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První krok k uzavření nového partnerství
Ve dnech 23. – 25. září 2017 proběhla první oficiální 

návštěva zástupců města Králíky v italském městě Solbiate 
Olona.

V září 2016 oslovil město Králíky pan Jozef Špánik, 
konzul Velvyslanectví České republiky v Římě, s nabídkou 
partnerské spolupráce s italským městem Solbiate Olona. 
V říjnu 2016 zastupitelstvo města schválilo zahájení jed-
nání o navázání partnerství. 

války v Itálii pobývali a mnoho z nich tam také zemřelo 
na následky zranění nebo španělské chřipky a ve městě 
Solbiate Olona byli pohřbeni. Měli jsme možnost navštívit 
také místo jejich pobytu v klášteře ve městě Cairate, kde 
se zachovaly záznamy o jejich přítomnosti. Ceremoniálu 
se zúčastnili velvyslankyně České republiky, velvyslanec 
Slovenské republiky, zástupci Československé obce legio-
nářské, Ministerstva obrany ČR, Policie ČR a představitelé 
místních samospráv.

Solbiate Olona je město v blízkosti Milána s cca 5 tisíci 
obyvateli. Setkání s představiteli města v čele se starostou 
Luigi Melisem, s učiteli místní školy, zástupci institucí 
i občany města bylo velmi srdečné a jejich zájem o navá-
zání spolupráce velký.

Domů jsme odjížděli s příslibem brzkého uzavření 
smlouvy o partnerství. Připravujeme také návštěvu zá-
stupců města v Králíkách v příštím roce. Věříme, že toto 
partnerství přinese další možnosti pro rozvoj našeho města 
a nabídne příležitosti k navázání osobních vztahů.  

Jana Ponocná, starostka
Martin Hejkrlík, místostarosta

Ladislav Tóth, člen rady

Pracovník Velvyslanectví České republiky pan Jozef Špánik (uprostřed), 
pracovnice Velvyslanectví Slovenské republiky (vpravo) 

a tlumočnice paní Romana Ježková
V uplynulém roce probíhala mezi oběma městy kore-

spondence, jejímž výsledkem bylo pozvání na první osobní 
návštěvu do Itálie při příležitosti odhalení památníku čes-
kým a slovenským vojákům, kteří po skončení I. světové 

Sladká podoba budoucího partnerství našich měst

Památník na počest českým a slovenským vojákům Pietní akt na centrálním hřbitově 



Králický zpravodaj 10/2017 - 2

Požár ve Středním odborném učilišti opravárenském
(foto k článku ze str. 16)

Měsíc náborů a Trénink mladších žáků s Tomášem Řepkou
(foto k článku ze str. 26)

Ceremoniálu se zúčastnili také zástupci Československé obce legionářské, 
Ministerstva obrany ČR a Policie ČR

Společné foto na rozloučenou ..

Zástupci obou měst – starosta města Solbiate Olona pan Luigi Melis (druhý 
zprava), pracovnice úřadu a koordinátorka setkání paní Patrizia Kopsch 

(druhá zleva)

Orchestr města Solbiate Olona během oslav k uctění památky českých 
a slovenských vojáků

První krok k uzavření nového partnerství
(foto k článku ze str. 1)
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Významné králické osobnosti
Dnes přinášíme portrét dalšího králického rodáka, úspěšného 

podnikatele Jindřicha Valenty. Jindřich Valenta se narodil 17. 
února 1967 v porodnici v Ústí nad Orlicí. Společně s tatínkem 
Jindřichem, maminkou Žofi í a sestrou Julií bydleli v Králíkách, 
kde Jindřich chodil do „žluté“ základní školy. Jeho spolužáky byli 
například Pavel Strnad, Olina Strnadová, Maruška Žerníčková 
nebo Viktor Vavruša. Jindřich navštěvoval i králickou ZUŠ, chodil 
na klasickou kytaru k Josefu Bergmanovi. V šesté třídě se svými 
kamarády (Pavel Strnad, Viktor Vavruša, Luděk Valenta a Luboš 
Petráněk) založili rockovou kapelu s názvem MOOV. Zpočátku 
hráli převzaté písně, postupně se pustili do vlastní tvorby. Kapela 
vystupovala až do konce jejich středoškolských studií, pak se jed-
notliví členové rozprchli na další studia nebo na vojnu.

 Po ukončení základní školy navštěvoval Jindřich střední odborné 
učiliště v Žamberku, obor prodavač elektro. Tato volba byla spíše 
z nouze, ale postupně ho tento obor „chytil“. Po vyučení vystudoval 
Jindřich ještě střední ekonomickou školu v Chocni. Po návratu 
z vojenské služby neměl kde pracovat. Volné místo bylo v prodej-
ně Elektro v Chocni, kam nastoupil a kde později dělal zástupce 
vedoucího. Původně si myslel, že v Chocni zůstane jen chvíli, 
nakonec zde žije 30 let.

V dubnu 1991 otevřel v Chocni vlastní prodejnu ELKO (ELektro 
Kovo) s domácími spotřebiči, kde pracovali dva lidé. V listopadu 
1991 otevřel další prodejnu v Králíkách, časem přibyla ještě pro-
dejna ve Vysokém Mýtě. Později začal Jindřich Valenta dovážet 
rychlovarné konvice a konvektory (topná tělesa pozn. autorky) 
z Německa. Už na počátku devadesátých let měl Jindřich Valenta 
vizi značky, která se stane jednou z nejsilnějších v centrální Evropě 
v úrovni malých domácích elektrospotřebičů, proto později přišel 
s vlastní značkou spotřebičů Concept. Tento název odráží snahu 
vyrábět spotřebiče promyšleně, ať už se jedná o jejich funkčnost 
či atraktivní design. Další důvodem je fakt, že název Concept je 
lehce zapamatovatelný a srozumitelný i v zahraničí. Vůbec prvním 

výrobkem nesoucím označení Concept byl v roce 1995 ruční šlehač 
Concept 100. Ve stejném roce byla založena pobočka fi rmy v Tren-
číně na Slovensku, o několik let později další v polské Wroclawi. 
Následně získal Jindřich Valenta exkluzivní zastoupení španělské 
značky malých elektrospotřebičů Ufesa na českém a zanedlouho 
i na slovenském trhu. Kvalita produktů značky Ufesa, bohužel, 
nesplnila zákazníkova očekávání, proto se Jindřich Valenta rozhodl 
vyrábět vlastní elektrospotřebiče. Firma se postupně rozšiřovala, 
proto v roce 2003 vyrostlo v Chocni moderní logistické centrum. 
Dnes společnost zaměstnává cca 85 lidí a snaží se, aby prostředím 
a náladou byla rodinnou fi rmou. Jindřich Valenta je stoprocentním 
vlastníkem značky Concept a společnosti Jindřich Valenta – Con-
cept.  To má své výhody i nevýhody. Na rozdíl od korporátních 
značek spočívá výhoda ve fl exibilitě a rychlosti rozhodování uvnitř 
fi rmy. Na druhou stranu nelze počítat s žádnou fi nanční podporou 
„mateřské evropské centrály“. Podle společnosti GFK je společ-
nost Concept v současné době nejdynamičtěji rostoucí značkou 
na českém trhu v oboru elektrospotřebičů. Prioritou společnosti 
Concept je lidem v dnešní uspěchané době usnadnit život. Cílem je, 
aby tyto každodenní úkoly všem přinášely radost, užitek a zdraví. 
Důraz se klade na technickou kvalitu výrobků, která je zajištěna 
specializovaným přípravným týmem a mezinárodními zkušebnami. 
Dnes fi rma Concept vyrábí nejen malé elektrospotřebiče, ale i velké 
a vestavné. Výrobky značky Concept se vyrábějí v Číně, Turecku, 
Polsku a Itálii. V současné době je značka Concept aktivní v 10 
evropských zemích, přes společnost Amazon se výrobky Concept 
dostávají k zákazníkům např. do Německa, Itálie, Francie nebo 
Španělska. Mezi koníčky Jindřicha Valenty patří jízda na kole, 
lyžování a muzika, ke které by se rád po letech vrátil. Dříve závodil 
na motokárách. Rád se věnuje i manuální práci, protože výsledek 
je hned viditelný (na rozdíl od manažerské práce). Jindřich Va-
lenta je hrdý na své tři děti, na to jak jsou vychované a pracovité. 
Nejstarší dcera po ukončení VŠE nastoupila ve fi rmě do oddělení 
exportu, mladší dcera studuje VŠE a nejmladší syn zatím navště-
vuje základní školu. Ale i on už chodí na brigádu do rodinné fi rmy 
a možná jednou fi rmu převezme. A nyní již odpovědi pana Valenty 
na anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?

Jsem tady pocitově doma. Celou dobu, co jsem žil v Chocni, 
jsem to tak cítil.
2. Jak často se do Králík vracíte?

Stavím na Šanově dům, takže od příštího roku bych měl na Krá-
licku žít.
3. Co máte v Králíkách rád?

Klidnější životní styl a přátelskou a srdečnou mentalitu lidí. 
Samozřejmě také malebnost kraje – okolní kopce, klášter.
4. Co byste v Králíkách zlepšil?

Přál bych si, aby v Králíkách byly funkční a hezké obchody, aby 
lidé neměli důvod utrácet jinde. Zastávám princip utrácení v místě, 
protože bez toho nebude město hezké a nebude prosperovat.

Monika Hejkrlíková
Zdroje:
http://www.my-concept.cz
http://www.rededitions.cz/jpg/fi les/733_duben-2015.pdf
http://ifi rmy.cz/fi rma/005695-jindrich-valenta-elko-valenta

Významné králické osobnosti
Máte-li spolužáka nebo spolužačku, kteří dosáhli 

úspěchů ve svém oboru, nebo víte-li o někom, kdo má 
vztah ke Králicku a patří do našeho seriálu Významné 
králícké osobnosti, zašlete prosím své tipy na adresu 
m.hejkrlik@kraliky.eu.
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Organizace školního roku 
2017/2018

Vyučování školního roku 2017/2018 bude v prvním pololetí 
ukončeno ve středu 31. ledna 2018. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 
v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 
27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. 
prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne 
ve středu 3. ledna 2018. 

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy 
stanoveny takto:

Termín  Okresy, obvody hl. města Prahy 

5.2. - 11. 2. 
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, 

Tachov, Louny, Karviná 

12. 2. - 18. 2.  
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, 

Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, 
Přerov, Frýdek-Místek 

19. 2. - 25. 2.  
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-
-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-
-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, 

Teplice, Nový Jičín 

26. 2. - 4. 3.  
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár 
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, 

Náchod, Bruntál 

5. 3. - 11. 3.  
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, 

Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, 
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, 

Opava, Jeseník 

12. 3. - 18. 3.  
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, 

Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, 
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, 

Ostrava-město, Prostějov 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 
30. března 2018.

Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svát-
kem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 
do pátku 31. srpna 2018.

Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

03.10.2017 od 17:00 – Výbor spolku
Program: Vyhodnocení měsíce září
 Úkoly na měsíc říjen
 Různé

10.10.2017 od 13:00 hodin - Koupání ve Velkých Losinách
Zájezd je určen pro členy i nečleny spolku.
Zodpovídá : Mgr. Bednářová

17.10.2017 od 15:00 hodin – Setkání výboru spolku 
s družebním výborem polských seniorů z Miedzylesie.

28.10.2017 od 09:00 hodin – Burza sběratelů kuriozit
zodpovídá p. Josef Hošpes

Mimospolková činnost:
07.10.2017 od 14:00 hodin - schůze Svazu Němců

 výbor spolku

Zahájení školního roku
Nový školní rok jsme v mateřské škole zahájili slavnostně. Noví 

kamarádi dostali na památku pamětní list a společnost Sun Ce Tra-
ding  darovala každému dítěti tašku se stavebnicí Lego. 

V pátek 8.9. si děti zatrénovaly na fotbalovém stadionu v 
Králíkách. Za výborné sportovní výkony dostaly ovoce, pitíčko 
a upomínkový dárek ,,Můj první gól“. Celá mateřská škola jela v 
pondělí 11.9. na Hedeč poznávat krásy kolem nás. Navštívili jsme 
prostory kláštera včetně zahrady, porozhlédli se po okolí a  připo-
mněli jsme dětem, jak chránit přírodu. Na teplý čaj a výborný perník 
jsme  zašli na Kačenku k manželům Sotonovým. Pan Ivo Urbánek 
přijel za dětmi s programem ,,Písničkový Slabikář,, v úterý 19.9. 
a ve čtvrtek 21.9. jsem měli v mateřské škole společné informační 
posezení s rodiči.

Ivana Petruželková
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informu-
ji voliče, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se konají dne 20. a 21. října 2017. Dne 20. října 2017 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin, dne 21. října 2017 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin a místem konání voleb do Poslanecké sněmovny 
PČR jsou:

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

budova 5. května 412, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Berlínská čp. 405, 406, 525, 526
Červenovodská čp. 997
Dolní čp. 184, 185, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 512, 513, 514, 515, 516

Hradecká čp. 186, 195, 197, 198, 201, 202, 219, 220, 222, 224, 
229, 386, 387, 633, 634, 635, 636, 637, 652

Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 390, 
530, 638, 639, 641, 642, 654. 859, 889,643

Kosmonautů čp. 521, 522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 
881, 882, 883

Luční čp. 198, 235, 373, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
463, 464, 884, 885, 886, 887

Moravská čp. 418, 421, 481, 647, 651, 998, 999
Na Křižovatce čp. 188, 190, 191, 192, 193, 657 
Na Mokřinách čp. 665, 666, 667, 668, 669, 940, 941, 942, 945, 944
Na Příkopě čp. 244, 246, 249
Nádražní čp. 395, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 653, 841, 842, 843, 844, 845

Pivovarská čp. 158, 160, 161, 163, 164, 171, 261, 271, 382, 393, 
423, 1121,1128, 1124, 1016, 1126

Plynárenská čp. 384, 420, 425, 434, 567, 568, 569, 570, 573, 
579, 580 

Pod dět. domovem čp. 459, 574, 575, 576, 578
Předměstí čp. 207, 208, 209,210, 211, 213, 214, 216, 221, 223, 
225, 426 

Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656, 657
Tovární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 394, 413, 415, 419, 649, 670

U Zastávky čp. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 
408

5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 410, 411, 412, 414, 416, 
417, 422, 433, 435, 444, 465, 466, 491, 518, 519, 520, 523, 524, 
571, 572, 577, 646

volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je budova bývalého gymnázia, 

Velké náměstí 367, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici:
Červenovodská čp. 302, 461
Dlouhá čp. 278, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353

Hluboká čp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269
J. Opletala čp. 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 118, 121, 124, 
126, 127, 128, 129, 132, 360, 361, 1000

Ke Skalce čp. 111, 1001, 1002
Malé náměstí čp. 322, 338
Moravská čp. 292

Na Pískách čp. 19, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 145, 377, 378, 549, 650

Na Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 517
Nábřežní čp. 125, 130, 375
Pivovarská čp. 146, 147, 148, 151, 423
Příční čp. 352
Růžová čp. 293, 462
Slunná stráň čp. 140, 155, 156, 157, 159, 162, 379, 380, 632, 
1016, 1017, 1018, 1019

Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 370, 914, 916

V Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 921, 922
Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367

Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469
Ztracená čp. 9, 10, 631
5. května čp. 368, 270 
17. listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 467
bez názvu ulice: čp. 1938

volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad Králíky, 

Karla Čapka 316, Králíky (zasedací místnost II. patro), a to 
pro voliče bydlící v ulici:

A. Jiráska čp. 449, 450, 554, 555, 556, 557, 589, 596, 598, 599, 
626, 627, 628, 629, 630 

A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 
780, 781, 782, 783

B. Smetany čp. 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 588, 590
Červenovodská čp. 304, 310, 392, 548, 695
F. Palackého čp. 445, 447, 448, 451, 456, 581, 583, 584, 622
Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 
112, 119, 120

Husova čp. 452, 454, 455
J. Nerudy čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 784

J. Švermy čp. 690, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 714, 715
K Parku čp. 496
Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 309, 311, 316, 317, 374, 460, 
475, 492, 494, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 
542, 543, 550, 560, 621, 625, 746, 747

Leoše Janáčka čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 
813, 814, 815, 816, 817, 818

Lidická čp. 535, 539, 540
Malé náměstí čp. 303, 304
Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 594, 595
Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534, 
538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 
687, 688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 759

Polní čp. 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 893

Příkrá čp. 40, 42, 315, 424
Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 645, 648, 693
Sadová čp. 314, 318, 319
Sportovní čp. 536, 537, 544, 545, 675, 738, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 745

V Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 553, 612, 613, 778
V. Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 
727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 920
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Z. Fibicha čp. 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 
796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803

Za Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 673, 674, 
820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 
833, 834 

17. listopadu čp. 37, 38, 39, 48, 49, 113

volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je 

(POZOR ZMĚNA!!) klubovna, Červený Potok čp. 70,
   a to pro voliče bydlící v části obce:

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

Horní Hedeč čp. 2, 3, 48;  č.ev. 1

volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Dolní Boříkovice čp. 

