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Vážení občané,
Město Králíky zpracovává Strategický plán rozvoje města 

Králíky, ve kterém budou stanoveny směry a cíle rozvoje a návrhy 
opatření k jejich dosažení. Strategický dokument bude sloužit jako 
podklad pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech 
a pro získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Pro 
kvalitní zpracování tohoto dokumentu je nezbytné znát potřeby 
a požadavky Vás, občanů města a místních částí.

Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření názoru 
na otázky uvedené v dotazníku, který bude po jednom výtisku zaslán 
do Vašich poštovních schránek. Další dotazníky (pro ostatní členy 
domácnosti) budou v tištěné podobě k dispozici na Městském úřadě 
Králíky, případně je možné vyplnit elektronický dotazník, který 
naleznete na adrese: www.kraliky.eu/#607/

Obnova drobných památek 
Město Králíky realizovalo projekt  zaměřený na obnovu drob-

ných památek v obcích Červený Potok, Dolní Lipka a Heřmanice. 
V rámci projektu proběhla rekonstrukce tří historických objektů:

• kříž u kostela Panny Marie, Královny míru v Dolní Lipce
• Spillerův kříž v Červeném Potoce
• kříž u hřbitova v Heřmanicích 
Projekt byl spolufinancován Pardubickým krajem v rámci 

programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu 
v Pardubickém kraji II“.

Dotazník je určen pro osoby starší 15 let. Uzávěrka pro příjem 
dotazníků je ve středu 29. listopadu 2017.

Dotazník v tištěné podobě prosíme odevzdejte během otevírací 
doby na některém z těchto míst:
• Městský úřad Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
• Městský úřad Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky
• Městská knihovna Králíky, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky

Prosíme, respektujte otevírací dobu na sběrných místech.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpraco-

vání strategického plánu rozvoje města a poskytnuté údaje budou 
pečlivě vyhodnoceny.

Za Vaše názory a podněty velice děkujeme, jistě nám přispějí 
k objektivnímu stanovení hlavních směrů rozvoje našeho města 
v dalších letech.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Denisu Černohousovou na 
e-mailu d.cernohousova@kraliky.eu nebo telefonním čísle 
+420 465 670 723.

Jana Ponocná, starostka města

kříž u kostela Panny Marie, Královny míru v Dolní Lipce Spillerův kříž v Červeném Potoce
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Podzimní čas v králické knihovně
(foto k článku na str. 17)

kříž u hřbitova v Heřmanicích

Obnova drobných památek
(foto k článku ze str.1)
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Významné králické osobnosti

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.

V dnešním díle si opět představíme osobnost, která na Králicko 
přišla odjinud. Výtvarník Aleš Lamr se narodil 12. června 1943 
v Olomouci. Se svými rodiči a sestrami žil v Litovli, kde dědeček 
pracoval jako kamnář a keramik a na sklonku života vytvořil dvě obří 
vázy s reliéfy. Druhý dědeček byl entomolog, vycpával pro místní 
nimrody trofeje. Rád dělal reliéfy různých opeřenců s malovaným 
pozadím. Ještě dnes visí takové obrazy v některých venkovských 
hospodách. Po ukončení litovelské základní školy, studoval Aleš 
Lamr v letech 1960 až 1964 v Brně Střední uměleckoprůmyslovou 
školu, oddělení prostorového výtvarnictví (scénografi e a architektu-
ra) u prof. J. A. Šálka.  Na škole se seznámil se Ctiborem Turbou, se 
kterým vystupoval jako mim. Po ukončení studií Aleš Lamr usiloval 
dvakrát o přijetí na Akademii výtvarných umění, na obor sochařský, 
ale neuspěl. Toužil se dostat do Prahy a Ctibor Turba inicioval jeho 
uplatnění v Armádním uměleckém souboru.  V letech 1964 až 1966 
působil v době vojenské služ-
by jako výtvarník v propagaci. 
Následovalo krátké období, kdy 
dělal na Barrandově asistenta 
režie. Spolupracoval na velkofi l-
mu „Maratón“ (režie Ivo Novák), 
který nakonec po okupaci 1968 
nesměl do kin. Dalším fi lmem 
bylo psychologické drama „Stud“ 
(režie Ladislav Helge), které také 
skončilo v trezoru. Celkem spolu-
pracoval na šesti fi lmech. Krátký 
čas vytvářel filmové plakáty. 
Od roku 1968 byl registrován 
v tehdejším Svazu českosloven-
ských výtvarných umělců, nyní v Unii výtvarných umělců, jako 
volný výtvarník. Mezi Lamrovy malířské vzory patřili Joan Miró, 
Pablo Picasso, Georges Braque nebo Henry Matisse. Na počátku své 
kariéry neměl Aleš Lamr prostředky na barvy, takže maloval mo-
nochromně (jednou barvou) pařížskou modří. Postupně začal barvy 
přidávat. Tvorba Aleše Lamra je velmi pestrá od grafi k, přes sochy, 
keramiku až k instalacím akčního umění. Motivy čerpá z městského 
prostředí, moderních vizuálních médií, komiksových seriálů nebo 
reklamních poutačů. Je řazen k představitelům české fi gurální grotes-
ky a k českému popu ve výtvarném umění. Od roku 1968 proběhlo 
přes 120 samostatných výstav, zejména v České republice, ale také 
ve Stockholmu, Paříži, Ulmu, Mnichově, Balingenu, Frankfurtu, 
Stuttgartu.  V roce 2007 proběhla výstava obrazů Aleše Lamra také 
v Městském muzeu v Králíkách. Účastnil se desítek kolektivních 
výstav doslova po celém světě, od Ria de Janeira po Tokio. Za zmínku 
stojí mimořádná výstava, která proběhla v roce 1974 v České Tře-
bové v protiatomovém krytu, kde vystavovalo deset (!) členů silné 
„Lamrovy dynastie“. Kromě Aleše zde vystavovali také jeho sestry 
(Eva je malířka a keramička, Blanka fotografka a keramička), rodiče, 
bratranci. Z mnoha Lamrových realizací jmenujme například kera-
mické reliéfy ve Františkových a Mariánských Lázních, Křížovou 
cestu v Temném Dole v Krkonoších, výtvarnou realizaci pavilonu 
České republiky na Expo 1993 v korejském Taejonu nebo nástěnnou 
malbu v České advokátní komoře. Nástěnnou malbu Aleše Lamra 
můžete vidět také v modlitebně Církve bratrské v Mladkově, sedmi-
metrový objekt s názvem „Airconditon“ najdete v Galerii moderního 
umění v Hradci Králové na Velkém náměstí. Barevnou a pozitivní 
tvorbu Aleše Lamra si oblíbil Václav Havel, který ho požádal o re-
alizaci nástěnné malby v sekretariátu prezidenta na Hradě (ta byla 
po nástupu Václava Klause zničena), později v jeho vile v Dejvicích 
a v kanceláři Voršilská 10. Václav Havel kupoval Lamrovy grafi ky 
pro zahraniční návštěvy. Dílo Aleše Lamra je zastoupeno v mnoha 
českých galeriích umění, v Národní galerii v Praze a také v zahra-
ničních sbírkách ve Francii, Belgii, Německu, Japonsku, Spojených 
státech, Slovinsku nebo v Argentině. Pan Lamr ilustroval knihu 
„Kényx a Alkyóne“ a „Karibský maják“. U příležitosti 60. narozenin 
Aleše Lamra proběhla v roce 2003 v Míčovně na Pražském hradě 

jeho výstava. (Od té doby zde žádná další výstava nebyla, přestože je 
to nejkrásnější prostor na Hradě a také největší volná stěna v Praze). 
Nakladatelství Art D vydalo při této příležitosti monografi i Jana Kříže 
„Aleš Lamr“, která vyšla také v německé a anglické verzi. Za své dílo 
byl několikrát oceněn, např. v roce 1985 získal v Barceloně III. cenu 
Premio Juan Miró, v roce 1988 Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější 
kniha roku, v roce 1995 a 2005 ocenění za Grafi ku roku a v roce 2000 
získal Cenu Salvatora Dalího za uměleckou činnost. 

