodinku plnou zpěvu a cvičení. Na závěr 
společné fotografování a podepisování podpisových karet. 

sál U Dubu, 16 hodin, odbor kultury. Prodej vstupenek na IC 
od 1.3.

neděle 30.3.       Veselá Trojka Pavla Kršky
Krásný, ale i veselý koncert tří dlouholetých kamarádů, které 

znáte z TV Šlágr. sál U Dubu,15 hodin, 19 hodin, odbor kultury
Prodej vstupenek na IC od 1.3.
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Svět fi lmu – to byl název letošního karnevalu

Přes 700 žadatelů získá dotaci na nový 
kotel. Kraj rozdělí více než 80 milionů
V rámci druhé výzvy takzvaných kotlíkových dotací rozdělí 

Pardubický kraj mezi žadatele více než 80 milionů korun. Cel-
kem bylo rozhodnutím radních potvrzeno 703 žadatelů, kteří 
splnili nezbytné podmínky pro získání dotace a zároveň svojí 
žádost zaregistrovali nejrychleji. „V rámci druhé výzvy bylo 
zaregistrováno celkem 930 žádostí s celkovou požadovanou 
částkou přesahující 106 milionů korun,“ řekl hejtman Martin 
Netolický. „Nadále evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyho-
věli všem podmínkám, avšak jejich žádost byla zaregistrována 
po naplnění finančního limitu, který byl v rámci výzvy alokován. 
Tito žadatelé zůstávají v pořadníku a mohou dotaci získat, pokud 
některý z dalších žadatelů odstoupí od smlouvy,“ doplnila ještě 
krajská radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace 
Hana Štěpánová. 

Kraj podpoří činnost dobrovolných 
hasičů částkou půl milionu korun

Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální 
dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému 
sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Tyto 
finance budou určeny na činnost sdružení včetně práce s mlá-
deží a pořádání různých soutěží v požárním sportu. „Podpora 
dobrovolných hasičů je ze strany našeho kraje dlouhodobou 
záležitostí již od roku 2002, kdy finančně podporujeme nejen 
činnost krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při po-
řízení požárních automobilů, stavbě či rekonstrukci hasičských 
zbrojnic, ale také při nákupu drobnějšího technického vybavení, 
jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
„V minulosti jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem 
je však podpora nastavena na částku 500 tisíc korun, jelikož 
si uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce 
s dětmi a mládeží,“ doplnil hejtman. Finance poslouží spolku 
na práci s mládeží a pořádání soutěží v požárním sportu. Se svými 
více než 22 tisíci členy patří dobrovolní hasiči mezi jednu z nej-
větších organizací na území kraje, navíc jsou přítomni i v těch 
nejmenších obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu 
a sportovní vyžití.

“Svět fi lmu” bylo téma Králického karnevalu pro rok 2017. 
Postavy světového fi lmu a pohádek jsme mohli potkat v Králíkách 
18. a 19. února na tradičním 57. ročníku, který pořádalo Sdružení 
pro Králický karneval ve spolupráci s městem Králíky. 

Minulý ročník byl v mnohém nový a po kladných ohlasech 
mu ten letošní byl velmi podobný. Karneval pro dospělé se konal 
opět jen v sobotu. Dopoledne byl na Velkém náměstí karnevalový 
jarmark a odpoledne nám zpříjemnil kulturní program. Vystoupily 
skupiny Tandem Beat a Theraphossa. Své nadání nám předvedli 
také Pěvecký sbor ZUŠ Králíky a děti z MŠ Pivovarská. Po ofi ci-
álním zahájení se rej masek vydal ulicemi města. Početný průvod 
vedený koňským kočárem, třemi klauny, Krulišákem a Rozvodnicí 
tančil pod taktovkou zkušeného dirigenta Milana Fogla a jeho 
neméně zkušených hudebníků Jiřího Pauka, Patrika Pauka, Matěje 
Hejkrlíka, Kuby Noska, Michala Fogla, Martina Brůny a Milana 
Smolky. Na cestě nás příjemně překvapily 2 občerstvovací stanice, 
kterých se jako v minulém roce ujali manželé Zezulkovi. 

Plné náměstí bylo svědkem nádherného ohňostroje dopro-
vázeného fi lmovou hudbou. Poté již tradičně proběhlo veselí 
v místních vyzdobených hospodách Dekl, Formanka, Pasát, 
U Lípy a V Zatáčce.

Hlavní program byl na Střelnici, kde hrála skupina Plazma 
Rock a kde jsme byli svědky efektního světelného vystoupení 
slovenské skupiny Vertigo. Velmi nás těší, že se letošního kar-
nevalu zúčastnilo přes 110 masek. Na druhou stranu bylo velmi 
složité ocenit jich pouze 10. 

V neděli odpoledne děti prožily svůj karneval ve společnosti 
výborného klauna Čika.

Již dnes je nám znám termín příštího karnevalu. Bude se konat 
17. a 18. února 2018. Prosíme Vás o návrhy na jeho téma - na na-
šich fcb stránkách Karneval Králíky. 