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

Horní Boříkovice čp. 3, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 52, 167
 

volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Klášter, Kopeček čp. 1, a to pro 

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

Kopeček čp. 1, 2

volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Dolní Lipka čp. 35, 

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

volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Prostřední Lipka čp. 

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

volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Horní Lipka čp. 28, a to 

pro voliče bydlící v části obce:
Horní Lipka čp. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 32, 33, 37, 38, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 
77, 80, 82, 86, 93, 97, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 118, 
128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 143, 150, 153, 160, 163, 61

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

volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku je rekreační zařízení, Heřmanice 

čp. 102, a to pro voliče bydlící v části obce:
Heřmanice čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
25, 28, 30, 44, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 73, 
83, 84, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 102

 č.ev. 6, 7, 8, 9

Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 

komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průka-
zem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je 
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta 
jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů 
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České 
republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky 
v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů 
obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského 
úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. 
Volič, který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací 
lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se 
volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům 

nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou 
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, 
že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování 
umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží 
do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politic-
kého hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává 
hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo 
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické 
strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy 
hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se 
počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů 
škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. 
Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 
kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické 
strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se 
však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho 
patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.
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Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S vo-
ličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední 
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů 

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

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sně-
movny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky 
nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Zákonem č. 90/2017 Sb., kterým se mění volební zákony a některé 
další zákony, byla s účinností od 13. dubna 2017 vypuštěna možnost 
zažádat o voličský průkaz v elektronické podobě podepsané uznáva-
ným elektronickým podpisem.

Existují dva způsoby, jak lze již ode dne vyhlášení voleb, 
tj. od 2. května 2017, požádat obecní úřad příslušný podle místa 
trvalého pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to

osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 
obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče 
po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu lze požádat 
do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 
do 16:00 hodin.

podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné po-
dání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. 
Podání může být učiněno v této formě:

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; 
ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje 
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn 
před zneužitím tohoto institutu.

v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schrán-
ky.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí / vyzvednutí 
voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání volič-
ského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to 
i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče 
i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. 
V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit 
k hlasování.

Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu 
opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Po-
slanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrs-
ková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství České 
republiky, tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej 
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu 
hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo 
nemá hlasovací lístky v rámci „svého“ volebního kraje k dispozici) 
a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

Dostaví-li se takovýto volič do volební místnosti volebního okrs-
ku, kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, 

okrsková volební komise poznámku o vydání voličského průkazu 
zruší a voličský průkaz připojí k výpisu ze stálého seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Jana Ponocná

starostka

BÍLÁ PASTELKA
Celostátní sbírka je tu letos již po 18té. Ve středu 11. října se 

v ulicích celé ČR objeví na 2900 dobrovolníků vybavených ka-
sičkami a v tričkách s logem BÍLÉ PASTELKY. I v našem městě 
budou nabízet za minimální poplatek 30,-Kč. BÍLOU PASTELKU 
„symbol světa nevidomých a slabozrakých“, dostanete také záložku 
do knihy s kalendářem.

Na co vlastně může být Váš příspěvek použit?
Naše sbírka nedává lidem pečené ryby, aby je jenom tak snědli, 

naše sbírka učí nevidomé lidi ryby lovit. Díky Knihovně digitálních 
dokumentů nám nemusí nikdo číst, elektronické knihy si čteme 
sami. Díky Navigačnímu centru, odborníkům na bezbariérové 
prostředí a Středisku výcviku vodicích psů už nebloudíme, ale 
cestujeme daleko samostatněji. Díky instruktorům naší dceřiné 
společnosti Tyfl oservis se naučíme  poslepu vařit, prát i zašívat 
a také bezpečně chodit s bílou holí. Díky lektorům výpočetní 
techniky samostatně obsluhujeme své mobilní telefony i počítače. 
Díky sociálněprávním poradcům známe svá práva a povinnosti. 
Díky rekvalifi kačním kurzům i vlastním pracovním programům 
můžeme být zaměstnáni. Díky vlastnímu vydavatelství časopisů je 
náš hlas slyšen … všechny služby a činnosti zde nelze vyjmenovat. 
Podrobněji se o nás každý může dočíst v našich výročních zprávách 
na odkazu www.sons.cz/dokumenty. Zde se přesvědčí, že stojí za to 
naši sbírku skromným příspěvkem podpořit.

Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám 
kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace 
shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, 
ne-li nemožná.

Podrobnější informace najdete na www.bilapastelka.cz
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Alois Jirásek
Rozmanitá prosa
Skizzy a studie
Z Orlických hor

psáno roku 1879 – 1893
... pokračování z minulého čísla zpravodaje

Při potoku východnějším v údolí ne tak již širokém rozkládá se 
ves Horní Lipka, za starodávna u našich předků Levka jmenovaná, 
pravá ves pohorská, při potůčku místem velikými listy devětsilový-
mi až zakrytém, i na svazích i ve stráni roztroušená. Stavení skoro 
veskrze dřevěná, nepravidelných lomenic, při spodu valně širokých, 
zhusta šindelem pobitých. U stavení stromů málo, nejspíše třešně, 
jejíž drobounký plod se právě v srpnu měsíci, zapaluje. Kolem sta-
vení na dole i na svazích všude veliké travnaté palouky, jímž roz-
manitosti dodávají bělokoré břízy nebo olše tmavozelených korun 
porůznu se na nich pnoucí. Stoupáme výš a výše; již ze vsi přímo 
do svahu horského kráčíme.
Jsme ve výši 700 metrů a stoupáme ještě výše, a kolem všude ještě 
pracně zdělaná pole a tu tam osamělý dvorec nebo chata s jedním 

nebo několika stromy třešňovými. Dvorce tu nejsou uzavřeny, sklá-
dajíce se obyčejně toliko ze dvou stavení. V jednom lidé přebýva-
jí, tu také jsou chlévy pro dobytek, druhé je stodola. Průčelí domu 
všecko je šindelem pobito, aby mělo brnění proti větrům a mrazu. 
Před hlavními dveřmi zdělán přístřešek z prken přikloněných se 
střechy až na zem. Toť zase štít na zimu, aby metelice dveře neza-
vála. Studně tu nenajdeš, bežiť dost vody s hor. Každé to osamělé 
stavení má svou stroužku, kterou se hrne studená, čistá voda do dře-
věného koryta před stavením poblíže dveří. Koryto je pak chráněno 
bedněním nebo boudou.
Teď tu v té výši, v těch samotách velmi pěkně. Kolem stavení pa-
louky bujně zelené, vzduch svěží, líbezný, výhled daleký a krásný 
– ale v zimě, kdy všecko do sněhu zapadne! A těžké tu živobytí!
Lid zaměstnává se v těch samotách i ve vsích níže položených hlav-
ně tkalcovstvím, tkalounkářstvím, zhotovuje nitěné knofl íčky, nebo 
loví v létě v mladičké Moravě a v potocích, pstruhy, jež ve městě 
odbývá.
U osamělé myslivny výše než 900 metrů položené odpočíváme 

na mezi, na kraji pole – tu již posledního – užívajíce krásného roz-
hledu na lesnaté hory za Moravou, zvláště na táhlou Horu Sviňskou 
(Sauberg) 1131 metr vysokou. Pak nás chlad a hluboký stín lesní při-
jímá. Jdeme stezkou dosti upravenou pod hřebenem na východním 
svahu, široširým hvozdem, jenž se tu od hřebene po obou svazích, 
na východ až k Moravě a za ní zase na kopcích moravských, i na zá-
pad daleko do Kladska po horách rozkládá. Chlad kolem příjemný, 
ale stoupání namáhavé. Rozhled nyní valně omezený. Jen průseky 
lesními kmitnou se nám chvílemi hory naproti za řekou Moravou se 
pnoucí. Za to častěji hledíme temným lesem dolů, příkrým svahem, 
jehož úpatí Moravou svlažovaného ovšem nevidíme; ztráciť se nám 
v tajemném šeru lesním a v něm se nám zdá svah jako nekonečným. 
Hluboké kolem ticho. Lesy ty jsou mlčelivy, zpěv ptačí tu vzácným 
hostem. Než jiná hudba tě zajímá; hlas řinoucích se vod dolů sva-
hem do Moravy. Potůčků těch neviděti, ale hrčení jejich a hlasný 
šumot živě se rozléhá temnou tišinou lesní a ji oživuje.
Místy viděti na volnějších místech spoustu bujného kapradí, celé 
malé paloučky kapraďové. I sem do té výše nelení si lidé na ně při-
jíti. Požaté kapradí domů snášejí dobytku na stlaní. – Kráčíme již 
několik hodin, jsme unaveni. Vůdce nás však těší a pobízí, že jsme 
pod temenem Bílého Kamene, že k Malé Sněžce není tak daleko, 
pak že budeme hned u cíle, teď že dojdeme ještě ku stavení a tu 
si odpočineme. A skutečně! Tu zrovna pod cestičkou, ve stráni, 
ve hlubokém lese samojediná chata dřevěná – i z té nás vítá známý 
hlas tkalcovského stavu. Usedáme venku, pijeme čerstvou vodu, již 
nám obyvatel té chaloupky ochotně snáší, jakož i kalíšek kořalky. 
Pak opět dále!
Znamenitou výši znáti také kolem na lese. Stromy ne tak už veli-
ké a silné, jakož jsme nížeji viděli, kmeny zakrslejší, a patrno, že 
pomalu rostly. také jsou zpustlejší, mechem hustě zarostlé. Mlází, 
zvláště bukové a habrové, místem všecko sehnuto, pochýleno. Tíže 
sněhová dlouho na nich leževší je tak zřivila, a mladé ty kmeny, 
jinde bujné a štíhlé, zůstaly tu tak ve svém ponížení, nemohou se již 
vzpamatovati a narovnati.
Les pak již řídne, již viděti paloučky mezi stromy. Shýbáme se 
po bílém pryskyřníku, po léčivé prše, kteréž tu hojně, a naše zraky 
zvláště vábí bílá kýchavice (Veratrum album), violka žlutá a mlé-
čivec modrý, zvonek vousatý, jestřábník, vzácné to rostliny, jež 
bychom v kraji i na dole marno hledali. Mlází bukové již přestalo, 
jen zakrslá borovice a houští smrkové. Pohled se uvolňuje, a jak 
nyní jsme více v pravo zahnuli, ukazuje vůdce na rozlehlou kupu, 
na Sněžku Králickou, náš cíl. Jsme již velice zemdleni, nohy bolí, 
zardělí obličej všecek uřícen, ale tu naposledy přidáváme do kroku. 
Přecházíme na příkrém svahu palouky šťavnaté trávy plné horských 
bylin, obcházím jehličnaté houštiny, až tu před námi na planince – 
úhledné, velké stavení rázu švýcarského s pavlačemi.
„to ještě nejsme u cíle,“ vůdce vysvětluje. „Jsme sice na Sněžce, ale 
ne na jejím temeni, nýbrž pod ním.“
A ukazuje do holé, kamenité stráně nad budovou se vypínající. My 
však tu nejprve do toho stavení zamíříme a jeho pohostinství uži-
jeme. Stavení to, hostinec i hospodářství zároveň, patří pruskému 
princi Albrechtovi, jehož matka, princezna hollandská, je dala vy-
stavěti. Nájemce jeho chová tu značnější počet krav a provozuje tak 
salašnictví. Palouky kolem pod temenem, témě pak samo poskytují 
dobytku hojné trávy a vonného, šťavnatého sena. „Salaš“ ta, vel-
mi pohodlně zařízená, byla nám po namáhavé, lopotné chůzi velmi 
milá, zvláště když nás občerstvila vínem i „českým“ pivem a sluš-
nou, ovšem že pruskou kuchyní. Nocleh jsme si zamluvili, slunce se 
schyluje k západu – protož ven dokončit cestu!
Máme ještě od hostince na temeno Sněžky Králické tak půl hodiny 
cesty. Stoupáme křivolakou, kamenitou stezkou; tu a tam ještě mlá-
zí, houština, pak už holá půda, kamenitá, nebo chudě prorostlá. Sem 
tam vynikají z boku veliké, tmavé skály rulové – a teď již jsme sta-
nuli konečně na temeni. Je ploché, rozlehlé, holé, ani stromku, ani 
křoviny; vřesem, travou, islandským mechem hustě porostlá pláň 
s 20·4 jitra. Sotva čtyři měsíce do roka je sněhu prosta, v červnu 
však změní se v bujnou, horskou louku.
Tato rozlehlost temene také vadí volnému rozhledu. Neníť jednot-
ný, a třeba jíti  po krajích, aby se nám rozšířil. Kráčíme temenem 