Aleš Lamr bydlel přes třicet let na Malé Straně v Praze, kde měl 
i svůj ateliér. Protože potřeboval více prostoru na tvorbu, přestěhoval 
se do Hostivaře. A jak se dostal na Králicko? Společně s manželkou 
Blankou jezdili na chalupu do Potštejna, a protože zde byl pouze 
malý ateliér, hledali nějakou větší chalupu. Na začátku osmdesátých 
let Lamrovi objevili usedlost v Petrovičkách u Mladkova, která je 
zaujala. Zjistili, že velký dům s obrovskou stodolou je na prodej, 
a proto ho Lamrovi v září 1980 koupili. Usedlost byla ve špatném 
technickém stavu a trvalo 15 let, než ji opravili. Protože i manželka 
Aleše Lamra pracovala jako textilní výtvarnice na volné noze, mohla 
celá rodina trávit část roku (květen až září) v Petrovičkách. Dokonce 
synové Lamrových chodili část školního roku do školy v Mladkově. 
Dodnes Aleš Lamr tráví podstatnou část roku v Petrovičkách. Právě 
zde, ve svém velkém ateliéru ve stodole, tvoří, protože tu je větší 
klid a prostor. Každý den chodí o patro výš „do práce“. V zimě 
používá malý (vyhřívaný) ateliér, kde kreslí pastely. Většina jeho 
děl vznikla právě v Petrovičkách, v Praze se věnuje společenskému 
životu. Kolik vytvořil za svůj život obrazů, Aleš Lamr neví, ale stále 
má nové nápady a přijímá nové výzvy. Nedávno dokončil medaili 
pro nadaci Vize Dagmar a Václava Havlových, což nikdy předtím 
nedělal. Aleš Lamr rád staví a buduje. V současné době se věnuje 
také psaní poezie a sepisuje své vzpomínky. Je pyšný na své tři syny. 
Nejstarší Řehoř je porybný, mladší synové pokračují v Lamrovské 
výtvarné tradici. Syn Hanuš je šperkař, nejmladší Jan se věnuje 
malbě a grafi ce. Baví je společné výstavy s názvem „Tři Lamři“. 
Manželství Blanky a Aleše Lamrových trvalo úctyhodných 42 let, 
před dvěma lety paní Blanka zemřela. Radost nyní panu Lamrovi 
dělají 4 vnoučata. Některá z nich hezky kreslí, takže Lamrův klan 
má své další pokračovatele. Aleš Lamr je křesťan, proto mnoho jeho 
obrazů je inspirováno biblickými motivy. V roce 2009 s radostí přijal 
zakázku ilustrovat Bibli 21. století. 
Na závěr nemohou chybět anketní otázky:

1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Příjemné městečko s příjemnými lidmi. Město se od revoluce 

velmi změnilo a to je úžasné. Rád do Králík jezdím i na kole.
2. Jak často se na Králicko vracíte?
Každý rok trávím léto na chalupě v Petrovičkách. Když pobývám 

na chalupě, jezdím do Králík každý den nebo každý druhý den 
na nákup a vyřídit věci. V Králíkách jsou teď mnohem větší možnosti 
nakupovat než dříve.

3. Co máte v Králíkách nebo na Králicku rád?
Krajinu, kopečky, Hedeč.
4. Co byste v Králíkách/na Králicku zlepšil?
Já myslím, že v Králíkách všechno je a je to dostupné. Je úžasné, 

jak se opravují domy. Když jdu od pošty, tak se mi velmi líbí vpravo 
starý dům s pavlačí. Líbí se mi také Evropský dům.

Monika Hejkrlíková
Zdroje: www.lamr.cz, Magazín MF DNES 12/2017, Katalog výstavy 
„Tři Lamři“



Králický zpravodaj 11/2017 - 4

Výpis z jednání Rady města Králíky
27.09.

RM/2017/38/526: RM schvaluje úplnou 
uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce: „Svatomichalská pouť 2017 v Králí-
kách“ v termínu od 29. 09. 2017 19:00 hod. 
do 01. 10. 2017 do 18:00 hod. Dále pověřuje 
odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM/2017/38/527: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 09.10.2017. 

02.10.

RM/2017/39/528: RM schvaluje doda-
tek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
21.05.2015 mezi městem Králíky a p. P. M., 
Králíky, v předloženém znění. Současně 
RM schvaluje Pravidla využívání nemovité 
věci Společenské klubovny v Červeném 
Potoce čp. 70 v předloženém znění. 

RM/2017/39/529: RM schvaluje Směr-
nici k provádění inventarizace majetku 
a závazků města Králíky č. PP/250/S/2017, 
jejíž přílohou je Plán inventur na rok 2017, 
v předloženém znění.

RM/2017/39/530: RM schvaluje při pro-
nájmu pozemku p. p. č. 557/1 v k. ú. Dolní 
Hedeč uplatnění tzv. “obálkové metody“. 
Zároveň RM ukládá MO pozvat evi-
dované zájemce o pronájem pozemku 
p. p. č. 557/1 v k. ú. Dolní Hedeč za mini-
mální nájemné ve výši 345 Kč na jednání 
RM dne 16.10.2017 s tím, aby předložili 
své nabídky na výši nájemného. 

RM/2017/39/531: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě kanalizační 
přípojky pro stavbu pod názvem „Napojení 
objektu čp. 360 v k. ú. Králíky na městskou 
kanalizaci“, a dále v právu vstupu vlastníka 
zařízení nebo jím pověřené osoby na poze-
mek 2074/14 – ostatní plochu v k. ú. Králíky 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu 
zařízení, a to pro oprávněné P. N., a J. N., 
oba bytem Brno-Židenice, a následné vlast-
níky domu čp. 360, který je součástí pozem-
ku st. p. č. 219 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/2017/39/532: RM schvaluje smlou-
vu o právu k umístění a provedení stavby 
a zřízení služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v provozování, údržbě a opravách 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení vodovodu ke sběrnému dvoru 
Králíky“ na pozemku p. p. č. 2188/3 – 
ostatní ploše v k. ú. Králíky, a dále v právu 
přístupu a příjezdu na uvedený pozemek 
pro oprávněnou společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí, a jí pověřeným třetím 

osobám, v předloženém znění. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 15 Kč/bm 
uložené sítě + DPH. Zároveň RM souhlasí 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v před-
loženém znění.

RM/2017/39/533: RM souhlasí s pod-
nájmem prostor – zubní ordinace ve 3. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vy-
bavenosti, stavba je součástí st. p. č. 558/1 
v k. ú. Králíky, společnosti Ecce Dent s. r. o., 
IČO 05043701, sídlem Geologa Pošepného 
263, 514 01 Jilemnice, a to na dobu neur-
čitou, z důvodu ukončení lékařské praxe 
MUDr. Marie Špičkové a nástupu nového 
zubního lékaře.

RM/2017/39/534: RM souhlasí s pod-
nájmem prostor – zubní ordinace ve 3. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vy-
bavenosti, stavba je součástí st. p. č. 558/1 
v k. ú. Králíky, společnosti Ecce Dent s.r.o., 
IČO 05043701, sídlem Geologa Pošep-
ného 263, 514 01 Jilemnice, a to na dobu 
neurčitou, z důvodu ukončení lékařské 
praxe MUDr. Jana Špičky a nástupu nového 
zubního lékaře.

RM/2017/39/535: RM souhlasí s pod-
nájmem movitých věcí – zubařského 
křesla vedeného pod inv. č. 702 a soupravy 
k zubařskému křeslu vedenou pod inv. 
č. 701 společnosti Ecce Dent s. r. o., 
IČO 05043701, sídlem Geologa Pošep-
ného 263, 514 01 Jilemnice, a to na dobu 
neurčitou, z důvodu ukončení lékařské 
praxe MUDr. Jana Špičky a nástupu nového 
zubního lékaře. 

RM/2017/39/536: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 3476/2 – ostatní plochy o výměře 
146 m2 a st. p. č. 1198 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 21 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če – jiná stavba v k. ú. Králíky 
za kupní cenu u stavby ve výši znaleckého 
posudku, u pozemků ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/39/537: RM doporučuje 
ZM projednat a následně schválit vložení 
nepeněžitého vkladu do základního kapi-
tálu společnosti Vodovody a kanalizace, 
a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí, a to infra-
strukturní majetek - vodovody, vodojemy 
a pozemky – vymezený a oceněný zna-
leckým posudkem č. 014-1556/2017 ze 
dne 20.09.2017, vyhotoveným znalcem 
Ing. Václavem Nádvorníkem z Vysokého 
Mýta, ve výši 74.341.000 Kč. Zároveň RM 
ukládá předložit bod na nejbližší zasedání 
ZM.

RM/2017/39/538: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo MK 57025/2017 
OPP přidělené městu Králíky na základě 

rozhodnutí Ministerstva kultury a interní 
rozpočtové opatření číslo 201711, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 108.000,00 Kč.