Sdružení pro Králický karneval velmi děkuje především všem 
sponzorům, všem, kteří přidali ruku k dílu a také těm, kteří se 
s námi přišli pobavit. 

Za  organizační tým  Králického karnevalu Iva Musilová

POZVÁNKA DO KNIHOVNY 
PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE

V PÁTEK 3. BŘEZNA VE 13 HODIN ZAHAJUJEME HRU 
LOVCI PEREL 

Hra bude probíhat od března do prosince 2017. Přihlásit se 
do ní může každý dětský čtenář registrovaný v oddělení pro mládež 
během celého hracího období.

Milé holky a kluci!
Zveme vás na dobrodružnou výpravu, při které se stáváte 

LOVCI PEREL! 

Ulovte si svojí „perlorodku“ a získejte perlu! Jak na to?
• V knihovně, mezi ostatními knihami, najdete speciálně (samo-

lepkou) označené knihy „Toto je perlorodka“. 
• K takto označené knize vám paní knihovnice při půjčení předá 

hrací kartu s otázkami. Knihu přečtete a do hrací karty napíšete 
své odpovědi. Doporučujeme si otázky z karty přečíst dřív, než 
se pustíte do knížky. 

• Za každou přečtenou knihu získáte perlu, kterou si navléknete 
na šňůrku. Po celou dobu hry bude váš „náhrdelník“ s perlami 
vystavený u nás v knihovně.  

• Hrací karta má i nepovinné otázky. Je jen na vás, jestli se 
rozhodnete na ně odpovědět. Všechny vaše odpovědi na nepo-
vinné otázky podléhají přísnému knihovnickému tajemství a ni-
kdo nepovolaný je nebude číst, napište svůj svobodný názor.
Za odpověď na nepovinnou otázku získáte odměnu ve speci-
ální knihovnické měně MORIONECH, které vám vyplatíme 
při ukončení hry. Za získané MORIONY budete mít možnost 
nakoupit si nejrůznější odměny na Morionském trhu, který pro 
vás uspořádáme.

• Do hry se mohou zapojit i děti – nečtenáři, kterým knížku pře-
čte některý z rodičů, prarodičů, sourozenců … Místo odpovědi 
malý lovec nakreslí ke knize obrázek a získá tak svojí perlu.

• Doma můžete mít vždy pouze jednu knihu perlorodku. 
Na konci roku vaše ulovené perly spočítáme, vyhlásíme výsledky 

a vše společně radostně oslavíme . Každá PERLA, byť je jen 
jedna, za to stojí! 

Další ročník Lovců perel zahájíme v lednu 2018.

Autorkou hry je Bc. Alice Hrbková a tým dětských knihovnic 
z Knihovny města Hradce Králové.

ÚČELEM LOVCŮ PEREL NENÍ LÁMÁNÍ REKORDŮ NEBO 
PRVOPLÁNOVANÁ VÝCHOVA K LÁSCE KE KNIHÁM.

Přejeme všem dobrý lov!
Pracovnice Městské knihovny Králíky
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Na světě je dalších 60 lyžařů!!
I v letošním roce zorganizovala Základní škola Králíky 2 lyžařské 

zájezdy pro žáky 6. a 7. tříd. 
26 šesťáků (větší účasti bohužel zabránila probíhající vlna 

chřipky) absolvovalo tradiční přípravný dojížděcí kurz na sjez-
dovce u pana Bubáka na Šanově. V termínu 6.2.-10.2.2017 prošli 
základním výcvikem klasického sjezdového lyžování. Tento kurz 
jim dal sebedůvěru na to, aby zvládli lehčí sjezdové terény, naučili 
se jezdit na vleku, měli z lyžování dobrý pocit a neublížili sobě 
ani ostatním lyžařům. 

34 žáků 7. tříd strávilo týden (14.-20.1.2017 ) v příjemném 
klidném prostředí sjezdovek ve Štědrákově Lhotě - v areálu, který 
dal českému lyžování historicky nejúspěšnějšího alpského lyžaře, 
Ondřeje Banka. Žáci byli ubytováni na penzionu Lesanka manželů 
Niklových ve Štědrákově Lhotě. Penzion byl vzdálen od sjezdovek 
asi 400 m, které žáci brali jako sympatickou ranní rozcvičku. Celý 
týden nás doprovázela pravá zimní atmosféra se sněhovou nadíl-
kou a chladným počasím. Na tomto kurzu jsme zvládli základy 
moderního  carvingu, který se i na našich sjezdovkách zabydlel. 
Jeden z večerů byl věnován i práci Horské služby ČR a rizikům 
pobytu v horách. 