portrét Aloise Jiráska 
autor: Jan Vilímek
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na příč, nohy se nám boří do islandského mechu, jehož tu nejvíce, 
jako do koberce. Nad něj vyniká borůvčí, vřes nebo sem tam klas 
zardělého rdesna. Tu hle, uprostřed hraniční sloup, označující nám, 
že tu stýkají se území Čech, Moravy a Slezska – někdy tělo jedno, 
někdy země naší staroslavné koruny Svatovácslavské – nyní již ná-
silím rozloučené. Opodál hraničního kamene také pomník, od pod-
loudníků prý porušený, postavený sem na památku, že tato místa 
také navštívil nizozemský král Vilém Fridrich v červenci 1840. 
Stojíme, jak už udáno, 1422. nad hladinou mořskou. Poprvé zdá 
se, změřil výšku Sněžky Králické Al. Martin David, Praemorstrat 
český, ředitel Pražské hvězdárny (zemřel r. 1836). Ten udal výšku 
Sněžky na 711 toisů.
Od hraničního sloupu není výhledu žádného, leda jen přes širé, pus-
té, osamělé temeno hory. Jdeme tedy ku kraji, a jak jím obcházíme, 
mění se divadlo jako v panoramě pohybující se obraz. Tu k zápa-
du svah pásma hor Králických, na jejichž nejvyšším místě stojíme, 
Hory Orlické až k Vrchmezí, Hejšovinu, hornaté výběžky, a všude 
plno lesů, pod horami širá kotlina hrabství Kladského, a tam při 
říčkách a potocích, hlavně s našeho pásma stékajících, vesničky, 
města, tu k východu Praděd a moravské Sudety, jež jako modré, 
obrovské stíny odrážejí se od blednoucího nebe, a tam na jih lesna-
té, divoké, krásné údolí, kterýmž se mladá Morava prodírá, až zrak 
náš opět utkví na velikém, krvavém slunci, ponenáhlu klesajícím 
za Kladské hory.
Na údolí se již stín ukládá, lesy černají, vřesoviště kolem nás bru-
nátní a zatemňuje se víc a více. Stojíme dojati rozmanitým obrazy, 
velebou přírody, jejíž velikolepost tu na té výši uprostřed hor a lesů, 
u slavnostním tichu, ani hláskem nerušeném, nejlépe cítíme a nej-
raději uznáváme. Soumrak již nastal, když jsme se navrátili do vý-
stavné, pohodlné „salaše“, kdež na nás čekaly chutné večeře a pak 
dobré lůžko, dnes dvojnásob milé.
Ani se nám ven nechtělo, když pak z rána, ještě za tmy budil nás 
sluha toho lesního hotelu. Než touha uviděti s temene Sněžky Krá-
lické vycházející slunce, odkud jsme je také viděli zapadati, ven nás 
vyvábila. Husté šero bylo ještě, lesy kol i pod námi dosud v černé 
roucho noční oděny, když jsme se na novo brali stezkou na vrchol 
hory. Na cestu nám svítila třepetavým světlem dennice.
Pláň na vrcholu byla ještě tmavá, do černa, mrazivý, ranní větřík 
se hnal přes ni. Těsněji jsme se halili do plaidu, stojíce uprostřed té 
rosy mokré pustiny islandského mechu a vřesu, nezříce kolem jiné-
ho nic než tmavé dosud nebe nad sebou. Tak asi vypadají ta pustá 
vřesoviště ve Skotských horách a v Sutherlnadu, známá ze Scotta, 
i Macbetha Shakespearova.
Hvězdy pobledly, tmavé nebe počíná se na východu jasniti. Jde-
me k okraji, abychom viděli krajiny za dne se probouzejícího. 
Před námi hluboko i daleko všechen kraj zahalen bělavou mlhou, 
jakoby jí zatopen. A již nastává zápas světla s ní. Na východě se 
rdí, paprsky zlatavého světla jako obrovské blesky šlehly nebesy, 
mráčky na nich zardělé počaly nyní zářiti jako žhavé. Po nejvyšších 
vrcholích hor svitlo, i všecky ostatní se ozařují, po širých hřbetech 
tmavých lesů těkají zlaté, světelné stíny, tmu se všad na dol zapla-
šující, ale slunce dosud neviděti; mlha mu brání. Teprve za chvíli 
se z ní vyhouplo, al tu již bylo nad obzorem. A jak nyní mlha klesá 
a se trhá, viděti v ní do daleka města, vesnice jako ostrovy z vod 
vyčnívající.
My tu na vrcholu jsme v plné záři. Ale paprsky všeživného slunce 
ruší i hrobové ticho kolem nás. Kde se vzaly, tu se vzaly, veliké 
mouchy poletují na výsluní bzučíce, a teď také slyš – tik, tik – jed-
notvárný, teskný hlas skalního vrabce, jenž tudy přelétaje zatíkal, 
jakoby se ostýchal porušiti to nekonečné kol mlčení a ticho.
Vracíme se opět do hostince, abychom se odtud dali sráznými a les-
natými svahy Králické Sněžky zase dolů a putovali z výběžku krá-
lického do vlastního pásma Orlického.......

Poznámka redakce:
Text byl doslovně přepsán, v přepisu jsou zachovány zjištěné textové 
chyby, interpunkční znaménka atd. (např. srovnej „Praemorstrat“ 
místo premonstrát – viz. odkaz na https://cs.wikipedia.org – heslo 
čeští premonstráti)
Publikaci vydalo nakladatelství J. Otty v Praze, rok vydání 1901

Křišťálově čistá pitná voda
Spotřebitelé v Červeném Potoku, při každém otevření vodo-

vodního kohoutu mohou pouze hádat, jak kvalitní pitnou vodu 
pijí a platí. Určitý obrázek si můžeme udělat ze zprávy Krajské 
hygienické stanice. „Lze předpokládat nepřímé vlivy, mezi které 
řadí problémy s dezinfekcí – snížení její účinnosti, vylučování 
kovů obsažených v cementové výstelce, zvýšení rychlosti tvorby 
THM, což se projevilo v lednu 2017 a chuť vody. Zpracovatel 
upozorňuje na obezřetnost u citlivých populačních skupin – osob 
s metabolickou poruchou a kojenců, kde se doporučuje použití 
vhodné balené vody pro přípravu stravy kojenců“. (zdroj: Opatření 
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardu-
bicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 29. 6. 2017 pod č. 
j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO určující mírnější limit ukazatele 
pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený Potok na dobu 
do 30.6.2020)

(poznámka: THM je označení pro trihalometany, ke kterým řa-
díme chloroform, bromoform, dibromchlormetan a bromdichlor-
metan, které mohou mít ve vyšších koncentracích rakovinotvorné 
účinky nebo mohou způsobit genetická poškození.)

Po přečtení poskytnutých informací dle § 13 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uveřejněných 
v měsíci srpnu a září na úřední desce města, musím konstatovat, 
že tazateli/ce byly ke stavbě „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – 
Červený Potok“ poskytnuty velmi rozporuplné informace. 

Dotaz: Doložil žadatel, Město Králíky, k žádosti o vydání ko-
laudačního souhlasu ke stavbě „Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč 
– Červený Potok“ vedený pod č. j.: 5805/2015/ŽP/GS/4 ze dne 19. 
11. 2015, posudek o tom, že zabudované potrubí přivaděče odpovídá 
požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 409/2005 Sb.?

Odpověď: Ne.

Dotaz: Kdo /jmenovitě/ a kdy schválil typ použitého trubního 
materiálu?

Odpověď: Použitý materiál byl schválen Krajskou hygienickou 
stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pra-
coviště Ústí nad Orlicí, dne 30.11.2015.

Dotaz: Jakým způsobem bude zajišťovat zřizovatel MŠ v Čer-
veném Potoku dodávku pitné vody pro děti?

Odpověď: Zřizovatel MŠ nebude zajišťovat dodávku pitné vody 
pro děti. Objekt je napojen na vodovod pro veřejnou potřebu a tuto 
službu tedy zajišťuje provozovatel vodovodu.

Dotaz: Kdy byl informován poskytovatel dotace, že uvedené 
vodohospodářské dílo neplní cíl projektu – zajištění zásobování 
pitnou vodou oblast Červený Potok?

Odpověď: Vodohospodářské dílo – vodovodní přivaděč Dolní 
Hedeč – Červený Potok plní cíl projektu – zajištění zásobování 
pitnou vodou oblasti Červený Potok. 

Moje otázky, na které Vážení čtenáři hledejte odpovědi, tak 
abyste si utvořili vlastní názor, zní:

Jaký byl cíl projektu a získání několikamilionové dotace 
na stavbu vodovodního přivaděče? 
Převzal objednatel stavbu provedenou z materiálů určených 

pro styk s pitnou vodou?
Reklamoval objednatel u zhotovitele použitý trubní materiál?
Která společnost byla zhotovitelem stavby?

Občané mají právo znát pravdu.
Ing. Roman Kosuk

zastupitel zvolený za ČSSD
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Výpis z jednání Rady města Králíky
28.08.

RM/2017/34/475: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě vodo-
vodní přípojky vedenou pod názvem 
„Novostavba rekreační chalupy na p. p. č. 
2472/1 v k. ú. Horní Lipka“, a dále v prá-
vu vstupu vlastníka zařízení nebo jím 
pověřené osoby na pozemky p. p. č. 2423 
a p. p. č. 2457 – trvalé travní porosty a dále 
na pozemky p. p. č. 2686 a p. p. č. 2687 – 
ostatní plochy v k. ú. Horní Lipka za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení, 
a to pro oprávněné P. B.,  a Š. B., Ústí 
nad Orlicí, a následné vlastníky pozemku 
p. p. č. 2472/1 v k. ú Horní Lipka. Služeb-
nost se zřizuje na dobu neurčitou a za náhra-
du stanovenou ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené se zřízením služebnosti. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v předloženém znění.

RM/2017/34/476: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě kanalizační 
přípojky pro stavbu pod názvem „Napojení 
objektu čp. 914 v k. ú. Králíky na městskou 
kanalizaci“, a dále v právu vstupu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřené osoby na po-
zemky st. p. č. 195/1 – zastavěnou plochu 
a nádvoří a p. p. č. 2074/1 – ostatní plochu 
v k. ú. Králíky za účelem uložení, oprav, 
údržby a provozu zařízení, a to pro opráv-
něného T. B., Králíky, a následné vlastníky 
domu čp. 914, který je součástí pozemku 
st. p. č. 195/2 v k. ú. Králíky. Služebnost 
se zřizuje na dobu neurčitou a za náhradu 
stanovenou ve výši znaleckého posudku 
+ náklady spojené se zřízením služebnosti. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v předloženém znění.

RM/2017/34/477: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 4 v bytovém 
domě čp. 662/1 v ul. V Bytovkách, který je 
součástí pozemku st. p. č. 774 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, s manžely 
K. a M. N., bytem tamtéž, a to dohodou 
ke dni 31.10.2017. Zároveň RM ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu výše uve-
deného bytu. 

RM/2017/34/478: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v uložení kanalizačního sběrače a práva 
vstupu za účelem provozování, údržby 
a oprav zařízení k pozemku p. p. č. 2283 – 
ostatní ploše v k. ú. Králíky pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Služebnost se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

RM/2017/34/479: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 2195 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 75 m2 v k. ú. Horní Lipka 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/34/480: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 

p. p. č. 3410 – ostatní plochy o výměře 
719 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/34/481: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 3404 – trvalého travního porostu 
o výměře 284 m2 a st. p. č. 21 – zasta-
věné plochy a nádvoří o výměře 205 m2 
v k. ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/34/482: RM potvrzuje usnese-
ní č. RM/2017/27/384 ze dne 03.07.2017, 
tj. doporučuje ZM schválit záměr směny 
části pozemku p. p. č. 1453/3 – ostatní 
plochy o výměře cca 120 m2 ve vlastnictví 
města Králíky za část pozemku st. p. č. 171 
– zastavěné plochy o výměře cca 7 m2 
ve vlastnictví paní M. G., Králíky, vše v k. ú. 
Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
žadatelka. Zároveň RM ukládá MO sdělit 
paní M. G. vyjádření Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad 
Orlicí ke vzniku p. p. č. 1453/3 v k. ú. Dolní 
Boříkovice.  

RM/2017/34/483: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 651/41 – zahrady 
o výměře cca 100 m2 v k. ú. Králíky za úče-
lem krátkodobého uložení zeminy paní J. P., 
Králíky, a to na dobu určitou od 29.08.2017 
do 26.09.2017 za nájemné ve výši 100 Kč.

RM/2017/34/484: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-93 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva 
fi nancí ČR a interní rozpočtové opatření 
číslo 201709, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
30.000,00 Kč. 

RM/2017/34/485: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace 2017 mezi Pardu-
bickým krajem, Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice a městem Králíky na akci:  
„Králíky, náhrobek rodiny Franze Wanieka 
s plastikou ženy, obnova“ v předloženém 
znění.

RM/2017/34/486: RM schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy k městskému bytu 
v domě s pečovatelskou službou na adre-
se  Králíky, Na Křižovatce 193, byt č. 19, 
s panem M. V., Králíky, a to v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlast-
nictví města Králíky. Náhradníci: P. M., 
Červená Voda, V. J., Červená Voda, B. T., 
Červená Voda. 

RM/2017/34/487: Rada města bere 
na vědomí skácení 1 ks jasanu na p.p.č. 3232 
v k. ú. Dolní Boříkovice a současně souhla-
sí, aby si pan A. B., Brno ponechal vzniklou 
dřevní hmotu jako náhradu za kompletní vy-
klizení dotčeného místa a uvedení pozemku 
pana P. do původního stavu.

RM/2017/34/488: RM schvaluje na zá-
kladě iniciativy paní M. H. umístění 

vzpomínkové lavičky věnované památce 
pana Aleše Klohny v parčíku pod Velkým 
náměstím.

RM/2017/34/489: RM bere na vědomí 
sdělení ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného 
dne v termínech 11.09.2017 a 29.09.2017.

RM/2017/34/490: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky PO Školní jídelna 
Králíky přerušení provozu dne 11.09.2017.

RM/2017/34/491: Rada města Králíky: 
I. schvaluje
a) výsledek hodnocení nabídek ve veřejné 

zakázce malého rozsahu Výkon technické-
ho dozoru investora a koordinátora BOZP 
na stavbě „Králíky – Intenzifi kace ČOV“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“), navržený ko-
misí ve Zprávě o hodnocení nabídek takto:

obchodní fi rma: nabídková cena 
bez DPH:

pořadí:

FORENTA s.r.o. 1.180.000 Kč 1.

Ekologický rozvoj 
a výstavba s.r.o. 1.245.000 Kč 2.

AP INVESTING, 
s.r.o. 1.300.000 Kč 3.

b) k uzavření smlouvy toho účastníka 
výběrového řízení, jehož nabídka byla vy-
hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek:
obchodní fi rma: FORENTA s.r.o.

sídlo:
Na Bělisku 1229, 562 01 
Ústí nad Orlicí

IČ: 25963082
nabídková cena: 1.180.000 Kč

II. pověřuje
paní Janu Ponocnou, starostku města, k:
a) podepsání Rozhodnutí o výběru doda-

vatele ve Veřejné zakázce;
b) podepsání Oznámení o výběru ve Ve-

řejné zakázce pro všechny účastníky výbě-
rového řízení;
c) rozeslání Oznámení o výběru ve Veřejné 

zakázce všem účastníkům výběrového říze-
ní prostřednictvím datové schránky obce;
d) podepsání smlouvy o dílo se shora 

uvedeným vybraným dodavatelem takto:
Smlouvu uzavře zadavatel bez zbytečné-

ho odkladu v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele.

04.09.
RM/2017/35/492: RM v souladu s usne-

sením č. RM/2017/22/297 ze dne 29.05.2017 
schvaluje dohodu o uložení sedimentu sp. 
zn. 2040/2017 mezi městem Králíky a spo-
lečností Okrouhlický s. r. o., IČO 25255819, 
sídlem Zemědělská 1131, 500 03 Hradec 
Králové, v předloženém znění.

RM/2017/35/493: RM schvaluje uzavře-
ní dohody o splácení dluhu mezi městem 
Králíky a paní L. F., Králíky, a to pravidel-
nými minimálními měsíčními splátkami 
ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody splátek 
ke každému poslednímu dni v měsíci, 
počínaje měsícem září 2017. Zároveň RM 
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schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy 
na dobu určitou 3 měsíců. 

RM/2017/35/494: RM bere na vědomí 
předloženou registraci akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace na akci - Intenzifi kace 
ČOV Králíky - z Ministerstva životního pro-
středí, programu 11531 – Operační program 
životního prostředí 2014 – 2020, identifi -
kační číslo: 115D312010143. RM ukládá 
odboru VTS předložit rozhodnutí o po-
skytnutí dotace na jednání Zastupitelstva 
města Králíky.

RM/2017/35/495: RM zařazuje do pro-
gramu jednání zastupitelstva dne 18.09.2017 
rozhodnutí o podaných žádostech na změnu 
Územního plánu Králíky. Zároveň RM uklá-
dá OÚPSÚ předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/35/496: RM schvaluje zvýšení 
příspěvku na činnost organizaci Základ-
ní škola Králíky v roce 2017 o částku 
94.500 Kč.

RM/2017/35/497: RM schvaluje zvýšení 
příspěvku na činnost organizaci Školní 
jídelna Králíky v roce 2017 o částku 
120.000 Kč.