RM/2017/39/539: RM bere na vědomí 
návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné fi nanční výpomoci mezi městem 
Králíky a společností Ecce Dent s.r.o. 
sídlem Geologa Pošepného 263, 514 01 
Jilemnice na poskytnutí návratné fi nanční 
výpomoci ve výši 1.500.000,00 Kč a ukládá 
FO předložit smlouvu na jednání zastupitel-
stva dne 09.10.2017.

RM/2017/39/540: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na stavbu: „Rekonstrukce VZT 
na Kulturním domě Střelnice v Králíkách“ 
mezi městem Králíky a zhotovitelem Miro-
slavem Žandou, Strejcova 2032/3a, 789 01 
Zábřeh, v předloženém znění. 

RM/2017/39/541: RM vydává Nařízení 
města Králíky č. 5/2017 o vymezení úseků 
místních komunikací a chodníků, na kterých 
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstra-
ňováním sněhu a náledí v zimním období 
roku 2017/2018 na území města Králíky.

RM/2017/39/542: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
6.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky 
od dárce Obec Dolní Morava, Dolní Morava 
35, IČ 00580911, na pokrytí nákladů při 
výuce žáků ZUŠ.

09.10.
RM/2017/40/543: RM na základě obál-

kové metody stanovuje pořadí nabídek 
na kupní cenu volné bytové jednotky 
č. 658/28 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
561 69 Králíky následovně:

p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu 
ve výši 417.000 Kč

p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 
400.000 Kč

I. a H. K., Králíky, kteří nabídli kupní 
cenu 361.111 Kč.

RM doporučuje ZM schválit prodej 
volné bytové jednotky č. 658/28 o velikosti 
32,10 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 658 v ul. V Bytovkách spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 157/10000 žadateli s nejvyšší nabíd-
nutou kupní cenou a ukládá MO předložit 
prodej bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/40/544: RM na základě obál-
kové metody stanovuje pořadí nabídek 
na kupní cenu volné bytové jednotky 
č. 658/36 v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
561 69 Králíky následovně:

p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu 
407.000 Kč

p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 
400.000 Kč

p. Z. B., Králíky, který nabídl kupní cenu 
383.000 Kč
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F. a V. P., Králíky, kteří nabídli kupní 

cenu 370.001 Kč. 
RM doporučuje ZM schválit prodej 

volné bytové jednotky č. 658/36 o velikosti 
32,00 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 658 v ul. V Bytovkách spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 156/10000 žadateli s nejvyšší nabíd-
nutou kupní cenou a ukládá MO předložit 
prodej bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/40/545: RM na základě obálko-
vé metody stanovuje pořadí nabídek na kup-
ní cenu volné bytové jednotky č. 658/39 
v čp. 658 v ul. V Bytovkách, 561 69 Králíky 
následovně:

p. J. V., Králíky, který nabídl kupní cenu 
457.000 Kč

p. E. P., Králíky, která nabídla kupní cenu 
415.000 Kč.

RM doporučuje ZM schválit prodej 
volné bytové jednotky č. 658/39 o velikosti 
34,70 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 658 v ul. V Bytovkách spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 169/10000 žadateli s nejvyšší nabíd-
nutou kupní cenou a ukládá MO předložit 
prodej bytové jednotky na jednání ZM.

RM/2017/40/546: RM schvaluje uzavření 
dohody o splácení dluhu mezi městem Krá-
líky a p. J. S., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 
500 Kč pod ztrátou výhody splátek ke ka-
ždému poslednímu dni v měsíci, počínaje 
měsícem říjnem 2017 s tím, že zbývající 
platba za dlužné nájemné bude uhrazena 
ve výši 219 Kč. 

RM/2017/40/547: RM souhlasí s podá-
ním návrhu na nařízení exekuce u povinné I. 
T., Černá Voda, prostřednictvím právního zá-
stupce města Mgr. Bernarda Urbana, sídlem 
Pivovarské náměstí  557, 563 01 Lanškroun, 
k Exekutorskému úřadu Přerov, soudnímu 
exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, sídlem 
Komenského 38, 750 02 Přerov, pro částku 
4.073 Kč s příslušenstvím za neuhrazené 
nájemné za byt č. 2 v čp. 658/1 v ul. V By-
tovkách v Králíkách. 

RM/2017/40/548: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2458 – ostatní plochy o výměře 118 
m2 v k. ú. Horní Lipka a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2017/40/549: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje spoluvlastnického 
podílu ve výši ideální ½ na pozemku p. p. č. 
959 – trvalém travním porostu o výměře 
641 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/2017/40/550: RM schvaluje proná-

jem městského bytu č. 4 v bytovém domě čp. 
662/1 v ul. V Bytovkách v Králíkách, který 
je součástí pozemku st. p. č. 774 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, p. L. K., 
Králíky, a to na dobu určitou šesti měsíců 
v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky. Jako náhrad-
níka RM schvaluje p. E. Ú., Horní Orlice. 

RM/2017/40/551: RM schvaluje v sou-
vislosti s realizací projektu „Chodník a au-
tobusový záliv u silnice I/43 v Králíkách“ 
smlouvu o výpůjčce sp. zn. 3671/2014 
mezi městem Králíky a Ředitelstvím sil-
nic a dálnic ČR, IČO 65993390, sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
na výpůjčku pozemků p. p. č. 2231/14, 
p. p. č. 2231/15, p. p. č. 2231/16, p. p. č. 
2231/17 a p. p. č.  2231/18 v k. ú. Králíky, 
v předloženém znění.

RM//2017/40/552: RM souhlasí s po-
užitím fondu investic Městského muzea 
Králíky v roce 2017 na pořízení dlouho-

dobého investičního majetku – prodejního 
pultu – do majetku zřizovatele.

RM//2017/40/553: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-109 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva 
fi nancí ČR, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
197.490,00 Kč. 

RM/2017/40/554: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce na akci „Autobusové 
nádraží Králíky“ a dále navrhuje vyzvat 
dodavatele dle předloženého seznamu 
k předložení cenových nabídek.

RM/2017/40/555: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu: „Technic-
ká infrastruktura Na Skřivánku, Králíky 
1. etapa - změna“ mezi investorem městem 
Králíky a zhotovitelem stavby Miroslavem 
Skalickým, 5. května 518, Králíky, 561 69, 
IČ 46447211, v předloženém znění.
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RM/2017/40/556: RM bere na vědomí 

informaci o zajištění organizace Svatomi-
chalské pouti konané ve dnech 30.09.2017 
a 01.10.2017.

RM/2017/40/557: RM schvaluje indivi-
duální dotaci ve výši 5.000 Kč organizaci 
ISCAREX, s.r.o, Zhoř 59, Česká Třebová 
560 02, IČ 25948679 na úhradu nákladů 
spojených s organizací seriálu závodů 
ISCREX pohár 2017 a ISCAREX pohár 
mládeže 2017.

RM//2017/40/558: RM pověřuje zaměst-
nance města Králíky Kateřinu Markovou, 
Červená Voda a Bohumíra Strnada, Králíky, 
správou jmění nezl. J. B., dle pravomocného 
rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Or-
licí, čj. 13 P 7/2009-89, ze dne 23.06.2016 
a správou jmění nezl. R. T. F., dle pravo-
mocného rozsudku Okresního soudu v Ústí 
nad Orlicí, čj. 13 P 12/2012—86, ze dne 
23.06.2016. V rámci správy jmění nezl. 
dětí jsou jmenovaní zaměstnanci města 
Králíky a to každý samostatně, oprávněni 
disponovat s vklady na účtech vedených 
na jména nezl. dětí u Komerční banky, a.s., 
pobočka Králíky. 

RM/2017/40/559: RM souhlasí s odka-
zem na ustanovení § 118, odst. 1, písm. a), 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-
vádění sociálního zabezpečení s ustanove-
ním města Králíky zvláštním příjemcem 
dávky důchodového pojištění oprávněného 
E. B., Králíky. RM bere na vědomí oznáme-
ní o zahájení řízení o ustanovení zvláštního 
příjemce č. j. 12966/2017/OSVZ/2017/
BS, ze dne 6.10.2017, dávky důchodového 
pojištění oprávněného E. B., Králíky, jehož 
je město účastníkem. 

16.10.
RM/2017/41/560: RM schvaluje zřízení 

věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční 
soustavy vedené pod názvem „Králíky 
491, KONZUM – lokalita, knn“ a smlouvu 
o právu provést stavbu, a dále právo pří-
stupu a příjezdu na pozemky p. p. č. 261 

- zahradu, p. p. č. 2231/2 – ostatní plochu 
a p. p. č. 2237 – ostatní plochu v k. ú. Králí-
ky v souvislosti s provozováním distribuční 
soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorá-
zovou úhradu ve výši 3.300 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene a smlouvy o právu provést stavbu, 
v předloženém znění.