Současný trend lyžování a vznik „masových“ lyžařských areálů 
klade velké nároky na správné chování na sjezdovkách. I malé po-

My páťáci jsme se zúčastnili běžkařského výcviku. Každý den 
jsme zahajovali pokřikem: „My jsme borci nejlepší, podrtíme hned 
všechny – 5.A! První den nám počasí dopřálo dostatek slunce i sně-
hu, trasa byla krásně připravená. Druhý den počasí ukázalo svojí 
druhou tvář. Slunce nikde, stopa také nikde, nálada pošmourná, 
ale my jsme to nevzdali a novou stopu si pracně prošlapali. Třetí 
krizový den, navíc pátek 13., začal tím, že naše spolužačka ztratila 
mobil cestou do školy.  Naštěstí ho našel dobrý člověk a odevzdal 
na Policii ČR.  Tato zpráva nás potěšila a dodala potřebnou energii, 
protože venku nás opět čekaly tvrdé podmínky. Po víkendovém 
odpočinku jsme si v pondělí troufl i na Amálku a tratě vyježděné 
v okolí.  A v poledne zazvonil zvonec a běžek byl konec!..... ale 
věříme, že někteří se na ně zase brzy vrátí.

Běžkování bylo moc fajn. Děkujeme paní Šulcové a Severýnové, 
které nás doprovázely při výcviku.

Páťáci na běžkách! 5.B na běžkách
Ve středu  4. ledna 2017 se 20 dětí z naší třídy postavilo poprvé 

ve svém životě na běžky. Dalších 6 z nás už mělo s běžkami alespoň 
nějakou předchozí zkušenost. Celý kurz byl bezva. Naučili jsme se 
zatáčet a brzdit, navzájem jsme se podporovali a pomáhali si. Když 
někdo spadl, brali jsme to v pohodě. Počasí nám moc nepřálo, ale 
na dobré náladě nám to neubralo. Příval sněhu byl pozitivní v tom, 
že jsme padali do měkkého. :-)

Tři dny jsme poctivě trénovali na louce za Penny marketem, 
kde jsme si museli každé ráno vyšlapat novou stopu, protože ta 
včerejší byla zavátá. Poslední den kurzu jsme vyrazili na výlet na 
louku za vodárnou, kde jsme dotrénovali jízdu pluhem a brždění. 
Dost dobrodružný byl sjezd úzkou cestou k elektrárně, protože 
byla nerovná a prošlapaná od pěších turistů. Ale všichni jsme se 
dostali dolů živí a zdraví!

K odvaze a odhodlání běžkovat nám pomáhal náš sportovní 
pokřik, kterým jsme zahajovali a končili každý den kurzu:

5.B už na běžkách je,
venku leží Himaláje.

Když na zadek párkrát spadnem,
z týmu přece nevypadnem.

Běžkování, to nás baví,
nikdo nás v tom nezastaví!

Ani Ondřej Moravec-
z  Letohradu sportovec.

Děkujeme paním učitelkám Ivě Štěpánové a Heleně Strnadové 
za krásné čtyři dny na běžkách!

Žákyně a žáci 5.B ZŠ Králíky

rušení zásad může bohužel vést k tragickým následkům. Naši žáci 
jsou proto vedeni k tomu, aby byli při lyžování opatrní, ohleduplní 
a dodržovali pravidla. Snad se nám to daří – při obou lyžařských 
kurzech nedošlo k žádnému zranění a my jsme po kurzech mohli 
rodičům předat žáky v pořádku. S bonusem navíc – jejich ratolesti 
zvládly dovednost, která jim snad trochu pomůže se odpoutat od 
konzumu počítačů a televizních obrazovek, a přivede je do krásného 
přírodního prostředí, jímž náš kraj stále oplývá.

Za pedagogy 
Dušan Krabec
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Páťáci na běžkách

Heřmanice jedou na biatlonové vlně
Na začátku února se v Heřmanicích uskutečnil nultý ročník bi-

atlonových závodů, které organizoval místní osadní výbor, za pod-
pory SDH Heřmanice. Na startu se 4. 2. v odpoledních hodinách 
postavilo 16 závodníků a závodnic, aby se utkalo ve střelbě a běhu 
na lyžích.  Byli mezi nimi nejen místní, ale i sportovci z okolních 
vesnic. Před nimi byly dva okruhy vedené po místních loukách 
proložené střelbou ve stoje. Pro ty co se netrefi li, byl připraven 
i trestný okruh. Každý biatlonista měl pět střel na pět terčů. Trefi t 
se nebylo jednoduché, protože hned druhý borec musel na dva 
okruhy, což mu v součtu přidalo necelé dvě minuty. Vítězem muž-
ské kategorie se po mohutném fi niši stal Marcel Cahel a v ženské 
první místo připadlo Ivetě Mezulianové.

„Trať byla perfektně připravená a je potřeba poděkovat organi-
zátorům za perfektní podmínky,“ konstatoval po doběhu Miroslav 
Brůna. I ostatní závodníci byli spokojeni s průběhem a hlavně 
s bouřlivou atmosférou, kterou zajistili heřmaničtí. Po závodech 
se všichni přesunuli do hasičského klubu, kde se dlouho do večera 
u piva diskutovalo a vymýšlelo, co pro příští ročník zlepšit.
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