RM/2017/35/498: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 18.09.2017. 

RM/2017/35/499: RM schvaluje proná-
jem městského bytu č. 3 v bytovém domě čp. 
366 na Velkém náměstí v Králíkách, který je 
součástí pozemku st. p. č. 225 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, společnosti 
Ecce Dent s. r. o., IČO 05043701, sídlem 
Geologa Pošepného 263, 514 01 Jilemnice, 
a to na dobu určitou šesti měsíců s účinností 
od 11.09.2017. V souladu s Čl. 4 bodu 4 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky se byt pronajímá ve veřejném 
zájmu pro zajištění ubytování zubních léka-
řů v Králíkách.

RM/2017/35/500: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. Koup_01_2017 týkající se za-
jištění provozu koupaliště na rok 2017 mezi 
městem Králíky a  fi rmou Služby města 
Králíky s.r.o., sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, v předloženém znění.

11.09.
RM/2017/36/501: RM schvaluje roz-

počtové opatření číslo MK 55963/2017 
OPP přidělené městu Králíky na základě 
rozhodnutí Ministerstva kultury, rozpočtové 
opatření číslo OKSCR/17/23637 přidělené 
městu Králíky na základě usnesení Za-
stupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201710, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 1.030.000,00 Kč. 

RM/2017/36/502: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu na stavební práce „Technická 
infrastruktura Na Skřivánku, Králíky 1. eta-
pa - změna“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem Miroslav Skalický, 5. 
května 518, Králíky, 561 69, IČ: 46447211.

RM/2017/36/503: RM bere na vědomí 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního 
rozpočtu městu Králíky z Programu rege-

nerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 2017.

RM/2017/36/504: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu města Králíky mezi městem Králíky 
a Římskokatolickou farností Králíky, Velké 
náměstí 1, 561 69 Králíky - vlastník nemo-
vité kulturní památky Kostel sv. Archanděla 
Michaela zastoupená Mgr. Pavlem Plíškem, 
v předloženém znění a ukládá odboru VTS 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/36/505: RM schvaluje dohodu 
o spolupráci na projektu „Kladsko - Orlicko 
- Sněžník“ realizovaném z prostředků Pro-
gramu Interreg V-A, Česká republika – Pol-
sko s městem Králíky a vedoucím partnerem 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej 
(Sdružení obcí Kladska), ul. Łukasiewic-
za 4a/2, 57-300 Kłodzko, IČ (REGON): 
890238399, v předloženém znění.

RM/2017/36/506: RM schvaluje Doda-
tek ke „Smlouvě o zajištění zpětného od-
běru elektrozařízení“ mezi městem Králíky 
a fi rmou ASEKOL a.s., Československého 
exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, v před-
loženém znění.

RM/2017/36/507: RM schvaluje zvýšení 
příspěvku na činnost příspěvkové organizaci 
Základní umělecká škola Králíky v roce 
2017 o částku 16.041,51 Kč.

RM/2017/36/508: RM vyhlašuje dru-
hý termín pro podávání žádostí o dotaci 
z Fondu památkové péče Města Králíky 
s doručením na podatelnu MěÚ Králíky 
v termínu od 16.10.2017 do 12.00 hod. dne 
03.11.2017 a ukládá odboru OS vyhlášení 
zveřejnit.

18.09.
RM/2017/37/509: RM ukládá MO 

pozvat evidované zájemce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/28 o velikosti 1+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 350.000 Kč na jednání RM dne 
09.10.2017 s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO předlo-
žit prodej bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/37/510: RM ukládá MO 
pozvat evidované zájemce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/36 o velikosti 1+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 350.000 Kč na jednání RM dne 
09.10.2017 s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO 
předložit prodej bytové jednotky na jednání 
ZM.

RM/2017/37/511: RM ukládá MO 
pozvat evidované zájemce o prodej volné 
bytové jednotky č. 658/39 o velikosti 1+1 
v bytovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 400.000 Kč na jednání RM dne 
09.10.2017 s tím, aby předložili své nabídky 
na kupní cenu. Poté RM ukládá MO 
předložit prodej bytové jednotky na jednání 
ZM.

RM/2017/37/512: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 3123 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 4 500 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/37/513: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 705/2 – orné půdy a části pozemku 
p. p. č. 783/6 – ostatní plochy o celkové 
výměře cca 555 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/37/514:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr směny pozemků 
p. p. č. 2107/2 – ostatní plochy včetně 
vstupního portálu a 2 kaplí, p. p. č. 2107/4 
– ostatní plochy, p. p. č. 3732 – ostatní 
plochy, p. p. č. 3733 – ostatní plochy, 
p. p. č. 3734 – ostatní plochy včetně kaple, 
p. p. č. 3735 – ostatní plochy včetně kaple, 
p. p. č. 3736 – ostatní plochy včetně kaple 
a p. p. č. 3737 – ostatní plochy včetně kaple 
vše v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní 
plochy v k. ú. Dolní Hedeč o celkové vý-
měře 14 031 m2 ve vlastnictví Biskupství 
královéhradeckého, IČO 00445134, sídlem 
Velké náměstí 34/44, 500 03 Hradec Krá-
lové, jež jsou součástí městské památkové 
zóny, za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní 
porost a p. p. č. 714 – neplodnou půdu 
o celkové výměře 17 466 m2 ve vlastnictví 
města Králíky, a to formou bezúplatného 
převodu. Zároveň ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/37/515: RM schvaluje pro-
nájem pozemku p. p. č. 356/1 – zahrady 
o výměře 624 m2 v k. ú. Králíky za účelem 
sekání trávy a údržby pozemku panu P. Š., 
Králíky, a to na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 312 Kč/rok.

RM/2017/37/516: RM schvaluje proná-
jem pozemku p. p. č. 3512 – trvalého travní-
ho porostu o výměře 354 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem sekání trávy a údržby pozemku 
manželům J. a A. D., Králíky, a to na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 177 Kč/rok.

RM/2017/37/517: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 1 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice za účelem umístění re-
klamního poutače - billboardu společnosti 
FIMAR ITALY s. r. o., IČO 03063771, síd-
lem Dolní Boříkovice 109, 561 69 Králíky, 
a to na dobu neurčitou za roční nájemné 
ve výši 100 Kč + DPH. 

RM/2017/37/518: RM schvaluje dohody 
v předloženém znění o poskytnutí prostor 
na dobu nezbytně nutnou, tj. na dobu určitou 
od 18.10.2017 do 23.10.2017, pro přípravu 
a konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 20.10.2017 až 
21.10.2017 s těmito subjekty:
1) Leona a Josef Kopeckých, bytem: Josef 

Kopecký - 17. listopadu 113, 561 69 Králíky 
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a Leona Kopecká - Pražská třída 229/86, 
500 04 Hradec Králové: místo konání - 
rekreační zařízení Heřmanice čp. 102. RM 
schvaluje úhradu za poskytnutí prostor 
ve výši 3.600 Kč
2) Duchovní správa poutního kostela 

v Králíkách II, IČO 73631035, sídlem 
Kopeček 1, 561 69 Králíky, místo konání 
- Klášter čp. 1, Dolní Hedeč RM schvaluje 
úhradu za poskytnutí prostor ve výši částku 
3.600 Kč.
Zároveň RM schvaluje dohody v předlo-

ženém znění o náhradě účelně vynalože-
ných nákladů v souvislosti s konáním voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ve dnech 20.10.2017 až 23.10.2017 se:
1)  Základní  školou Král íky,  IČO 

49314629, sídlem Moravská 647, 561 69 
Králíky, místo konání - budova ZŠ, ulice 
5. května čp. 412
RM schvaluje úhradu za účelně vynalo-

žené náklady ve výši 3.600 Kč.
2) SPOLKEM SENIORŮ Kralicka – 

zapsaný spolek, IČO 22856536, sídlem 
Velké náměstí 367, 561 69 Králíky, místo 

konání – budova bývalého gymnázia, Velké 
náměstí čp. 367, 561 69 Králíky. 

RM schvaluje úhradu za účelně vynalo-
žené náklady ve výši 3.600 Kč.

RM/2017/37/519: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 17-101 přidělené 
městu Králíky na základě rozhodnutí Mini-
sterstva zemědělství ČR, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 27.526,00 Kč. 

RM/2017/37/520: RM uděluje příspěv-
kové organizaci Klub Na Střelnici souhlas 
k odpisu pohledávky za společností ME-
DIATTA, s.r.o. fakturované fakturou číslo 
172010 ve výši 4.000,00 Kč. 

RM/2017/37/521: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 
a 01.10.2017 na pozemcích vyhrazených 
k jejímu pořádání, jež je uzavírána mezi 
městem Králíky a Sokolem Dolní Boříko-
vice, z.s., v předloženém znění.

RM/2017/37/522: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 07
konaného 18. září 2017

a 01.10.2017 na pozemcích vyhrazených 
k jejímu pořádání, jež je uzavírána mezi 
městem Králíky a FC Jiskrou 2008, z.s., 
v předloženém znění.

RM/2017/37/523: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění organizace Svatomichalské 
pouti, která se koná ve dnech 30.09.2017 
a 01.10.2017 na pozemcích vyhrazených 
k jejímu pořádání, jež je uzavírána mezi 
městem Králíky a TJ Jiskrou Králíky, z.s., 
v předloženém znění.

RM/2017/37/524: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace v roce 2017 mezi 
Pardubickým krajem, Komenského náměs-
tí 125, 532 11 Pardubice a městem Králíky 
na aktivitu: „Činnost a provoz turistického 
informačního centra“ - Městské muzeum 
Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 Králí-
ky, v předloženém znění.

RM/2017/37/525: RM bere na vědomí 
inspekční zprávu ČŠIE-763/17-E ze dne 
01.09.2017 a ukládá vedoucímu odboru OS 
odeslat informaci o přijatých opatřeních 
ze strany ředitele ZŠ Králíky příslušnému 
orgánu ČŠI.

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM):

Ponocná Jana, starostka; , Mgr. Martin 
Hejkrlík, místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran, člen RM; Ing. Ladislav Dostálek; 
Mgr. Karel Hlava; David Hrda; Mgr. Dušan 
Krabec; Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Má-
lek; Ing. Pavel Strnad, člen RM; Mgr. Jiří 
Švanda; Ing. Ladislav Tóth, člen RM.

Z jednání omluveni: Pavel Šiko; Ing. Ro-
man Kosuk; Antonín Vyšohlíd .

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

Ing. Věra Kubíčková, Ing. Jan Divíšek, 
RNDr. Jaroslav Kotík, Petr Venzara, Jitka 
Prausová

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Doplnění Změny č. 1 Územního 

plánu Králíky
4.3. Programové dotace na činnost spor-

tovních organizací
4.4. Smlouva o poskytnutí dotace z roz-

počtu města
4.5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

Intenzifi kace ČOV Králíky
4.6. Prezentace Odboru výstavby a tech-

nické správy
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 17.07.2017 Antonín 
Vyšohlíd a Mgr. Miroslav Beran nevznesli 
připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Karel 
Hlava a Ing. Ladislav Dostálek.

ZM/2017/07/091: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Kar-
la Hlavu a Ing. Ladislava Dostálka. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

2. Schválení programu
Starostka navrhla tyto změny v progra-

mu:
4.4. Změna zřizovacích listin příspěvko-

vých organizací - tento bod nebude dnes 
projednáván z důvodu potřeby dalších 
úprav zřizovacích listin a bude projednán 
při dalším jednání ZM. Místo toho bude 
projednána pod bodem 4.4. Smlouva o po-
skytnutí dotace z rozpočtu města.

4.5. Návratná fi nanční výpomoc na vy-
bavení zubních ordinací - tento bod také 
nebude dnes projednáván, neboť jsme dosud 
nedostali písemné podklady (žádost).

Jiný návrh na změnu či doplnění nebyl 
vznesen. Starostka navrhla hlasovat o změ-
něném návrhu programu.

ZM/2017/07/092: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 07 s navrženými 

změnami.
Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Mar-
tin Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 488 v k. ú. Králíky
ZM/2017/07/093: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 488 – zahrady o výměře 205 m2 
v k. ú. Králíky manželům M. Fryšták, 
za kupní cenu ve výši 37.490 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 2485 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2017/07/094: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu 
o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lip-
ka společnosti Vintage resort s. r. o., 
IČO 06159575, sídlem Ibsenova 178/22, 
Povel, 779 00 Olomouc za kupní cenu 
ve výši 428.025 Kč.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno)

4.1.3. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 
441 v k. ú. Králíky 

ZM/2017/07/095: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 441 – zahrady o výměře 1 487 m2 
v k. ú. Králíky panu S., Králíky za kupní 
cenu ve výši 159.555 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)
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120 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.9. Schválení záměru prodeje pozemku 
st. p. č. 189 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2017/07/101: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku st. p. č. 189 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 187 m2 v k. ú. Horní 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 2457 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2017/07/102: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. p. č. 2457 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 898 m2 v k. ú. Horní 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.11. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 3530 v k. ú. Králíky

ZM/2017/07/103: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. p. č. 3530 – orné půdy o výměře 
878 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2 s bonifi kací ve výši 
100 Kč/m2 po uvedení stavby rodinného 
domu do užívání a přihlášení stavební-
ka 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 zveřejnit na dobu 
15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro naklá-
dání s nemovitými věcmi.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 3157 v k. ú. Králíky

ZM/2017/07/104: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. p. č. 3157 – trvalého travního 
porostu o výměře 4 004 m2 v k. ú. Krá-
líky za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.13. Schválení záměru prodeje pozem-
ku st. p. č. 1686 v k. ú. Králíky

ZM/2017/07/105: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku st. p. č. 1686 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 s tím, 
že náklady spojené s vkladovým řízením 
uhradí kupující, a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.14. Schválení záměru směny čás-
tí pozemků p. p. č. 3511, p. p. č. 3546 
a p. p. č. 3547 ve vlastnictví města Králíky 
za část pozemku p. p. č. 3529 ve vlastnictví 

paní P. vše k. ú. Králíky
ZM/2017/07/106: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr směny po-
zemků p. p. č. 3511/2 – ostatní plochy 
o výměře 1 m2, p. p. č. 3546/2 – orné 
půdy o výměře 45 m2 a p. p. č. 3547/2 - 
ostatní plochy o výměře 123 m2 v k. ú. 
Králíky, které jsou ve vlastnictví města 
Králíky, IČO 0279072, sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, za pozemek 
p. p. č. 3529/2 – ornou půdu o výměře 13 
m2 v k. ú. Králíky, který je ve vlastnictví 
paní P., Králíky, za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí žada-
telka. Zároveň ZM schvaluje přiznání 
bonifi kace ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení sta-
vebníka k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu smlouvy na převáděné 
pozemky města Králíky a ukládá záměr 
směny zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.15. Schválení záměru směny části 
pozemku p. p. č. 3390 ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku p. p. č. 3389 
ve vlastnictví pana M. v k. ú. Dolní Bo-
říkovice  

ZM/2017/07/107: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje výjimku z Čl. 1 odst. 
7 Pravidel pro nakládání s nemovitý-
mi věcmi ve vlastnictví města Králíky 
u pana M., k zrealizování směny pozemků 
v k. ú. Dolní Boříkovice. Zároveň ZM 
schvaluje záměr směny části pozemku 
p. p. č. 3390 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku p. p. č. 3389 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 25 m2 ve vlastnictví pana M., Králíky, 
vše v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem s tím, že hodnota směňova-
ných pozemků je stejná a ukládá záměr 
směny zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.16. Schválení záměru směny části 
pozemku p. p. č. 1453/3 ve vlastnictví 
města Králíky za část pozemku st. p. č. 171 
ve vlastnictví paní G. v k. ú. Dolní Boří-
kovice  