RM/2017/41/561: RM souhlasí s umístě-
ním označení sociálně terapeutických dílen 
Miriam u dveří na bytovém domě čp. 352 
v ul. Příční v Králíkách, stavba je součástí 
pozemku st. p. č. 203 v k. ú. Králíky, Oblast-
ní charitou Ústí nad Orlicí, IČO 44468920, 
sídlem Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, 
dle předloženého návrhu. 

RM/2017/41/562: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 3123 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 340 m2 
v k. ú. Králíky za účelem údržby pozemku 
paní M. B., Králíky, za nájemné ve výši 
170 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/41/563: RM schvaluje pro-
nájem pozemku p. p. č. 557/1 – trvalého 
travního porostu o výměře 690 m2 v k. ú. 
Dolní Hedeč za účelem údržby pozemku 
panu K. K., Králíky, za nájemné ve výši 
1.700 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou.

RM/2017/41/564: RM schvaluje po-
dání žádosti na Ministerstvo obrany – 
ONNM SSM, sídlem Nám. Svobody 471, 
160 01 Praha 6, o bezúplatný převod nepo-
třebného movitého majetku státu ve smyslu 
ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, dle seznamu vypra-
covaným Vojenským muzeem Králíky, 
na město Králíky.

RM//2017/41/565: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-112 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Minister-
stva zemědělství ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201712, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 63.788,00 Kč.

RM/2017/41/566: RM schvaluje dle § 23 
odst. 5 školského zákona výjimku z počtu 
dětí umístěných ve třídách MŠ Pivovarská, 
Králíky okr. Ústí nad Orlicí pro školní rok 
2017/2018 na 26 dětí v každé třídě.

RM/2017/41/567: RM schvaluje Do-
datek č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20276 
o poskytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb posky-
tovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, uzavřené mezi 
Pardubickým krajem a městem Králíky, 
v předloženém znění.

23.10.
RM/2017/42/568: RM souhlasí s projek-

tem „Králíky-Prostřední Lipka 47, Koščo-
-kVN, TS, knn“ na pozemcích ve vlastnictví 
města Králíky p. p. č. 2638 – ostatní ploše 
a p. p. č. 2691 – ostatní ploše v k. ú. Horní 
Lipka investora stavby společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-
-Podmokly, a to za splnění podmínek:

v případě pozemku p. p. č. 2638 bude 
pozemek uveden do původního stavu před 
vydáním kolaudačního souhlasu přísluš-
ným stavebním úřadem, bude provedeno 
protokolární předání zástupci MěÚ Králíky, 
odboru VTS

v případě pozemku p. p. č. 2691 bude 
požádán MěÚ Králíky, odbor VTS o vy-
dání povolení, ve kterém budou stanoveny 
podmínky k uložení vedení do silničního 
pozemku a k dopravním opatřením při 
provádění stavebních prací

před zahájením stavby bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene.

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2017/42/569: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
ve III. NP o celkové výměře 134,95 m2 
stavby občanské vybavenosti čp. 414, která 
je součástí pozemku st. p. č. 558/1 v k. ú. 
Králíky, předmět podnikání - poskytování 
zdravotní péče v oblasti stomatologie, účel 
pronájmu - zubní ordinace, za nájemné 
ve výši 480 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. od-
lišně od Pravidel pro pronajímání prostorů 
sloužících podnikání ve vlastnictví města 
Králíky.

RM/2017/42/570: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční 
soustavy vedené pod názvem „Králíky – 
Prostřední Lipka 47, Koščo – kVN, TS, 
knn“ a smlouvu o právu provést stavbu, 
a dále právo přístupu a příjezdu na pozemky 
p. p. č. 2638 – ostatní plochu a p. p. č. 2691 
– ostatní plochu k. ú. Horní Lipka v souvis-
losti s provozováním distribuční soustavy 
pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 2.700 Kč + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a smlouvy o právu provést stavbu, v před-
loženém znění.

RM/2017/42/571: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 557/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 690 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/42/572: RM schvaluje smlou-
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Přidejte se k nám!
 

Jsme dceřinou společností firmy Dibaq a.s. Zabýváme se výrobou a údržbou 
strojů pro krmivářský průmysl i další odvětví a právě hledáme nové kolegy do týmu! 

Pokud jste samostatný, pracovitý, manuálně zručný a nebojíte se použít selský 
rozum a nacházet tak nová řešení, rádi Vás přivítáme v našich řadách. 
Šikovné absolventy rádi vše naučíme!

Strojní mechanik/ 
elektro mechanik
Jaká práce na Vás čeká? 
• Vývoj a výroba strojů pro krmivářský a automobilový průmysl,
• údržba strojů a zařízení, 
• další technické a údržbářské práce.

Jaký byste měl být?
• Vzdělaný v technickém směru,
• manuálně zručný, samostatný, 
• aktivní řidič,
• výhodou bude znalost AJ, zkušenost s prací na CNC strojích a svářečské zkoušky.

Co za to?
• Kvalitní vybavení pro práci – třeba i největší CNC soustruh ve východních Čechách,
• možnost pracovních cest a stáží v zahraničí,
• příspěvek na stravování, které je zajištěno přímo v místě pracoviště,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• nástup nejlépe ihned nebo dohodou,
• hrubou mzdu 18 000 Kč–30 000 Kč. 

Zaujala Vás tato pozice? Pošlete nám svůj životopis.

Dibaq a.s., Helvíkovice 90, Žamberk 564 01, personal@dibaq.cz, 
nebo volejte 460 000 182, Martina Procházková

www.ditech.cz

vy č. 1/2017/Boříkovice, č. 1/2017/Lipka 
a č. 2/2017/Lipka o udělení souhlasu k pro-
vedení stavby – akce „Realizace společných 
zařízení v k. ú. Dolní Boříkovice a Dolní 
Lipka“ mezi městem Králíky a stavební-
kem ČR – Státním pozemkovým úřadem, 
Krajským pozemkovým úřadem pro Par-
dubický kraj, Pobočkou Ústí nad Orlicí, 
IČO 01312774, Tvardkova 1191, 562 01 
Ústí nad Orlicí, v předložených zněních.

RM/2017/42/573: RM souhlasí s umís-
těním stavby „Singltreky Orlicka – první 
etapa“ na pozemcích ve vlastnictví města 
Králíky p. p. č. 1515 – ostatní ploše, 
p. p. č. 1528 – ostatní ploše, p. p. č. 1542 – 
ostatní ploše a p. p. č. 1531 – ostatní ploše 
v k. ú. Dolní Boříkovice, pro stavebníka 
Sdružení obcí Orlicko, IČO 70951993, 
sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 
Žamberk. 

RM/2017/42/574: RM mění usnesení 
RM/2017/37/512 ze dne 18.09.2017 a  do-
poručuje ZM schválit záměr prodeje části 
pozemku p. p. č. 3123 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 4 170 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/2017/42/575: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 3123 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 1 280 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/2017/42/576: RM souhlasí se 
stavbou „Víceúčelového objektu Králíky“, 
zásahem požárně nebezpečného prostoru 
na sousední pozemek st. p. č. 159 – za-
stavěnou plochu a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve vlastnictví města Králíky a se základní 
dokumentací objektu investora stavby spo-
lečnosti ADEL, spol. s. r. o., IČO 64825442, 
sídlem Dašická 323, 530 03 Pardubice – 
Bílé Předměstí, za těchto podmínek:

požadavek zásahu PNP do pozemku 
st. p. č. 159 v k. ú. Králíky bude v souladu 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území 
a ČSN 73 0802 tak, aby nedošlo ke zne-
hodnocení sousedního pozemku určeného 
územním plánem města k zastavění

další stupně projektové dokumentace 
budou konzultovány s odborem VTS MěÚ 
Králíky.

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy.

RM/2017/42/577: RM v souladu s usne-
sením č. ZM/2017/07/110 ze dne 18.09.2017 
ukládá MO pozvat evidované zájemce 
o převod pozemku st. p. č. 116 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 295 m2 v k. ú. 
Dolní Hedeč za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 49.410 Kč na jednání 

RM dne 30.10.2017 s tím, aby předložili své 
nabídky na výši kupní ceny.