ZM/2017/07/108: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny části 
pozemku p. p. č. 1453/3 – ostatní plochy 
o výměře cca 120 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku st. p. č. 171 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
cca 7 m2 ve vlastnictví paní G., Králíky, 
vše v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že rozdíl 
kupních cen uhradí žadatelka, a ukládá 
záměr směny zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.17. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 2484 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2017/07/109: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 

4.1.4. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 2283 v k. ú. Králíky

ZM/2017/07/096: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2283 – ostatní plochy, jiné plochy 
o výměře 685 m2 v k. ú. Králíky manže-
lům B., Králíky za kupní cenu ve výši 
190.030 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení prodeje části pozemku 
p. p. č. 1211/3 v k. ú. Dolní Boříkovice, 
která je nově označena jako p. p. č. 1211/5

ZM/2017/07/097: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 1211/5 – trvalého travního 
porostu o výměře 240 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice společnosti Fimar Italy s. r. o., 
IČO 03063771, sídlem Dolní Boříkovi-
ce 109, 561 69 Králíky, za kupní cenu 
31.370 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení prodeje části pozemku 
p. p. č. 1211/3 v k. ú. Dolní Boříkovice, 
která je nově označena jako p. p. č. 1211/6

ZM/2017/07/098: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 1211/6 – trvalého travního 
porostu o výměře 146 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice paní K., Králíky, za kupní 
cenu 22.910 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.7. Schválení nového záměru prodeje 
pozemku st. p. č. 305/1, jehož součás-
tí je stavba obč. vybavenosti čp. 359, 
a p. p. č. 353 v k. ú. Králíky 

ZM/2017/07/099: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 551 m2, jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti čp. 359, 
a pozemku p. p. č. 353 – zahrady o vý-
měře 277 m2 vše v k. ú. Králíky za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
800.000 Kč s výhradou zpětné koupě 
po dobu 3 let a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno)

4.1.8. Schválení záměru prodeje pozemku 
p. p. č. 403/7 v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2017/07/100: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemku p. p. č. 403/7 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 586 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 
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15 863 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejmé-
ně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spo-
jené s převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. Zároveň Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje při prodeji pozemku 
uplatnit tzv. „obálkovou metodu“.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.18. Schválení uplatnění tzv. „obál-
kové metody“ při prodeji pozemku 
st. p. č.  116 v k. ú. Dolní Hedeč

ZM/2017/07/110: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje při prodeji pozemku 
st. p. č. 116 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 295 m2 v k. ú. Dolní Hedeč za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
uplatnění tzv. „obálkové metody“.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.19. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p. p. č. 2195 v k. ú. Horní Lipka

ZM/2017/07/111: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. p. č. 2195 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 75 m2 v k. ú. Horní 
Lipka.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.20. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 3410 a zároveň neschválení záměru 
prodeje pozemků p. p. č. 3404 a st. p. č. 21 
vše v k. ú. Dolní Boříkovice

 O tomto připraveném bodu zastupi-
telstvo nejednalo, protože žadatelé zrušili svoji 
žádost o prodej pozemku.

4.1.21. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p. p. č. 422 a pozemku p. p. č. 421 
v k. ú. Dolní Boříkovice

ZM/2017/07/112: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. p. č. 422 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 80 m2 a pozemku 
p. p. č. 421 – trvalého travního porostu 
o výměře 122 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, 
případný prodej realizovat až po výstavbě 
chodníku v obci.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.22. Schválení nabytí pozemků st. 
p. č. 159 a p. p. č. 286 v k. ú. Králíky formou 
kupní smlouvy   

ZM/2017/07/113: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje nabytí majetku formou 
úplatného převodu pozemků st. p. č. 159 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 219 
m2 a p. p. č. 286 – zahrady o výměře 295 
m2 v k. ú. Králíky od pana Š., Žamberk, 
na město Králíky za kupní cenu ve výši 
850.000 Kč a zároveň schvaluje kupní 
smlouvu sp. zn. 10171/2017 v předloženém 
znění.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.23. Majetkoprávní vypořádání pozemků 
v k. ú. Králíky v souvislosti s modernizací 
silnice II/312 formou směnné smlouvy  

ZM/2017/07/114: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod stavbou silnice 

II/312 v úseku od kruhové křižovatky 
ve směru Červený Potok mezi městem 
Králíky a Pardubickým krajem, a to 
bezúplatným převodem pozemků města 
Králíky na Pardubický kraj a bezúplatným 
převodem pozemků Pardubického kraje 
na město Králíky dle geometrického plánu 
č. 1696-5/2013 ze dne 08.08.2014, kterým 
bylo zaměřeno těleso silnice, a to formou 
směnné smlouvy a ukládá záměr směny 
zveřejnit.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.24. Neschválení snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p. p. č. 3132 v k. ú. Dolní 
Boříkovice  

ZM/2017/07/115: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
na částku 65.440 Kč za prodej pozemku 
p. p. č. 3132 – trvalého travního porostu 
o výměře 501 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
paní D., Hradec Králové, a potvrzuje usne-
sení č. ZM/2017/01/009 ze dne 23.01.2017.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.2. Doplnění Změny č. 1 Územního 
plánu Králíky

RNDr. Jaroslav Kotík, referent územního 
plánování podrobně seznámil přítomné s ná-
vrhy na doplnění změn v územním plánu dle 
§ 44 písm. d) stavebního zákona, tj. návrhy 
fyzických a právnických osob, které mají 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 
nebo stavbě na území obce a předložil návrh 
rozhodnutí o podaných žádostech na změnu 
Územního plánu Králíky. 

ZM/2017/07/116: ZM schvaluje zařazení 
návrhů č. 5 a 9, předložených ve Stanovisku 
úřadu územního plánování k návrhu na po-
řízení změny v Územním plánu Králíky č.j. 
11317/2017/OÚPSÚ/JKo, do procesu poři-
zování Změny č. 1 Územního plánu Králíky.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Programové dotace na činnost spor-
tovních organizací

Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru organi-
začního a správního, předložil k projednání 
a schválení rozdělení fi nančních prostředků 
v rámci vyhlášených dotačních titulů – pro-
gramové dotace na činnost sportovních 
organizací.

ZM/2017/07/117: ZM schvaluje dotaci 
ve výši 111.000 Kč na činnost organizace 
TJ Jiskra Králíky, z.s. v rámci dotačního 
titulu „Program podpory sportu na rok 
2017“, oblast A3 – příspěvek na činnost 
sportovní organizace. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

ZM/2017/07/118: ZM schvaluje dotaci 
ve výši 142.500 Kč na činnost organizace 
FC Jiskra 2008 z.s. v rámci dotačního titulu 
„Program podpory sportu na rok 2017“, 
oblast A3 – příspěvek na činnost sportovní 
organizace.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.4. Smlouva o poskytnutí dotace z roz-
počtu města

Petr Venzara, vedoucí odboru výstavby 
a technické správy, předložil zastupitelům 

ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Králíky mezi městem Králíky 
a Římskokatolickou farností Králíky.

ZM/2017/07/119: ZM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Králíky mezi městem Králíky a Římsko-
katolickou farností Králíky, Velké náměstí 
1, 561 69 Králíky, vlastníkem nemovité 
kulturní památky Kostel sv. Archanděla 
Michaela, zastoupenou Mgr. Pavlem Plíš-
kem, v předloženém znění.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 
Intenzifi kace ČOV Králíky

Dále Petr Venzara seznámil přítomné 
s rozhodnutím ministerstva životního prostředí 
o poskytnutí dotace na intenzifi kaci čistírny 
odpadních vod v Králíkách.

ZM/2017/07/120: ZM bere na vědomí 
předloženou registraci akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z Ministerstva životní-
ho prostředí, programu 11531 – Operační 
program životního prostředí 2014-2020, 
identifi kační číslo: 115D312010143.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.6. Prezentace Odboru výstavby a tech-
nické správy

Petr Venzara podrobně seznámil přítomné 
s připravenou prezentací odboru a činnostmi, 
které vykonávají, zejména s provedenými 
opravami majetku města a s investičními akce-
mi realizovanými za posledních cca 12 měsíců 
a nově připravenými akcemi na další období. 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné 
usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů
Zastupitelé projednali předložené podkla-

dy a po proběhlé diskusi navrhla starostka 
usnesení:

ZM/2017/07/121: ZM bere na vědomí 
dopis p. Jana Králíka ze dne 13.09.2017.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 20:10 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ 
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Požár ve Středním odborném 
učilišti opravárenském

8. září 2017 v 10 hodin ve Středním odborném učilišti opraváren-
ském v Králíkách se ozval z prostor dílen požární poplach. Všichni 
přítomní byli vyzvání k opuštění budov dílen a učeben z důvodu po-
žáru ve svařovně. Tímto bylo zahájeno cvičení evakuace v učilišti.

I když byl vidět a cítit kouř, žáci celou akci brali na lehkou váhu, 

ale poslechli výzvy učitelů a mistrů, aby se shromáždili na parkovi-
šti před učilištěm. Jakmile se ale ozvaly sirény hasičských vozidel, 
které se blížily a směřovaly do areálu učiliště, tak studentům zváž-
něl výraz, „ono se opravdu něco děje“. V prostoru mezi dílnami 
a garážemi byl simulovaný požár, který příslušníci Hasičského 
záchranného sboru v Králíkách okamžitě zlikvidovali. Při kontrole 
žáků se zjistilo, že dva žáci chybí a tak příslušníci HZS prohledá-
vali prostory dílen. Po chvíli se žáky podařilo dohledat a vyvést je 
z „ohroženého“ prostoru. Tímto bylo ukončeno cvičení evakuace 
školy a dílen a následovala ukázka hasičských činností a techniky 
pro studenty, kteří se seznámili s technikou hašení, zařízením pro 

Přehlídka středních škol 
a zaměstnavatelů

Podzimní období je pro žáky 9. ročníků základních škol velmi 
důležitým, vzhledem k tomu, že se rozhodují o volbě budoucího po-
volání a s tím souvisejícím výběrem vhodné školy pro další studium.

Pro inspiraci a pomoc v tomto důležitém životním kroku nabízí 
Úřad práce jak žákům, tak i jejich rodičům již po 24. Přehlídku 
středních škol a zaměstnavatelů, která proběhne 11. 10. – 12. 10. 
2017 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické 
v České Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 11. 10. 2017 
od 12:00 do 17:00 hodin, 12. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.

Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům se 
představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoor-
licka. Získají komplexní informace o studijních oborech, podmín-
kách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění 
absolventů na trhu práce. Společně se školami se přehlídky účastní 
i významní zaměstnavatelé regionu Orlicko, od kterých mohou 
rodiče a žáci získat cenné informace o poptávané pracovní síle 
a následném uplatnění na pracovním trhu.

Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou veřejnost, jelikož 
celoživotní vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu 
jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným 
požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. Školy tak mohou 
nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké populaci.

Přehlídku realizuje:
Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí,  17. listopadu 1394, 
Tel.: 950 172 445, e-mail: iva.tomsova@uradprace.cz

Setkání hasičských praporů ve 
Svitavách

Zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Králíkách se v sobotu 
23. října 2017 zúčastnili historicky prvního setkání hasičských 
praporů nejen Pardubického kraje ve Svitavách na náměstí Míru, 
které pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní 
sdružení hasičů Svitavy, Krajské sdružení hasičů Pardubického 

kraje, město Svitavy a Pardubický kraj. Za organizátory přivítal 
Jan Sounar, starosta Okresního sdružení hasičů Svitavy, všechny 
přítomné a hosty: Lubomíra Janebu, náměstka starosty Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Josef Bidmona, starostu Krajského 
sdružení hasičů Pardubického kraje, Davida Šimka, starostu města 
Svitavy, Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, Jana 
Chvojku, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
zástupce Hasičské vzájemné pojišťovny, zástupce polských hasičů 
z partnerského města Lądek-Zdrój a další. Součástí setkání bylo 
požehnání hasičských praporů, které posvětil Václav Dolák, farář 
římskokatolické církve ve Svitavách, po kterém následovalo slav-
nostní předání pamětní stuhy. I pro nepřízeň počasí se slavnostního 
setkání hasičských praporů zúčastnilo 72 z nahlášených 78 praporů 
z Pardubického a Olomouckého kraje a Polska, a jak řekl starosta 
Okresního sdružení Svitavy: „… ti, které neodradilo počasí, jsou 
pravými hasiči a kapka vody nás nerozhází …“. 

Milan Kacálek, 
starosta SDH Králíky

vyprošťování z havarovaných vozidel apod.
Akce byla připravována vedením školy ve spolupráci s Hasič-

ským záchranným sborem v Králíkách v utajení, což se podařilo 
do poslední chvíle. Cvičením se prověřila evakuace z budov, tech-

nická zařízení pro odpojení elektrického proudu, plynu, zajištění 
plynových lahví, apod. V neposlední řadě se jednalo o zpříjemnění 
pobytu žáků ve školních lavicích a představení hasičské dovednosti 
a techniky.

Milan Kacálek, 
OVV-krizové řízení MěÚ

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

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 11.10.2017 (středa)

od 8:00 hod. do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poraden-

ství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky 
u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a příslušenství 
ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kom-
penzační 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.
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

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

   den     lékař(ka)  obec adresa telefon
ne 01.10.  MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
so 07.10.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
ne 08.10.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
so 14.10.  MUDr. Strnadová  Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
ne 15.10.  MUDr. Strnadová  Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
so 21.10.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
ne 22.10.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
so 28.10.  MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
ne 29.10.  MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
so 04.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
ne 05.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): 

Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař 
třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto 
případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je 
bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží 
pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit 
telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. 
Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů.

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

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.

Radim Bittner - Veronika Nosková
Robert Mucha - Adriana Danišová

Jan Brzák - Barbora Kolbová
Daniel Vavruša - Věra Urbanová

Pavel Lakomý - Markéta Vaňourková

Pečovatelská služba ráda přijme 
od pozůstalých veškeré kompenzač-
ní pomůcky (invalidní vozíky, cho-
dítka, hole), které by mohly sloužit 
jiným potřebným. Rádi si pro pomůc-
ky přijedeme. Kontakt: 724 894 938

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Dne 15.10.2017 uplyne již rok, co nás opustil náš 
milovaný syn, vnuk, bratr, partner a tatínek 

pan Miroslav Skalický.
Se zármutkem v srdci stále vzpomínají 

zarmoucené rodiny.

18.10.2017 uplyne první rok 
od úmrtí naší maminky 
paní Blanky Polákové

dcery s rodinami
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V Králíkách se diskutovalo 
o budoucnosti učiliště 

Králíky – Současnost a budoucnost Středního odborného 
učiliště opravárenského (SOUo) v Králíkách i nedostatek 
pracovních sil v regionu. To byla hlavní témata jednání u ku-
latého stolu, kde se v minulém týdnu sešli krajský radní pro 
školství Bohumil Bernášek, vedoucí odboru školství Martin 
Kiss, starostka města Králíky Jana Ponocná, místostarosta 
Martin Hejkrlík, zástupci regionálních zemědělských a prů-
myslových podniků a vedení učiliště v čele s ředitelkou Petrou 
Doubravovou.

V úvodu diskuse vystoupil radní pro školství Bohumil Bernášek, 
který ubezpečil přítomné, že Pardubický kraj v žádném případě ne-
uvažuje o zrušení králického učiliště. „Naším cílem je rovnoměrný 
rozvoj celého území, a tedy i podpora středních škol v oblastech 
vzdálenějších od centra kraje. Absolventi zdejší školy jsou vysoce 
žádaní na trhu práce. Celostátním problémem je ale malý zájem 
žáků o učební obory a tato skutečnost se bohužel velmi výrazně 
dotýká právě zemědělství. Kraj proto intenzivně propaguje výhody 
technického a přírodovědného vzdělávání a snaží se být nápomocen 
školám a podnikatelskému sektoru při zavádění prvků tzv. duálního 
systému, kdy žáci vyšších ročníků vykonávají praxi přímo v jednot-
livých fi rmách,“ vysvětlil Bohumil Bernášek. Připomněl také, že 
v posledních letech se škola dočkala investic v řádu desítek milionů, 
další rekonstrukce objektů školy se chystá.

Martin Kiss v diskuzi konkretizoval investice Pardubického kraje 
do SOUo v posledních čtyřech letech. „V roce 2014 Pardubický kraj 
přispěl učilišti na stavební úpravy více než 1 milion korun, o rok 
později to bylo více než 14 milionů. V roce 2016 dostalo učiliště 
na stavební úpravy a rekonstrukce téměř 5 milionů korun a letos 
jsou v přípravě projekty celkem za 60 milionů korun,“ řekl vedoucí 
odboru školství a dodal, že na příští rok je naplánován příspěvek 
ve výši více než 3 milionů, a to na dokončení rekonstrukce domova 
mládeže.

Škola předložila fi rmám dotazník s výčtem možných forem 
vzájemné spolupráce a případné uzavření rámcové smlouvy. 
Společnosti se pak aktivně zajímaly o možnost založení konsorcia 
fi rem podporujících školu. „Velice mile mě překvapil zájem fi rem 
o založení konsorcia. Celé jednání bylo velmi příjemné a doufám, 
že plodné,“ uvedla ředitelka Středního odborného učiliště opravá-
renského Petra Doubravová, která si společně se starostkou města 
Králíky Janou Ponocnou vzala za úkol vytvořit rámec fungování 
konsorcia a vyhotovení konkrétní smlouvy. 

„Překvapilo mě, že jednání bylo velmi věcné. Firmy k tomu 
přistoupily tak, že opravdu chtějí udělat něco konkrétního, protože 
si uvědomují, že bez spolupráce se školami to nepůjde,“ řekla sta-
rostka Králík Jana Ponocná. „S učilištěm proto připravíme smlouvy 
a budeme spolupracovat při komunikaci s fi rmami. Víme, že společ-
nosti mají svých starostí dost a nebylo by dobré je zatěžovat další 
administrativou,“ dodala Jana Ponocná.

Na jednání vystoupili také zástupci zemědělských a průmyslo-
vých podniků z králického regionu. Ti ve většině případů konsta-
tovali naprostý nedostatek pracovníků ve svých fi rmách, a to jak 
specialistů, tak i méně kvalifi kované síly. Zástupci podnikatelského 
sektoru proto projevili velký zájem o spolupráci se školou. Kon-
krétní formy spolupráce budou postupně zpřesňovány a budou se 
týkat zejména zapojení studentů do praxe ve fi rmách, stipendií, stáží 
pedagogů či zapůjčení techniky k účelům výuky.

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 boni-
fi 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, sou-
částí 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

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



Králický zpravodaj 10/2017 - 19

ŠKOLA FIRMÁM, FIRMY ŠKOLE…
Dne 21. 9. 2017 se v prostorách SOUo Králíky konalo pracov-

ní setkání vedení školy se zástupci Pardubického kraje, města 
Králíky a zástupců mnoha fi rem z blízkého i vzdálenějšího okolí 
Králík.

Na programu jednání byly otázky zajišťování praxe žáků 
školy v okolních fi rmách, případná fi remní stipendia, možnosti 
vzájemné zápůjčky zemědělské a jiné techniky, vzájemná pro-
pagace fi rem a školy a možná nejprogresivnější myšlenkou bylo 
založení konsorcia fi rem a školy za účelem podpory vzdělávání 
žáků v SOUo.

Na začátku jednání vystoupil krajský radní pro oblast školství 
Ing. Bohumil Bernášek a mj. potvrdil, že proces optimalizace 
krajského školství je u konce a SOUo má důležité místo v síti 
technicky zaměřených škol. Jinými slovy by již nemělo hrozit, 
že naše škola bude zrušena, či sloučena s nějakou jinou školou, 
protože sloučení by dle našeho názoru i názoru vedení města 
vedlo časem k úplné likvidaci školy.

Vedoucí odboru školství Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss 
konkretizoval investice Pk do SOUo Králíky za období 2014 - 
2018. V těchto letech bylo zatím investováno více než 20 mil. 
Kč do stavebních úprav, vybavení učeben a domova mládeže, 
optimalizace energetické náročnosti při vytápění a rekonstrukce 
střechy na hlavní budově. Na letošní a příští rok se chystají, či 
jsou již v běhu, investice za více než 63 mil. Kč směřující do re-
konstrukce elektroinstalace v dílnách, realizace energetických 
úspor v dílenské hale, administrativní budově, budově učeben 
a v tělocvičně a do dokončení rekonstrukce domova mládeže.

Poté probíhala živá diskuze s přítomnými zástupci fi rem: 
Vydrus Králíky, Živa Klášterec, Agrovenkov, Agrokonzulta 
Žamberk, Klein automotive Štíty, Formplast Purkert Králíky, 
Klas Nekoř,  Agrosystém Mladkov a Jamenská a.s. Řešili jsme 
otázky vzájemné spolupráce školy a zmíněných fi rem, možnosti 
uzavření rámcové smlouvy mezi školou a fi rmami na vybrané 

formy spolupráce a velký zájem mezi zástupci fi rem vzbudil již 
zmiňovaný projekt založení konsorcia fi rem pro podporu výuky 
a celé naší školy. Výsledkem diskuze byl úkol pro ředitelku 
školy a starostku města paní Janu Ponocnou vypracovat návrh 
smlouvy o založení konsorcia a předložit ji všem přítomným 
k připomínkování.

Myslím, že celé jednání bylo dalším a velmi důležitým krokem 
v rozvoji naší školy, která po letech stagnace vykročila ke sta-
bilizaci, modernizaci a zkvalitnění jak materiálního vybavení 
a prostředí, tak i teoretické a praktické výuky.

Velmi děkuji všem zúčastněným zástupcům fi rem za jejich 
zájem o naši školu a naše žáky, samozřejmě děkuji i Pardu-
bickému kraji prostřednictvím jeho zástupců jako zřizovateli 
a investorovi a v neposlední řadě velmi děkuji za kontinuální 
podporu zachování střední školy na Kralicku městu Králíky 
zastoupenému starostkou Janou Ponocnou a místostarostou 
Mgr. Martinem  Hejkrlíkem.

Mgr. Petra Doubravová
ředitelka SOUo Králíky

Bude nový školní rok pro SOUo Králíky 
přelomový? Zcela jistě ano!

Nový školní rok začal na Středním odborném učilišti opravá-
renském v Králíkách na první pohled podobně jako ten loňský. 
Žáci prvních ročníků s rodiči se shromáždili v zrekonstruované 
jídelně, ostatní žáci se sešli ve svých učebnách, aby si po krátkém 
uvítání od svých třídních učitelů mohli zařídit vše potřebné okolo 
ubytování, stravování, a hlavně aby se podělili s kamarády o dosud 
čerstvé prázdninové zážitky. A že jich bylo! Ostatně jako každý rok.

A proč jen na první pohled?
Nejvýznamnější změna tentokrát nebyla vizuální, ale organizač-

ní. Letos poprvé jsme totiž přivítali i žáky ze zahraničí. Do prvního 
ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů k nám na-
stoupili dva žáci z nedalekého Polska, čímž se naše učiliště stává 
učilištěm vpravdě mezinárodním.

Je to krok nejen velmi praktický. V době, kdy na střední školy 
v ČR nastupují početně slabší ročníky a žáků tak přirozeně ubývá, 
je otevření se učiliště směrem za hranice velmi účinný způsob, 
jak v našem regionu zachovat tradiční a léty prověřené řemeslné 
učební obory. Náš region se vyznačuje vysokou „spotřebou“ zruč-
ných a kvalifi kovaných pracovníků, kteří snadno najdou uplatnění 
v automobilovém a textilním průmyslu i příbuzných oborech. Není 
proto důvod, aby naši učni dojížděli za vzděláním mimo region.

Je to krok i velmi symbolický. Po třech letech zejména staveb-
ních rekonstrukcí (které však ani zdaleka nekončí!) přichází velké 
morální povzbuzení. SOUo v Králíkách si znovu získává prestiž 
a opět se řadí k významným středním školám regionu.

Ing. Lumír Vitha
SOUo Králíky

Základní organizace ČZS Králíky 
informuje ...

Členové ZO ČZS Králíky (pozn.redakce ČZS = Český zahrád-
kářský svaz) obdrželi pozvání na dožínky Gminy Międzylesie, 
které se konaly v Domaszkowie dne 27. srpna 2017. Této akce 
zúčastnilo 7 členů naší organizace. Počasí bylo výborné a já timto 
děkuji členům, kteří toto zajišťovali.

Předseda ZO ČZS Králíky
Jan Křivohlávek
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vám přiblížili program na měsíc říjen.
A co nás tedy čeká? Je toho mnoho. Každé úterý si děti mohou za-

řádit v herně, kde jsou pro ně připravena říkadla, hýbánky, pečení, 
tvoření a také si zajedeme na výlet do solné jeskyně do Šumperka.

Cvičení pro batolátka a kojeňátka bude již probíhat tradičně 
vždy ve čtvrtek s novou certifi kovanou lektorkou Aničkou Kární-
kovou. Kojeňátka začínají cvičit v 9:15 a batolátka (chodící děti) 
cvičí od 10:00.

Z aktivit pro dospělé je to jóga každý čtvrtek od 18 hodin a pod-
zimní burza dětských věcí viz níže.

BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
Mateřské centrum Emma pořádá tradiční burzu podzimních 

a zimních věcí pro děti, která se uskuteční ve dnech 18. 10. - 23. 
10. 2017. Bližší informace najdete na plakátu.

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

Veškeré oblečení musí být označeno a sepsáno 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 - MC EMMA vybírá příspěvek 1Kč za každý 

přijatý kus oblečení a poplatek 10% z ceny prodaného zboží.
Seznamy jsou ke stažení na našich webových 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.

V říjnu, 13.10. od 16 hodin, také proběhnou oblíbení Emáčci 
aneb tanec nás baví.... :-) s Verčou Jasanskou. Jedná se pohybové 
aktivity a tancování, které je určené pro děti od 4 let, bez doprovodu 
rodičů. Přihlášení předem je nutné na tel.číslo 724 395 232 nebo 
na email jasanska.veronika@seznam.cz.

Zároveň bychom vás rádi pozvali na velice zajímavou přednášku 
na téma Cyklická žena, která proběhne v úterý 31.10. v 17 hodin. 
Porodní dula Pavlína Marešová nás seznámí s tématikou ženské 
cykličnosti, dozvíme se jak žít lépe v souladu s přírodou, a tím 
i sama se sebou. Více informací na plakátu.

Těšíme se na Vás a přejeme krásný podzim.
Kolektiv MC Emma
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říjen 2017
úterý 3. ve 20:00 hod. – WIND RIVER (krimi thriller USA)

Stopař Cory Lambert obje-
ví uprostřed zasněžené pusté 
krajiny Wyomingu tělo mrtvé 
indiánské dívky. Vyšetřování se 
ujímá novopečená agentka FBI 
Jane Bannerová, která do od-
lehlé indiánské rezervace Wind 
River přijíždí z Las Vegas, zcela 
nepřipravená na drsné podne-
bí, jež tam panuje. Na pomoc 

s vyšetřováním si přizve stopaře Coryho a společně se snaží přijít 
na kloub záhadné smrti...

režie: Tailor Sheridan / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 105 min

čtvrtek 5. ve 20:00 hod. – HORA MEZI NÁMI (romantické 
drama USA)

Po tragické nehodě leta-
dla musí dva navzájem cizí lidé 
(Kate Winslet a Idris Elba) spojit 
své síly, aby přežili v extrémních 
podmínkách vysoko v horách 
pokrytých sněhem. Když si uvě-
domí, že pomoc není na cestě, 
vydají se na riskantní cestu napříč 
několika stovkami mil divočiny. 
Navzájem si pomáhají, aby cestu 
vydrželi, a zároveň v sobě obje-
vují sílu, o které nikdy předtím 
neměli ani tušení.

režie: Hany Abu-Assad / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 105 min

pátek 6. ve 20:00 hod. – BLADE RUNNER 2049 (sci-fi  thriller 
USA)

Třicet let po událostech prvního fi lmu odhaluje nový Blade 
Runner a důstojník losangeleské policie K (Ryan Gosling) dlouho 

ukryté tajemství, které je natolik zásadní, že by mohlo zcela roz-
vrátit poslední zbytky lidské společnosti. Toto odhalení ho nutí 
zahájit pátrání po Rickovi Deckardovi (Harrison Ford), bývalém 
Blade Runnerovi losangeleské policie, který je už 30 let nezvěstný.

režie: Denis Villeneuve / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 160 min

úterý 10. v 17:00 hod. – ESA Z PRALESA (animovaná komedie 
Francie)

Maurice sice vypadá jako 
obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho 
hrudi bije statečné srdce tygra. 
Však byl také vychován hrdou 
tygřicí. Maurice se touží stát nej-
lepším kung-fu mistrem na světě. 
To nebude vůbec snadné, protože 
vyniká spíše neohrabaností a ne-
motorností, ale také obrovským 
odhodláním. Se svými zvířecími 
přáteli tvoří bandu známou jako 
Esa z pralesa, která se snaží udr-
žovat v džungli pořádek a spra-
vedlnost tak, jak to dříve dělala 
jeho matka tygřice. Na prales si brousí zuby ďábelsky proradná 
koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou armádou hloupých 
paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se 
neohroženě vydávají do boje!

režie: David Alaux / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 
90 min

úterý 10. ve 20:00 hod. – ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
(drama ČR)

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných fi l-
mů odehrávajících se na pozadí 
nejdramatičtějších období mi-
nulého století a časově předchází 
oblíbenému snímku Pelíšky. 
Vypráví o třech rodinách: rodině 
leteckého radiotelegrafi sty, rodi-
ně majitele kadeřnického salonu 
a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, 
které musely v těchto pohnutých 
časech prožít nejlepší léta svých 
životů. – Druhá kapitola rodinné 
kroniky Zahradnictví se odehrá-
vá na pozadí převratných událostí 
v letech 1947-1953. 

režie: Jan Hřebejk / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 115 min

čtvrtek 12. ve 20:00 hod. – 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ (životopisný 
ČR, SR)

Netradiční životopisný fi lm o ruské básnířce Anně Barkovové 
(1901–1976). Sovětské Rusko, rok 1921. Mladičká Anna má před 
sebou hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude 
největší ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár 
let později už se ale tísní v ná-
kladním vagónu, který směřuje 
do neobydlených stepí Kazach-
stánu. Nebude to její jediná 
cesta ani její jediný lágr. Básnířka 
Anna Alexandrovna Barkovová 
strávila v táborech sovětského 
Gulagu a ve vyhnanství 22 let 
svého života. Název fi lmu 8 hlav 
šílenství odkazuje ke stejnojmen-
né novele Anny Barkovové, ale 
i k osmi hlavám – kapitolám, 
do nichž je snímek rozčleněn. 
Kapitoly mají každá svůj od-
lišný styl, každá přenáší diváka 
do jiného období života básnířky. 
Jako celek pak skládají strhující příběh výjimečně nadané umělkyně 
unášené dějinnými událostmi 20. století v Sovětském svazu.

režie: Marta Nováková / vstupné 110,- / přístupný / české znění 
/ 105 min
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pátek 13. ve 20:00 hod. – SNĚHULÁK (krimi thriller USA, 
Švédsko)