RM/2017/42/578: RM doporučuje ZM 
schválit směnu části pozemku p. p. č. 1553 
– ostatní plochy o výměře 147 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví města Králíky 
za části pozemků p. p. č. 282/1 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 1 287 m2, p. p. č. 283 
– zahrady o výměře 47 m2 a st. p. č. 40 – zasta-
věné plochy a nádvoří o výměře 158 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana M. B., 
Praha, dle skutečného zaměření komunikace, 
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//2017/42/579: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-114 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Ministerstva 
vnitra – GŘ HZS ČR, rozpočtové opatření 
číslo OKSCR/17/23995 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
Pardubického kraje a interní rozpočtové 
opatření číslo 201713, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 356.011,00 Kč.

Výpis z jednání Rady města Králíky
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RM/2017/42/580: RM souhlasí s po-
kácením zcela suchého listnatého stromu 
na p.p.č. 2329 v k.ú. Prostřední Lipka. Sou-
časně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
mezi městem Králíky a p. R. B., Králíky 
za podmínky, že veškeré práce budou prove-
deny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM/2017/42/581: RM souhlasí s pokáce-
ním rozlomené lípy v na p.p.č. 653/1 v k.ú. 
Králíky. Současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmo-
ty z tohoto stromu mezi městem Králíky 

Výpis z jednání Rady města Králíky
a p. J. Š., Králíky za podmínky, že veškeré 
práce spojené s vyklizením dřevní hmoty 
z pokáceného stromu budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

RM/2017/42/582: RM schvaluje změno-
vý odpisový plán příspěvkové organizace 
Školní jídelna Králíky na rok 2017.

RM/2017/42/583: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky na rok 2016.

RM/2017/42/584: RM schvaluje pravidla 
pro vydávání obecního zpravodaje „Králic-

ký zpravodaj“, v předloženém znění.
RM/2017/42/585: RM podle § 102 odst. 

2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, na návrh tajemníka jme-
nuje Bc. Pavla Šveráka od 01.11.2017 ve-
doucím odboru výstavby a technické správy. 

RM/2017/42/586: RM ruší usnesení 
č. RM/2017/40/554 a schvaluje text nové 
výzvy včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky na stavební 
práce na akci „Autobusové nádraží Králí-
ky“ a dále navrhuje vyzvat dodavatele dle 
předloženého seznamu k podání cenových 
nabídek.

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 08
konaného 9. října 2017

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM): 

Ponocná Jana – starostka; Mgr. Martin 
Hejkrlík – místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran – člen RM; Ing. Ladislav Dostálek; 
David Hrda; Ing. Roman Kosuk; Mgr. Du-
šan Krabec; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel 
Strnad – člen RM; Mgr. Jiří Švanda; Ing. La-
dislav Tóth – člen RM; Antonín Vyšohlíd. 

Z jednání omluveni: Mgr. Karel Hlava; 
Ing. Václav Kubín; Pavel Šiko 

Z části jednání omluveni: Mgr. Martin 
Hejkrlík; Ing. Roman Kosuk 
Za MěÚ: 

Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, 
Ing. Věra Kubíčková, Ing. Magdalena 
Berková, Bc. Bohumír Strnad, Bc. Kamila 
Ferancová, Jitka Prausová 
Program: 

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů 

2. Schválení programu 
3. Zpráva z jednání RM 
4. Hlavní jednání 
4.1. Majetkové operace 
4.2. Informace o přípravě podkladů 

ke schválení nepeněžitého vkladu 
do základního kapitálu společnosti 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s. 

4.3. Návratná fi nanční výpomoc na vy-
bavení zubních ordinací 

4.4. Prezentace odboru SVZ5. Infor-
mace z MěÚ 

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů 

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 

porost a p. p. č. 714 – neplodnou půdu o cel-
kové výměře 17 466 m2 ve vlastnictví města 
Králíky, a to formou bezúplatného převodu, 
a ukládá záměr směny zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno) 
4.2. Informace o přípravě podkladů 

ke schválení nepeněžitého vkladu do zá-
kladního kapitálu společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 

Ředitel společnosti Vodovody a kana-
lizace Jablonné nad Orlicí Ing. Bohuslav 
Vaňous podrobně seznámil přítomné s pří-
pravou podkladů ke schválení nepeněžitého 
vkladu do základního kapitálu společnosti 
Vak. Další informace doplnil Ing. Lubo-
mír Fiedler, výrobně technický náměstek 
společnosti. Po proběhlé diskusi hlasovali 
zastupitelé o připraveném návrhu usnesení. 

ZM/2017/08/125: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr zvýšení základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace, 
a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí, nepeněžitým 
vkladem akcionářem městem Králíky, který 
je tvořen nemovitými věcmi, a to: 

- Vodovodem Červený Potok 
- Vodovodem Dolní Lipka 
- Vodovodem Prostřední Lipka 
- Vodovodem Dolní Hedeč 
- Vodovodem město Králíky 
- Vodovodem město Králíky II 
- Vodovodním přivaděčem Dolní Hedeč 

– Červený Potok 
- Technickou vybaveností Na Skřivánku 

Králíky 
- Stavbou vodojemu v k. ú. Dolní Hedeč 
- Pozemky p. p. č. 2072 v k. ú. Čer-

vený Potok, st. p. č. 1653 a p. p. č. 3754 
v k. ú. Králíky, st. p. č. 189, p. p. č. 595/5, 
p. p. č. 595/6, p. p. č. 595/7, p. p. č. 595/18, 
p. p. č. 595/19 a p. p. č. 595/20 v k. ú. Dolní 
Hedeč a p. p. č. 3025 v k. ú. Králíky, 

se všemi jejich součástmi a příslušen-
stvími, popsanými ve znaleckém posudku 
č. 014-1556/2017 vypracovaným dne 
20.09.2017 soudním znalcem v oboru 

z jednání ZM ze dne 19.09.2017 Mgr. Karel 
Hlava a Ing. Ladislav Dostálek nevznesli 
připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni Mgr. Dušan 
Krabec a Ing. Karel Málek. 

ZM/2017/08/122: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Dušana 
Krabce a Ing. Karla Málka. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Ko-
suk nebyl přítomen jednání) 
2. Schválení programu 

Nebyla navržena žádná změna ani do-
plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu. 

ZM/2017/08/123: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 08. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk 
nebyl přítomen jednání) 
3. Zpráva z jednání RM 

Výběr usnesení z jednání rady města 
přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kosuk. 
4. Hlavní jednání 
4.1. Majetkové operace 
4.1.1. Majetkoprávní vypořádání po-

zemků aleje včetně vstupního portálu 
a 6 kaplí ve vlastnictví církve 

ZM/2017/08/124: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje 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 m 2 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 
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ekonomika, odvětví ceny a odhady ne-
movitostí Ing. Václavem Nádvorníkem 
z Vysokého Mýta, dle tohoto znaleckého 
posudku činí celková cena nemovitých věcí 
74.341.000,00 Kč. 

Zároveň ZM ukládá záměr zveřejnit. 
Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 
4.3. Návratná fi nanční výpomoc na vyba-

vení zubních ordinací 
Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi-

nančního odboru, předložila k projednání 
a schválení návrh veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci 
z rozpočtu města Králíky. Společnost 
Ecce Dent s.r.o. požádala město Králíky 
o poskytnutí návratné fi nanční výpomoci 
ve výši 1.500.000,00 Kč na obnovu chodu 
a kompletní modernizaci stomatologických 
ordinací (konkrétně na pořízení dvou nových 
stomatologických souprav včetně příslušen-

Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 08 konaného 9. října 2017
ství, dvou intraorálních rtg přístrojů s vizio-
grafi í a jednoho panoramatického rentgenu). 

ZM/2017/08/126: ZM schvaluje uza-
vření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí návratné fi nanční výpomoci ve výši 
1.500.000,00 Kč se společností Ecce Dent 
s.r.o., v předloženém znění. 

Hlasování: 11:0:1 (schváleno) 
Ing. Kosuk se omluvil z další části jednání 

a opustil jednací sál. 
4.4. Prezentace odboru SVZ 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Bc. Bohumír Strnad a referentka 
odboru Bc. Kamila Ferancová podrobně 
seznámil přítomné s připravenou prezentací 
odboru a s činnostmi, které vykonávají, 
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 

podklady a po proběhlé diskusi navrhla 
starostka usnesení: 

ZM/2017/08/127: ZM bere na vědomí 
dopis p. Jana Králíka ze dne 03.10.2017. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno) 
Antonín Vyšohlíd, předseda kont-

rolního výboru seznámil přítomné se 
zprávou z jednání kontrolního výboru. 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné 
usnesení. 

Mgr. Martin Hejkrlík se omluvil z další 
části jednání a opustil jednací sál. 

Starostka ukončila jednání ve 20:00 
hodin. 

Výpis zajistila redakce KZ 

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon sociál-
ně-právní ochrany dětí v regionu Králicka pro-
střednictvím Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví, budova MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 
316, Králíky, telefon: 465 670 861, 862, 863, 866, 
867, mob. telefon 773276123 v pracovní době.

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracuje-
me s institucemi, které Vám mohou pomoci.

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

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

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

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

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

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

Kontaktní tel.: 724 894 938

Úprava pravidel pro vydávání 
městského zpravodaje

Rada města Králíky na svém pravidelném zasedání dne 
23.10.2017 schválila nová pravidla pro vydávání Králického zpra-
vodaje. Tolik stručná informace z jednání rady města. Za redakci 
zpravodaje bychom rádi vysvětlili důvody, které vydavatele vedly 
ke změně pravidel pro vydávání městského zpravodaje.

Vydavatelem zpravodaje je Město Králíky, zpravodaj je vydáván 
podle zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon. Jedná se o periodický 
tisk územního samosprávného celku, který podléhá určitým regu-
lím, stanoveným v tiskovém zákoně. Dosavadní pravidla platila 
od dubna 2014. Proč tedy bylo přistoupeno k jejich změně? 

Redakce zpravodaje zařazuje do zpravodaje též kritické články 
zastupitelů a občanů s tím, že odpověď na kritický příspěvek byla 
otištěna až v následujícím čísle zpravodaje. Podle tiskového zákona 
má kritizovaná osoba právo na zveřejnění své odpovědi do 8 dnů 
od podání žádosti o její uveřejnění, popř. v nejbližším následujícím 
vydání periodického tisku. Problémem je, že zpravodaj je měsíčník, 
a odpověď jsme tak zveřejnili až následující měsíc. Vzhledem 
ke skutečnosti, že zpravodaj má přinášet aktuální, objektivní a vy-
vážené informace, byla upravena ustanovení ohledně zveřejňování 
příspěvků tak, aby bylo umožněno zveřejnit ve většině případů 
kritický příspěvek i odpověď v totožném čísle zpravodaje.  Celé 
znění pravidel pro vydávání zpravodaje můžete nalézt na adrese 
www.kraliky.eu/data/ext-8926.pdf, případně na www.kraliky.eu 
v sekci Informace » Králický zpravodaj

Za redakci KZ J. Divíšek

KAŽDÉ ÚTERÝ 9:00 hod. - 12:00 hod.
v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Soukromé kšefty opět vítězí nad 
řádnou správou města

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění má v § 11 
zakotvena práva pojištěnců, tj. osob účastných na zdravotním pojiště-
ní. Právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskyto-
vaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny uvádí 
odst.1 písm. c).  Povinnost zdravotní pojišťovny zajistit poskytování 
hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové 
dostupnosti, prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela 
smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb je uvedena v § 
46 odst. 1. Smlouvu s poskytovateli zdravotní péče v příslušném 
oboru pojišťovna uzavírá na základě výběrového řízení vyhlášeného 
způsobem v místě obvyklým krajským úřadem. Výběrová řízení jsou 
zveřejněna na adrese https://www.pardubickykraj.cz/vyhlaseni-vy-
berovych-rizeni-oz , včetně archivních od roku 2005.

Na ústeckoorlicku je celkem 81 poskytovatelů praktického zubního 
lékařství, v Králíkách 2. Ordinace s panoramatickým rentgenem jsou 
v našem regionu pouze 2, jedna v Litomyšli a jedna v Česká Třebová. 
Více se dozvíte na stránkách České stomatologické komory, která 
ze zákona sdružuje všechny zubní lékaře v České republice https://
www.dent.cz/zdravotnicka-zarizeni/.

Zajištění bydlení pro nové zubní lékaře je ze strany města na místě 
a v pořádku. S fi nanční výpomocí z rozpočtu města privátní společ-
nosti s ručením omezeným, která mimo jiné převzala dluh vůči Janě 
Ponocné; IČ 16747992, se sídlem A. Jiráska 589, Králíky, a za kte-
rou stojí osoby bez jakýchkoli profesních vazeb na zubní lékařství, 
souhlasit nelze. Po osobních konzultacích s pracovníky ze zdravotní 
pojišťovny a stomatologické komory mohu konstatovat jediné: Není 
podstatné, do jakého křesla se u zubaře posadíme, jestli do nového 
nebo staršího, jestli je ordinace vybavena radiologickým zařízením 
nebo na rentgen chrupu zajedeme na specializované pracoviště 
do vedlejší vesnice. Podstatné je, abychom byli s prací atestovaných 
a kvalifi kovaných zubních lékařů, hrazenou z veřejného zdravotního 
pojištění spokojeni a měli ji dostupnou.  

Je zcela nedůstojné, jak někteří radní zneužívají téma dostupnosti 
zdravotní péče s cílem získání osobního prospěchu. Například před-
sedající jednání zastupitelstva Jana Ponocná při projednávání fi nanční 
výpomoci společnosti, která vůči ní převzala dluh, místo vedení věcné 
diskuse, obhajobě předloženého návrhu, zodpovězení položených 
dotazů a oznámení střetu zájmů,…. telefonovala. Asi neodkladně 
řešila svoje kšefty, provize, odměny,…. Soukromé kšefty, osobní 
prospěch a drahá populistická ne/řešení fi nancovaná z rozpočtu 
obce jsou pro TOP podnikatelku, členku a předsedkyni dozorčích 
rad, starobní důchodkyni, ředitelku, starostku, likvidátorku,…… 
v jedné osobě, přednější, před účelným a hospodárným využíváním 
obecního majetku a prací pro občany. 

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Vyjádření k článku Ing. Kosuka
Vše, co je napsáno v prvním odstavci článku je pravda. Bohužel 

to, co je napsáno v zákonech a souvisejících předpisech většinou ne-
odpovídá skutečnosti. Prvním předpokladem pro uzavření smlouvy 
mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb je 
existence takového poskytovatele, tedy lékaře, který chce v daném 
území takovou službu poskytovat. Denně slyšíme ve sdělovacích 
prostředcích informace o místech, kde chybí lékaři a bez náhrady 
zanikají ordinace. Nejhorší je to v okrajových částech republiky, kde 
se nacházíme i my. Spoléhat pouze na aktivitu zdravotní pojišťovny 
v současné době není možné. 

Firma Ecce Dent, s.r.o., která projevila zájem o provozování 
zubních ordinací v Králíkách, má také zájem o zlepšení jejich 
vybavení. To je pro občany města, tedy budoucí pacienty, ta nej-
lepší zpráva. To, že moderní přístroje jsou zatím jen v některých 
městech okresu není důvodem pro to, aby nebyly v Králíkách. Proč 
bychom nemohli mít ty nejkvalitnější služby? Tvrzení, že nezá-
leží na vybavení ordinace, ale výhradně na lékaři, v dnešní době 

nových technologií v oblasti zdravotnictví, nemůže obstát. Křeslo 
pro stomatologickou ordinace není jen něco, na co se posadíme. 
Váže se k němu množství technologií, které přispívají ke komfortu 
pacienta při ošetření. Rentgeny přímo v ordinaci pak pomohou lékaři 
rychleji stanovit správnou diagnózu a přispějí ke zrychlení léčby. 
Jak je to s odborností společnosti, která v současné době již služby 
stomatologa ve městě poskytuje, a mnozí občané se o jejich kvalitě 
už mohli přesvědčit, můžete zjistit několika prokliky na internetu. 

Rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí NÁVRATNÉ FINANČNÍ 
VÝPOMOCI ve výši 1.500.000 Kč je v souladu se zákonem o ob-
cích i s právními předpisy pro hospodaření s majetkem obcí. Je pro-
jevem vůle zastupitelstva podílet se na zajištění dostupné zdravotní 
péče pro občany města v situaci, kdy toho není svými prostředky 
schopen stát a jím k tomuto účelu zřízená organizace. Návratná 
fi nanční výpomoc je společnosti poskytnuta na dobu pěti let a bude 
splácena pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 12.500 Kč. 
Pohledávka je zajištěna ručitelskými závazky obou jednatelů 
společnosti, kteří takto ručí svým vlastním majetkem. Zvláštním 
smluvním ujednáním je okamžité splacení aktuálně dlužné částky 
v případě ukončení provozu zubní ordinace do doby splatnosti.