Harry Hole (Michael Fassbender) je enfant terrible týmu, vyšet-
řujícího zločiny v norské metropoli. Na jedné straně je to výjimečně 
dobrý detektiv, jehož netradiční metody skoro vždy vedou k úspě-

chu, na straně druhé se však jedná 
o nezodpovědného alkoholika 
s tolika prohřešky, že je už dál 
nechtějí přehlížet nejen jeho 
nadřízení, ale ani jeho přítelkyně 
Rachel (Charlotte Gainsbourg), 
s níž se právě rozešel. Jediné, co 
stojí mezi ním a pitím, je případ, 
který by ho přivedl na jiné myš-
lenky. Ke smůle jedné ženy, která 
zmizela uprostřed noci ze svého 
domu a o pár dní později byla 
nalezena brutálně zavražděná, 

se Harry právě dočkal. Postavený sněhulák, který na místě činu 
zůstal jako jediné vodítko, naznačuje, že tenhle pachatel si chce 
hrát a že si dost možná už párkrát takhle hrál i v minulosti. A že 
ho to baví čím dál víc a nehodlá s tím přestat. Přestože Harrymu 
v pátrání pomáhá brilantní mladá vyšetřovatelka Katherine Bratt 
(Rebecca Ferguson), nepřestávají policisté tahat za kratší konec. 
Záplava domnělých i pravých stop a hned několik podezřelých 
vytvářejí pachateli dokonalou clonu, za níž může nerušeně stavět 
sněhuláky, vraždit a dělat si legraci z Harryho Holea. Skvělému 
poldovi ale stačí i vrahova nepatrná chyba k tomu, aby se chytil 
stopy a už ji nepustil.

režie: Tomas Alfredson / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 110 min

úterý 17. ve 20:00 hod. – SELSKÝ ROZUM (dokumentární ČR)
Téměř tříletý sběr materiálu 

na českém venkově, zkoumání 
toho, jakými tématy žijí země-
dělci a podnikatelé v této oblasti, 
jak a proč fungují dotace, proč 
se pěstují některé plodiny více 
a jiné méně a proč v posledních 
letech ubylo chovů zvěře a jaké 
to má důsledky na produkci po-
travin, vedl ve výsledném střihu 
autory k zaměření se na roli 
Andreje Babiše, styl a důsledky 
jeho podnikání a následně i politických aktivit, které se stávají 
jedním z nejvíce určujících faktorů pro českou krajinu, podni-
katelské prostředí a brzy nejspíš také pro celý stát. Film využívá 
dlouhodobé práce řady novinářů v této oblasti a několik jeho scén 
přímo sleduje autory nedávno vydané knihy „Žlutý baron“ Zuzanu 
Vlasatou a Jakuba Patočku při investigativní práci. Jedním z hlav-
ních protagonistů fi lmu je moravský sedlák Bohumír Rada, který 
spoluzasvětil Andreje Babiše do zemědělského podnikání a pak se 
jejich cesty zásadně rozešly.

režie: Vít Janeček, Zuzana Piussi / vstupné 100,- / přístupný / 
české znění / 70 min

čtvrtek 19. ve 20:00 hod. – MATKA! (thriller/horor USA)
Nejhorší zvuk, který může-

te uslyšet v ráji, je zaklepání 
na dveře. Jennifer Lawrence 
a Javier Bardem hrají v thrilleru 
Matka! manželský pár, jehož 
idylické soužití v nádherném 
domě v lůně přírody naruší 
nezvaní hosté, kterých neustále 
přibývá.

režie: Darren Aronofsky / 
vstupné 120,- / přístupný od 15 
let / titulky / 110 min

pátek 20. ve 20:00 hod. – BAJKEŘI (komedie ČR)
Nevlastní bratři Jáchym a Da-

vid společně s kamarádem Sa-
šou tráví většinu času ve světě 
sociálních sítí. Vztahy pro ně 
představují chaty s virtuálními 
dívkami, které nikdy neviděli, 
obživu falešná módní show, 
v níž se předstírá něco, co není 
a největší životní problém pak 
vybitý mobil nebo nefunkční 
wifi . Na nátlak rodičů jsou do-
nuceni vydat se pod vedením 
Davidovy půvabné „macechy“ 
Terezy na dvousetkilometro-
vý cyklovýlet. S překvapením 
zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc 
než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, 
než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také 
sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem se dá 
zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící 
elektrická zásuvka i sok v lásce.

režie: Martin Kopp / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
95 min

úterý 24. v 17:00 hod. – MY LITTLE PONY FILM (rodinná 
animovaná komedie USA)

Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se kamarádi na cestu 
až na konec bájné Equestrie, protože musí zachránit svůj milovaný 
domov. Na cestě je čeká velké dobrodružství a spousta nových 
přátel.

režie: Jayson Thiessen / vstupné 100,- / přístupný / české znění 
/ 95 min

úterý 24. ve 20:00 hod. – ALIBI NA MÍRU (komedie Francie ČR)
Užívejte si neřestí, „Alibi 

na míru“ to za vás vyžehlí. „Alibi 
na míru“ je kancelář, která vymy-
slí a poskytne alibi na cokoliv, co 
chcete. Na fotbal místo na večeři 
s příbuznými? Ulejt se z práce? 
Aférka? Nevěra? Nebo mít prostě 
chvíli od všeho pokoj? Hrdinové 
z komedie Alibi na míru všechno 
perfektně zařídí a nikdo nemá ani 
páru. Ale ouha! Věci se někdy 
umí zamotat. Greg, hlavní hrdina 
fi lmu a všech možných alibi, se 
zamiluje. Bezhlavě, samozřejmě. 
Vždyť jeho přítelkyně je krásná, 
sympatická, ve všech směrech úžasná a taky ho miluje. Nicméně 
nesnáší, když někdo lže, a tak Greg raději tají, co vlastně dělá 
a čím se jeho agentura zabývá. To je ale jenom začátek. Když se 
jde seznámit s rodiči své životní lásky, zjistí, že jejího tátu velmi 
dobře zná. Právě mu totiž připravil neprůstřelné krytí na víkendové 
zálety. Lavina šílených událostí, malérů a zvratů na sebe nenechá 
dlouho čekat. A jakmile jedna prekérní situace odezní, už je tu 
druhá... a třetí... a čtvrtá. Alibi na míru je komedie, která vás naučí 
říkat pravdu. Anebo si sehnat pořádný alibi.

režie: Philippe Lacheau / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min
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pátek 27. ve 20:00 hod. – JIGSAW (horor/thriller USA)
Zohavená těla se začnou ob-

jevovat na různých místech 
ve městě. V průběhu vyšetřování 
všechny důkazy jednoznačně 
ukazují na jednoho muže: Johna 
Kramera. Jak to jen může být 
možné? Muž zvaný Jigsaw je 
totiž více než 10 let po smrti. Po-
kračování známé hororové série 
SAW je tu! Těšte se, budete se bát.

režie: Michael Spierig, Peter 
Spierig / vstupné 110,- / přístupný 
od 15 let / titulky / 90 min

úterý 31. v 17:00 hod. – THOR: RAGNAROK (akční sci-fi  
fantasy USA) [3D]

Thor je uvězněn na opačném konci vesmíru bez svého mocného 
kladiva a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas 
do Asgardu a zastavil Ragnarok - zkázu svého domova a konec as-
gardské civilizace, který se snaží rozpoutat mocná nová nepřítelky-
ně, nemilosrdná Hela. Předtím ale musí přežít smrtící gladiátorskou 

soutěž, v níž se ocitá tváří v tvář svému bývalému spojenci z řad 
Avengers - neuvěřitelnému Hulkovi.

režie: Taika Waititi / vstupné 140,- / přístupný / české znění / 
120 min

úterý 31. ve 20:00 hod. – ČÁRA (krimi thriller Slovensko)
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční 

kriminální skupiny, která pašuje přes slovensko-ukrajinskou hranici 
cigarety. V tomto okruhu nejbližších zastává nenahraditelnou roli 

starajícího se důvěrníka, ale také zásadového a nekompromisního 
vůdce, jemuž v rozhodujících okamžicích nechybí sebevědomí 
a temperament. Klidný souběh obou prolínajících se světů se však 
se vzrůstající nervozitou, obklopující nejistou budoucnost s nově 
budovanou hranicí schengenského prostoru, začíná pomalu otřá-
sat. A když pak jedna z pašeráckých dodávek ztroskotá, spustí se 
nezastavitelná lavina konsekvencí, během níž bude muset Krajňák 
zpochybnit své vlastní mezníky, které dosud nechtěl překročit.

režie: Peter Bebjak / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / původní 
znění / 105 min

Klub Na Střelnici Králíky
neděle 8.10. ORLICKO-KLADSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 
zač. v 17:00

Orlicko-kladský varhanní festival vznikl před 21 lety jako skromný 
nápad několika nadšenců, ale brzy se spontánně rozrostl ve význam-
nou kulturní událost mezinárodního rozměru. V posledních letech se 
festivalu pravidelně účastní okolo 20 měst nebo obcí a každoročně 
na festival zavítají významní čeští i zahraniční interpreti. Festival je 
nejen přehlídkou varhaníků a přizvaných sólistů, ale také zajímavých 
nástrojů. Orlicko-kladský region totiž disponuje bohatstvím varhan 
různých velikostí a slohových období od renesance po současnost. 
Festival mimo jiné reaguje i na významná jubilea skladatelů varhanní 
hudby. – V Králíkách se ve varhanním salonku Městského muzea 
představí Radek Hanuš (varhanní pozitiv) a Jana Vávrová (zobcové 
fl étny, fagot). Vstupné 70,- Kč, vstupenky k dispozici na místě koncertu.

pátek 13.10. KABÁTOVO KVARTETO zač. v 18:00
Koncert smyčcového kvarteta spolupořádají Základní umělecká 

škola a Klub Na Střelnici. V programu zazní skladby Josepha Haydna 
a Antonína Dvořáka. Kabátovo kvarteto vzniklo v roce 2014 na Kon-
zervatoři v Pardubicích. Hraje ve složení Martina Bártová (1. housle), 
Sára Schumová (2. housle), Vladimír Krejčí (viola) a Štěpán Křováček 
(violoncello). Kvarteto je pojmenováno podle významného českého 
violisty a skladatele Jiřího Kabáta, v jehož třídě členové souboru studo-
vali. Koncert se koná v sále Evropského domu, vstupné dobrovolné.

sobota 14.10. ZDENĚK IZER & AUTOKOLEKTIV zač. v 19:00
Těžký útok na vaši bránici! Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou 

moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých 
vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vystoupení je obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a světelnými efekty. – Herec a moderátor Zdeněk 
Izer byl komikem už v dětství, k velké nevoli, jak sám říká, svých 
pedagogů. Není proto divu, že své povolání opustil a stal se moderáto-
rem, hercem, ale hlavně skvělým komikem. Natočil mnoho zábavných 
televizních pořadů (Na Palmě!, Telebazar, Kinobazar, Pípšoubazar, Jen 
blbni!). Velmi úspěšná jsou i jeho divadelní představení a profesionální 
moderování rozličných akcí. – Vstupné v předprodeji 200,- Kč, na místě 
230,- Kč. Předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský 
textil, tel.: 732 202 193.

čtvrtek 26.10. VLASTIMIL VONDRUŠKA zač. v 19:00
„S ohledem na velký zájem jsem nucen požádat pořadatele, aby 

zatím neposílali další objednávky (rok 2017 jsem už uzavřel a rok 
2018 je rovněž obsazen). Omlouvám se a děkuji.“ Tento text má 
na svých internetových stránkách známý historik, publicista a spisovatel 
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. Svědčí to o skutečnosti, že na zájem 
čtenářů si autor mnoha knih, především v žánru historické detektivky, 
rozhodně nemůže stěžovat – vždyť jeho knihy patří dlouhodobě k nej-
půčovanějším titulům v českých veřejných knihovnách. Máme štěstí, 
že jsme si včas rezervovali termín a můžeme se tedy těšit na pořad 
s názvem Oldřich z Chlumu – historický román a skutečnost. Jak 
říká sám autor: „Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal 
k psaní beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách tvorby historické 
beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se 
dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází 
autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy 
středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný 
život našich předků.“ 

Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábav-
né historky ze života. Tento pořad má více než 200 repríz! – Vstupné 
50,- Kč, vstupenky k dispozici na místě.

pátek 27.10. ŠPERKY OPERETY A MUZIKÁLU zač. v 16:00
Zábavný hudební pořad určený především pro střední a starší generaci 

je složen ze slavných operetních a muzikálových písní, které moderátor 
uvádí vtipným průvodním slovem. Účinkují sólisté Národního divadla 
moravskoslezského v Ostravě a Slezského divadla v Opavě. Vstupné 
dobrovolné.
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Můj zážitkový den při akci „Vím já 
kostelíček“ 

dne 1. července 2017
V okolí Králík se koná 2x do roka putování k malým koste-

líčkům v Dolní Lipce, Heřmanicích, Horní Lipce a Prostřední 
Lipce. V 1. kostelíčku v Dolní Lipce, který je zasvěcený sv. 
panně Marii, královně míru, začala mše svatá v 10 hodin. Tuto 
mši celebroval pan farář Plíšek z Králík. Před mší hrál na nově 
restaurovaných varhanách pan Jiří Tymel 4 kompozice, z toho 
2 francouzské.

Při vstupu do kostela byly nabízeny sladkosti, dále plán prů-
běhu dne a záložky do knih s obrázky 4 kostelíčků. Bylo zmí-
něno, že výtěžek dnešní akce bude investován do opravy varhan 
v Heřmanicích. Předpokládaná cena bude 570.000 Kč, z to je již 
k dispozici 460.000 Kč, které pocházejí z různých zdrojů. Např. 
pořádaných varhanních koncertů v Dolní Lipce, výstav na téma 
„Vím já kostelíček“ (byla pořádána také v Praze), dále 20.000 
od rodiny Jenschke z Brém (tito před časem s pomocí občanů 
z Německa opravili klášterní kaple), hudební škola zakoupila 
píšťaly z výtěžku koncertů, podpory různých dárců a podpory 
obce Králíky.

Kostelíček v Dolní Lipce je v pěkném stavu. Při mé návštěvě 
na hřbitově tamtéž, jsem se skutečně divila, co paní MUDr. Rý-
cová a pan JUDr. Brčák vše vykonali. Ke hřbitovu vede krásná 
lipová alej, tu museli při suchém počasí dobrovolníci zalévat a to 
asi 30 l vody ke každé lípě, až prý byla studna úplně prázdná. 
Hřbitov nyní září zdaleka s novou hřbitovní zdí, vevnitř byly 
postaveny všechny náhrobky, hroby jsou osázené, tráva posekaná 
a u márnice jsou nové dveře. Nádherný pohled, nesrovnatelný 
k dřívější době.

Z Dolní Lipky putovali někteří poutníci pěšky, někteří na kole, 
málo autem a takové již neschopní chůze jako já, těm byl po-
skytnut autobus bezplatně. 

U 2. kostela v Heřmanicích program pokračoval ve 13 hodin. 
Tamější dosti velký kostel je již v pořádku. Před několika lety 
jsem sama byla u toho, tenkrát ještě s Helmutem Schrammem, 
když jsme tam uklízeli. Přesto zůstával kostel dlouho nevyužit. 
Kostel v Heřmanicích je zasvěcen „Sv. Trojici“. V každém 
kostele nabízely obyvatelky vlastní pečivo. Taktéž pozdravila 
poutníky v každém kostele paní Kristína Brůnová. Paní Brůno-
vá a Denisa Hejtmanská celý ten projekt iniciovaly, vymyslely 
a provedly. Po přivítání promluvil pan farář Plíšek o smyslu svě-
cení jednotlivých kostelů. Občanka Heřmanic následně přečetla 
povídku o dvou bratřích, kterou sama napsala do básnické formy, 
příběh bratrů se odehrál v této oblasti. Následoval koncert dvou 
mladých lidí, na housle hrála Martina Bártová a na akordeon pan 
Václav Bílek. Byl to jedinečný zážitek. 