Za 11 let ve funkci starostky města, a tedy předsedající jednání 
zastupitelstva, jsem poprvé při jednání zvedla telefon. Před zvednu-
tím jsem se omluvila a požádala zastupitele o strpení. Po ukončení 
hovoru jsem informovala zastupitele, a tedy i pisatele kritického 
článku, který se mě osobně velmi dotýká, že se jednalo o telefonát 
z operačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR s infor-
mací od Integrovaného záchranného systému. Tyto telefonáty jsem 
z titulu své funkce povinna brát v kteroukoli denní i noční dobu. 
Nedovedu si představit, že v případě vážného problému, který by 
mohl na území města vzniknout, budu občanům vysvětlovat, že 
jsem telefon nevzala, protože jsem měla jednání ZM. Záležitost 
jsem vyřídila a během dvou minut jsme mohli pokračovat v jednání.

Všemi aktivitami, které pisatel v článku zmiňuje, se zabývám. 
K objasnění mého „prospěchu z nich“ několik informací. Jsem:
• členka dozorčí rady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. 

– do funkce jsem byla vyslána zastupitelstvem města a vzhledem 
k tomu, že jsem uvolněnou zastupitelkou, nemám nárok na odměnu 
za tuto funkci;
• předsedkyně dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. -  do funkce jsem byla vyslána zastupitel-
stvem města a vzhledem k tomu, že jsem uvolněnou zastupitelkou, 
nemám nárok na odměnu za tuto funkci;
• ředitelka obecně prospěšné společnosti Králický Sněžník. Byla 

jsem jmenována Správní radou této společnosti složenou ze zá-
stupců obcí a podnikatelů v cestovním ruchu – za výkon funkce 
nepobírám žádnou odměnu. Pro Vaši informaci – této společnosti 
bez nároku na odměnu vedu také účetnictví;
• starostkou jsem byla řádně zvolena a moje odměna je dána 

zákonem;
• podnikatelkou jsem od roku 1992 a jsem na to hrdá. V průběhu 

posledních 25 let jsem zaměstnávala až 5 pracovníků, aktuálně jsou 
to tři. Společně se svými zaměstnankyněmi a manželem poskytuje-
me služby v účetnictví a daňové poradenství. V posledních 11 letech 
je větší část této činnosti na zaměstnancích. Jedna ze zaměstnankyň 
zpracovávala mimo jiné také účetnictví pro společnost MUDr. Jan 
Špička s.r.o., jejíž část byla formou převodu části podniku převedena 
na společnost Ecce Dent s.r.o. Při převodu části podniku přechází 
na nabyvatele závazky, pohledávky, smluvní vztahy, pracovně práv-
ní vztahy a majetek. Součástí závazků, které nabývající společnost 
převzala, bylo 1.633 Kč z vyúčtování služeb poskytnutých v roce 
2017. Částka mi nabyvatelem dosud nebyla zaplacena;
• likvidátorkou se občas stanu, v souvislosti s mým podnikáním, 

při zániku fi rmy některého z mých klientů; 
• starobní důchodkyní jsem vzhledem ke svému věku a nevidím 

na tom nic špatného ani nic, čím bych porušovala platné právní 
předpisy.

Jana Ponocná
starostka
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Kupčení s pitnou vodou musí skončit

Reakce na článek Jana Králíka

Občané města Králíky mají nejdražší vodné a stočné v okrese. 
Město Žamberk a obec Dolní Morava, která provozuje vodovod 
vlastní silou, účtuje za vodu 21.85 Kč včetně DPH. Spotřebitelé 
v Králíkách platí nehorázných 37,72 Kč včetně DPH. Celkové 
náklady za vodné a stočné činí v Králíkách 78,78 Kč za m3 a v Žam-
berku pouze 50.03 Kč! 

Město Králíky ještě ze svého rozpočtu poskytuje zajímavé dotace 
pro společnost VaK Jablonné nad Orlicí. Z výroční zprávy této fi rmy 
můžeme zjistit, že v roce 2015 to byla částka ve výši 499.731 Kč 
na stavbu vodovodního řadu „Stavební úpravy k Muzeu Králíky“. 
Další významnou investiční akcí města Králíky je vodovodní při-
vaděč Dolní Hedeč – Červený Potok, který měl zlepšit zásobování 
spotřebitelů v Červeném Potoku pitnou vodou. Bohužel došlo 
k tomu, že kvalita pitné vody má dlouhodobě výrazně sníženou kva-
litu, a to především v naměřených hodnotách CHLOROFORMU, 

RADONU 222 a zvýšeného pH. Velice reálně můžeme očekávat 
i uvolňování kovů z cementové výstelky.

Tyto uvedené skutečnosti jsou bohužel občanům dlouhodobě 
zamlčovány a státní kompetentní orgány strkají hlavu do písku.

V současné době považuji za prokázané, že kromě účelového 
navýšení stavby o více než 500.000 Kč bez DPH jsou v zemi 
uložené trubky původem z Indie, které nemají certifi kát Státního 
zdravotního ústavu. A jejich cementová výstelka způsobuje zhoršení 
kvality dodávané vody. Což dokazují výsledky laboratorního měření 
a vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí.

Současnou situaci osobně považuji za skandální a dlouhodobě 
neudržitelnou. A dodávám, že dost bylo cinknutých zakázek. Ob-
čané mají právo na kvalitní pitnou vodu.

 Jan Králík

Cenou vodného a stočného se podrobně zabýval článek v červen-
covém čísle zpravodaje. 

Poskytnutí dotace společnosti VaK Jablonné nad Orlicí bylo 
pouze malým příspěvkem na investiční záměr prodloužení vodo-
vodu z Králík do Prostřední Lipky. Napojení vojenského muzea 
na městský vodovod je I. etapou tohoto záměru. Celkové náklady 
stavby byly 755 tis Kč. Z poskytnuté dotace společnost VaK vrátila 
městu 88 tis. Kč, takže podíl města byl 412 tis. Kč. Investice bude 
dále pokračovat II. etapou do Prostřední Lipky na náklady společnosti 
VaK a budou 1.750 tis. Kč. 

Pro vybudování vodovodního přivaděče Dolní Hedeč – Červený 
Potok se město Králíky rozhodlo z důvodu dlouhodobě vykazovaných 
špatných hodnot především radonu. Problém nebylo možno řešit 
revitalizací stávajícího vodního zdroje. Kvalita vody v obci Červený 
Potok se po napojení nového vodovodu výrazně zlepšila. Jediným 
problémem zůstala výše pH, která mírně přesahuje povolený limit. 
Je způsobena pomalým vymýváním cementové výstelky použitého 
potrubí. K pomalejšímu vymývání, než bývá obvyklé, dochází proto, 
že v místní části Červený Potok je malý počet odběrných míst a prů-

tok vody je tak pomalejší. I tento stav se postupně lepší. Ke zvýšení 
hodnoty chloroformu došlo pouze jednorázově a bylo způsobeno při 
úpravě vody chlorem. 

Přivaděč byl vybudován z hrdlového litinového potrubí DN 100 
z vysokopecního cementu, který je charakteristický vysokou odol-
ností proti agresivnímu prostředí (cementová výstelka). Výrobcem je 
společnost Jindal Saw Italia S.p.A., místem výroby Via Karl Ludwig 
von Bruck 32, 34144 Trieste, Itálie. Dodavatel potrubí doložil přísluš-
né certifi káty, které konstatují, že potrubí splňuje požadavky na trvalý 
styk s pitnou vodou. K dispozici je i stanovisko Zdravotního ústavu 
o posouzení nezávadnosti potrubí a souhlas Krajské hygienické 
stanice Pardubického kraje s uvedením stavby do trvalého užívání. 

Ke kritice vybraného dodavatele potrubí je třeba poznamenat, 
že potrubí není z Indie, a i kdyby bylo, není v moci investora tuto 
skutečnost ovlivnit. V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby 
není možné určit konkrétní výrobce a značky použitých materiálů, 
je možné pouze požadovat vlastnosti materiálů.   

Jana Ponocná
starostka
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Pašeráci a celníci mají v Králíkách 
muzeum

V Králíkách na Česko-Polském příhraničí vzniká ojedinělé 
muzeum. Nadšenci ho ve svém volném čase budují už rok. 
Zaměřené je především na historii celnictví, ale část expozice 
se věnuje i pašeráctví.

Obě tyto činnost mají na Králicku bohatou historii - do Polska je 
to totiž vzdušnou čarou jen asi tři kilometry. Protože ale muzeum 
budují nadšenci hlavně o víkendech, postupují práce pomalu.   