Poté se putovalo ke kostelu v Horní Lipce zasvěceného 
„sv. Anně“. Jako program předvedl pro děti i dospělé pan Tomáš 
Podrazil (Toy Machine) loutkovou hru o sv. Jiří. Když jsme před-
stavení opustili, zjistili jsme, že mezitím hodně pršelo, my jsme 
měli štěstí při přemístění na jednotlivá místa, vždy bylo hezky.

V 17 hodin pokračoval program v posledním místě, v Pro-
střední Lipce, v kostele zasvěceném „Neposkvrněnému početí 
Panny Marie“. Úvodem jsme slyšeli od mladého muže pana 
Adama Adámka několik kompozic na varhany, pak pokračoval 
v koncertní činnosti pan Tymel. Koncert se všem líbil a byl 
překrásný. Po ukončení ještě někteří poutníci navštívili výstavu 
na téma: „Vím já kostelíček“.

Děkuji mnohokrát, že přes můj pokročilý věk jsem ještě mohla 
takový nádherný den prožít.

Editha Krejčová

Violoncello a cembalo v cyklu 
Klasika Viva v Šumperku 

i v Jeseníku
ŠUMPERK, JESENÍK / Cyklus koncertů Klasika Viva pokra-

čuje ve své podzimní části. „Po mimořádném hudebním zážitku 
z pondělí 25. září, kdy fenomenálním způsobem zazpívala so-
pranistka Eliška Gattringerová ty nejtěžší árie operní literatury, 
nabídneme bonusový koncert. Tento koncert původně nebyl 
v plánech na letošní rok, ale repertoár byl velkým lákadlem, 
kterému nešlo odolat“, říká pořadatel cyklu Roman Janků.

O čem Roman Janků hovoří, nám přiblíží hned vzápětí: „Vi-
oloncellista TOMÁŠ HURNÍK žije a pracuje již několik let 
na Novém Zélandě, a když se mi připomněl, že zde bude pobývat 
na podzim letošního roku, neváhal jsem ani chvíli. Jeho cit pro 
interpretaci staré hudby je mimořádný, má letité zkušenosti ze 
zahraničí, sám vyučuje na několika mistrovských kurzech. Jeho 
uměleckou partnerkou bude jedna z nejlepších a nejžádanějších 
českých hráček na cembalo EDITA KEGLEROVÁ. V programu 
zazní skladby raného, středního i vrcholného baroka.“ 

Kariéra Tomáše Hurníka je velice pestrá. Je absolventem 
Akademii Múzických umění v Praze ve třídě M. Petráše. Působil 
v Malaysian Philharmonic Orchestra, Kuala Lumpur, studoval 
barokní violoncello a Jako barokní cellista spolupracoval se 
soubory Musica Florea, Capella Regia Prague, Musica Aeterna 
and Solamente Naturali. Od roku 2005 působí jako zástupce kon-
certního mistra violoncell v Christchurch Symphony Orchestra 
na Novém Zélandu. Vyučuje komorní hru a interpretační seminář 
na Burnside High school a privátně cello a komorní hru. V roce 
2009 založil s kolegy z orchestru smyčcové trio “Tres  Cordes”. 

Edita Keglerová je také laureátka řady mezinárodních 
soutěží, absolventka AMU v Praze, Královské konzervatoře 
v Haagu v Nizozemí a Královské hudební akademie v Londýně. 
V současné době je profesorkou na Hudebním gymnáziu Jana 
Nerudy v Praze, profesorkou Pražské Konzervatoře a lektorka 
řady mistrovských kurzů. Spolupracuje s mnohými instrumenta-
listy v oblasti poučené interpretace (Julie Braná – barokní flétny, 
Petr Wagner – viola da gamba ad.), je členkou řady souborů se 
specializací na barokní interpretaci jako je Ensemble Accento, 
Pražský barokní soubor, Barocco sempre giovane. 

Koncert se bude netradičně konat v úterý 3. října od 19 hodin 
a také netradičně v kostele sv. Barbory v Šumperku v Jirás-
kových sadech. 

Následující den ve středu 4. října se koncert uskuteční také 
v Jeseníku. Od 19.00 vystoupí oba umělci v Kapli. „Jsme 
nesmírně rádi, že tento koncert pořádáme v rámci Dnů seniorů 
Jeseník 2017,“ podotýká Roman Janků.

Vstupenky na oba koncerty je možné zakoupit v obvyklých 
předprodejích nebo také online na internetových stránkách 
Klasika Viva.  
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Piano se poroučí k zimnímu spánku
Piano v podloubí svou letošní sezónu začalo ráno 10. července 

schůzkou s ladičem a následně zátěžovou zkouškou na odpoledním 
koncertě s Markétou Severinovou, Adélou Pospíšilovou, Sylvou 
Bartikovou a Míšou Málkovou. Poté bylo k dispozici každý den až 
do konce září. Jeho noční zamykání zajišťovali pánové Vladimír 
Hejtmanský, Zdeněk Pytlík, Miroslav Beran a Michal Kos. 

S příchodem října začíná pianu odpočinková sezóna. Věříme, že 
mu přeprava do depozitáře opět příliš příliš neuškodí a bude moci 
o příštích prázdninách opět bavit obyvatele i turisty v Králíkách. 

Děkujeme obyvatelům i obchodníkům z náměstí za shovívavost 
nad některými hudebními výkony, účinkujícím za ochotu zahrát, 
zamykačům za jejich čas a vytrvalost, Městu Králíky a poslucha-
čům koncertu za příspěvek na provoz i ladiče. Nakonec děkujeme 
i výtržníkům za to, že si tentokrát našli jiný program. 

Mirek Beran a Michal Kos

Kabátovo kvarteto v Králíkách
Přijměte pozvání na koncert „Kabátova kvarteta“, který se bude 

konat v prostorách Evropského domu v Králíkách, v pátek 13. října 
2017 od 18:00 hodin.

Kabátovo kvarteto ve složení Martina Bártová (1. housle), Sára 
Schumová (2. housle), Vladimír Krejčí (viola) a Štěpán Křováček 
(violoncello) mělo tu čest studovat ve třídě významného českého 
violisty a skladatele Jiřího Kabáta, podle něhož je také pojmenováno 
a pod jehož vedením nastudovalo například díla D. Šostakoviče, 
W. A. Mozarta, J. Suka či J. Haydna. Členové tohoto smyčcového 
kvarteta jsou nejen bývalými studenty Konzervatoře Pardubice, 
ale zároveň také častými hosty například věhlasného českého 
komorního souboru Barocco Sempre Giovanne, Filharmonie Hra-
dec Králové, Komorní fi lharmonie Pardubice, České studentské 
fi lharmonie a dalších.

Houslistka Martina Bártová je již králickému publiku známa. 
V loňském školním roce byla za smyčcové oddělení posilou v pe-
dagogickém sboru Základní umělecké školy Králíky. Ten, kdo 
stihl navštívit její vystoupení v rámci tradičního koncertu „Vítání 

léta hudbou“ či akce „Vím já kostelíček“, se mohl na vlastní uši 
přesvědčit, jakým obdivuhodným způsobem dokáže zaujmout 
nejednoho posluchače a jak dokáže na své housle zahrát a skvěle 
interpretovat skladby různých stylů i žánrů. Martina se samotné 
hře začala věnovat od dětství na ZUŠ v Lanškrouně. Konzervatoř 
Pardubice absolvovala v roce 2017 ve třídě PhDr. MgA. Vladi-
míra Kulíka a MgA. Libora Ježka. Během svého studia na ZUŠ 
i na konzervatoři se zúčastnila několika soutěží (soutěž Josefa 
Muziky v Nové Pace - 2. místo, Pro Bohemia Ostrava 2015 - 2. 
místo). V 5. ročníku konzervatoře provedla na základě úspěšně 
vykonaného konkurzu Romanci f moll A. Dvořáka s Komorní 
fi lharmonií Pardubice a absolvovala sólovým recitálem. Kromě 
klasické hudby se též věnuje improvizaci na housle. Od podzimu 
2017 bude posluchačkou HAMU ve třídě doc. Leoše Čepického.

Sára Schumová absolvovala hru na housle v ZUŠ Náchod (p. uč. 
Janko) a Konzervatoř Pardubice ve třídě MgA. Ivy Kramperové 
Svobodové. Během studií na konzervatoři se zúčastnila několika 
národních i mezinárodních soutěží (Janáčkova soutěž Brno, soutěž 
Josefa Muziky v Nové Pace, Soutěž Váši Příhody v Českých Bu-
dějovicích). V roce 2014 provedla s Filharmonií Hradec Králové 
Romanci f moll A. Dvořáka a téhož roku získala čestné uznání 
na soutěži konzervatoří ČR. Od roku 2015 je členkou mladého 
a nadějného Kabátova kvarteta. Ve svých studiích bude od letošního 
roku pokračovat na pražské HAMU ve třídě Pavla Kudeláska.

Vladimír Krejčí započal svá studia hrou housle u Michala 
Doubka na  ZUŠ Havlíčkova Pardubice. V současnosti je studentem 
posledního ročníku pardubické konzervatoře v oboru hra  na violu 
ve třídě MMus. Jiřího Kabáta. Věnuje se také hudbě lidové (Cimbá-
lová muzika), irské (kapela Beerberries), ale i aranžování skladeb 
pro smyčcové trio/kvarteto.

Štěpán Křováček se učil hrát na housle nejdříve u svého otce 
a poté na ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Ve 12 letech však vyměnil 
housle za violoncello a pokračoval se svým studiem na ZUŠ pod 
vedením Zuzany Benýškové. V roce 2010 se v celostátním kole 
soutěže ZUŠ v komorní hře umístil s klavírním triem na 1. místě. 
V roce 2011 získal v celostátním kole soutěže ZUŠ 1. místo v sólové 
kategorii. V roce 2014 se zúčastnil mezinárodní violoncellové sou-
těže Beethovenův Hradec. Vystudoval konzervatoř v Pardubicích 
u Mgr. Josefa Krečmera, na které své studium zakončil úspěšným 
provedením Koncertu pro violoncello č. 1 Camila Saint-Saënse 
s Filharmonií Hradec Králové. Od roku 2016 studuje na HAMU 
v Praze ve třídě prof. Miroslava Petráše.

Kabátovo kvarteto se od roku 2016 zúčastňuje mistrovských 
interpretačních kurzů v Litomyšli pod vedením profesorů z Aka-
demie múzických umění v Praze (doc. Leoš Čepický, prof. Jan 
Pěruška, Michal Kaňka). Od podzimu 2017 bude ve svých studiích 
pokračovat na HAMU ve třídě prof. Václava Bernáška.

za spolupořadatele 
Mgr. Zdeňka Křížková, ZUŠ Králíky

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

psů na území města. V současné době jsou v objektu 
králické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení 
psi, které je možno si přisvojit. S nalezenými psy je mož-
no se seznámit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Králický Lískovec (11. ročník) 

Discgolfový turnaj KRÁLÍKY 
OPEN 2017

     8.10.2017 v 09.00 hodin proběhne na discgolfovém hřišti 
v Králíkách (u Vojenského muzea) turnaj 2. discgolfové ligy. Účast 
přislíbil mistr České republiky Kryštof Novák a další přední hráči 
první a druhé ligy. Registrace do turnaje – www.discgolf.cz.

     Den před turnajem, tedy v sobotu 7.10.2017 od 15.00 hodin 
bude na hřišti v Králíkách discgolfová AKADEMIE, kde budou 
případní zájemci seznámeni s pravidly a základními hody této rychle 
se rozvíjející hry. Akademii povedou zkušení čeští reprezentanti 
z Nového Jičína. 

     Discgolf je hra od šesti do sta let, proto rádi přivítáme každého, 
zejména rodiče s dětmi. Přijďte si nezávazně vyzkoušet hru, při 
které se pohybujete v přírodě a soutěžíte mezi sebou.

     Těšíme se na vás. 
Za kralický discgolfový klub Wild Eagles z.s. 

Hlava Karel

Memoriál Jaroslava Petra - 
dohráno

V sobotu 9. září 2017 se na králických tenisových kurtech konal 
1. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře Memoriál Jaroslava Petra. 
Deset přihlášených párů se rozlosovalo do dvou základních skupin. 
Jelikož turnaj byl „open“ (tzn. přihlásit se mohl kdokoliv), bylo 
spektrum zúčastněných párů široké – od prvoligových závodních 
hráčů až po příležitostné rekreační tenisty, od třináctiletého mladíka 
až po hráče důchodového věku; jedna tenistka, devatenáct tenistů.

Turnaj začal rozlosováním, následovaly zápasy v rámci základ-
ních skupin. Protože v Králíkách máme dva tenisové kurty, připadl 
jeden kurt na jednu skupinu. Hrálo se systémem každý s každým, 

takže v základní části bylo odehráno 20 zápasů.  Poté následovalo 
čtvrtfi nále, semifi nále a fi nále, z něhož vzešla vítězná dvojice Filip 
Hudetz a František Horák.

Atmosféra byla přátelská a sportovní, hrálo se fér a počasí nám 
přálo. I občerstvení bylo zajištěno. Děkujeme pivnímu baru Merlin 
a restauraci Formanka za poskytnutí technického vybavení těm, 

kteří se starali o naše vyhladovělá břicha a žíznivé krky, které jsme 
po velkém výkonu měli, a vůbec všem sponzorům a sympatizantům, 
kteří s přípravou turnaje pomáhali.

Pořadatelem turnaje byli Jaroslav Bajt a Michal Kos z Teniso-
vého oddílu TJ Jiskra Králíky. Těšíme se na další ročník a na další 
tenisty. Sportu zdar!

Klára Bajtová

Trénink mladších žáků 
FC Jiskry 2008 

s Tomášem Řepkou 
Bývalý český fotbalový reprezentant Tomáš Řepka se ve čtvr-

tek 21. září zúčastnil za veliké podpory paní Kateřiny Dzurové 

fotbalového tréninku mladších žáků v Králíkách. Tréninku se 
zúčastnilo 16 dětí z oddílu a společně s trenéry a Tomášem Řepkou 
si zatrénovali. Dětem se tak naskytla možnost zažít opět něco no-
vého. Přístup Tomáše byl velice vlídný a dětem vysvětloval různé 
fígle, jak správně hrát jako obránce a v závěrečném fotbálku si 
sám s hráči zahrál. Patří mu veliké dík, za ochotu ukázat hráčům 
v našem malém městě, že i tady se dá hrát velký fotbal.

Hlavní trenér mládeže FC Jiskra 2008  
Bc. Martin Opravil

Kategorie Pořadí
Celkové 
pořadí Jméno Team

Rok na-
rození Cílový čas

Muži E 70 let a starší (5 km) 1 3 Krátký František Jiskra Králíky 1943 00:21:26.89
Nejmladší žákyně II (1,2 km) 7 15 Šaríková Sára Jiskra Králíky 2006 00:07:25.09
Mladší žákyně (1,2 km) 7 17 Linhartová Nikola Jiskra Králíky 2005 00:08:03.20
Starší žákyně (3 km) 6 12 Hejkrlíková Mirka Jiskra Králíky 2003 00:21:37.29
Chlapci 7 let a mladší (0,2 km) 2 3 Černý František Jiskra Králíky 2010 00:00:39.89
Chlapci 7 let a mladší (0,2 km) 7 10 Černý Tadeáš Jiskra Králíky 2012 00:00:55.88
Starší žáci (3 km) 2 11 Mrklovský Matěj Jiskra Králíky 2003 00:20:09.45
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