Začátek expozice je již delší dobu hotový. „My jsme se posunuli 
až do regionální historie, protože Finanční stráž a problematika 
stráže obrany státu se velmi osudově dotkla celého našeho regionu 
a proběhly tu docela nepříjemné situace, které byly vyprovokovány 
henleinovskou stranou. Finanční stráž tenkrát bránila chráněné 
zájmy republiky. My tu řešíme i celní úředníky, protože se jedná 
o expozici celnictví, což je ten vyšší level,“ popisuje vývoj expozic 
vedoucí muzea a hlavní iniciátor výstavy, Richard Sicha.  

Procházením expozice návštěvník postupuje i historií. Nechybí 
ani zmínka o dobách totality. Vystavené jsou sloupy i ostanatými 
dráty a fi guríny v uniformách pohraniční stráže. „Tohle je nejsmut-
nější část výstavy, ale část, kterou bychom jako muzeum neměli 
zamlčovat. Netýká se to sice celnictví, ale pohraniční stáže a stře-
žení státní hranice. Historii bychom chtěli podávat komplexně,“ 
popisuje Sicha.  

Součástí výstavy bude i interaktivní část, kde budou k vidění 
dobové fi lmy, které se týkají přímo i Králík. Historickou část uzavírá 
vstup České republiky do Schengenského prostoru.  

K vidění budou i pašované věci  
Nejnovější expozice se věnuje pašování, vystaveny jsou boty, 

hodinky, různá elektronika. „Jsou to ukázky vypůjčených padělků, 
které jsou k nerozeznání od originálů. Jsou prvky, kde to je k roze-
znání, někde více a někde méně,“ vysvětluje původ vystavených 
předmětů vedoucí výstavy.  

Padělky zapůjčila celní správa z Hradce Králové. „Je tady vy-
stavené například oblečení, mobilní telefony nebo léky. Poslední 
vitrínou, která se teprve připravuje, je ukázka věcí z CITES, tedy 
ochrany zvířat a přírody. Protože stále se pašují například krokodýlí 
kůže, kolikrát se pašují ale i celá zvířata,“ uzavírá Richard Sicha.  

Přesný termín otevření muzea celnictví zatím není jasný. Pracují 
na něm hlavně nadšenci a dobrovolníci ve svém volném čase a o ví-
kendech. I Když částečně spolupracují i s brněnským Technickým 
muzeem, postupuje příprava výstavy pomalu. Podle optimistických 
odhadů bude veřejnosti zpřístupněná v první polovině příštího roku.  

foto a text: Josef Ženatý
zdroj: www.rozhlas.cz

Egyptští celníci
První zmínky o celnictví pocházejí už ze starého Egypta, poté 

se návštěvník přes středověk dostane až do moderní historie. 
Nechybí zmínky o berních úřednících v Českých zemích nebo 
Rakousku-Uhersku.

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR. z.s. Česká Třebová

připravuje pro širokou veřejnost
ve čtvrtek 16. listopadu 2017

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 9:00 do 14:00 hod.

PROGRAM DNE:
- Poskytneme odborné poradenství pro zrakově hendikepova-
né.
- Předvedeme kompenzační pomůcky pro domácnost a před-
stavíme speciální, elektronické kompenzační pomůcky,
- Součástí je i prezentace Tyfl oservisu Pardubice o.p.s.

Adresa:  Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová, (vila církve Čs. 
husitské, vstup je zadním vchodem)
Kontakty: 465 535 325  , 67 657 188 
e-mail:   ceskatrebova-odbocka@sons.cz

Podporují nás…
Krajský úřad Pardubického kraje
Města a obce:  Česká Třebová, , Bystré, Lanškroun, Letohrad, 
Žamberk. Ústí nad Orlicí, Svitavy, Trpík, Pustina, Hradec nad 
Svitavou,  Semanín, České Libchavy,  Němčice a Opatovec.

Těšíme se na Vaší návštěvu

posudek od SZÚ (k reakci na článek J. Králíka)
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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
so 04.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
ne 05.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
so 11.11.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
ne 12.11.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
pá 17.11.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
so 18.11.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
ne 19.11.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
so 25.11.  MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
ne 26.11.  MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
so 02.12.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
ne 03.12.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): 

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

Pečovatelská služba 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

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

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají 

PORADNU PRO NEDOSLÝCHA-
VÉ

poradna se koná dne 8. 11. 2017 (středa)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poraden-

Novinky v jízdním řádu na trati 024 Ústí nad Orlicí – Králíky - Štíty
Na této trati dochází k zásadní změně koncepce dopravy s cílem 

zrychlit spojení Králicka a Letohradska do celé republiky a zvýšit 
tak zájem o cestování po železnici. Přesunuje se křižování osob-
ních vlaků z Lanšperka do Letohradu, čímž dojde ke zkrácení 
přestupních dob v Ústí nad Orlicí mezi rychlíky vyšší kvality 
a osobními vlaky (ve/ze směru Pardubice a Praha na 4 minuty, 
ve/ze směru Česká Třebová a Brno/Olomouc na zhruba 20 minut).

V základu je nabídnut dvouhodinový interval osobních vlaků 
mezi Ústím nad Orlicí, Letohradem a Lichkovem s návazností ve/
ze směru Králíky, který je po většinu dne doplněn na hodinový 
interval mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem, někdy až do Lich-
kova a Králík. Díky odstranění současných pobytů v Letohradě 
dochází ze směru Králíky ke zrychlení cestovních časů až o 30 
minut. Cestu z Králík do Pardubic a zpět tak bude možné běžné 
zvládnout za čas okolo 1 hodiny a 45 minut. Při cestě z Králík 
v pracovní dny v 5.47 a přestupu na přímý spěšný vlak 1978 
v Lichkově pak bude cesta do krajského měst trvat dokonce jen 
1 h a 33 minut. 

Z Králík budou vlaky ve směru na Lichkov (kde je většinou 
nutno přestoupit) a Ústí nad Orlicí obvykle odjíždět okolo 15. 
minuty sudé hodiny, přijíždět z uvedeného směru budou okolo 
45. minuty liché hodiny. V základu budou vlaky jezdit každé dvě 
hodiny, větší nabídka bude v ranní a odpolední špičce (jednou 
za hodinu). Za zmínění stojí nové rychlé spojení o víkendu, kdy 
při odjezdu z Králík v 16.36 a přestupu na spěšný vlak v Lichkově 
bude možné dojet do Pardubic už v 18.08, což je o více než půl 
hodinu rychleji, než v současnosti v tuto dobu. Obdobné spojení 

bude fungovat i o 2 hodiny později při odjezdu z Králík v 18.26 
a přestupu v Dolní Lipce na spěšný vlak do Ústí nad Orlicí. Pak 
bude možno do Pardubic dojet za rekordní 1 h a 30 minut. Ob-
dobně i v opačném směru se víkendové spojení z krajského města 
do Králík zrychlí až o 15 minut, např. při využití rychlíku vyšší 
kvality s odjezdem v 16.07 z Pardubic hl. n. a přestupu na spěšný 
vlak v Ústí nad Orlicí a následném přestupu v Dolní Lipce je pří-
jezd do Králík už v 17.38, tj. opět za 1,5 hodiny. Vzniká možnost 
pozdějších návratů o víkendu a to díky přípoji ve 22.41 v Ústí 
nad Orlicí od vlaku InterCity 573 z Prahy (21.09) a Pardubic hl. 
n. (22.10) do Letohradu, kde je přípoj na osobní vlak do Králík 
s příjezdem ve 23.46.

Podrobnější informace k jízdním řádům a spojení lze nalézt 
na www.cd.cz nebo v jízdních řádech, které lze zakoupit na ná-
draží už od 19 Kč.

ství, provedeny drobné opravy sluchadel, 
vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství 
ke sluchadlům. Dále Vám budou předve-
deny některé kompenzační pomůcky pro 
nedoslýchavé, včetně zprostředkování 
jejich případného prodeje. Poradna se 
uskuteční v budově Městského úřadu 
Králíky, ul. Karla Čapka 316, v přízemí 
v kanceláři číslo 107.



Králický zpravodaj 11/2017 - 15

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 
Bližší určení:  pozemky pro výstavbu rodinných 

domů v lokalitě „Na Skřivánku“
Kupní cena:  350 Kč/m2 s bonifi kací (sleva z kup-

ní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby RD 
do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy.

Součástí kupní ceny není příslušné technické zaří-
zení na pozemku.

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. 3532 952 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3531 981

Město Králíky realizuje počínaje datem 1.9.2016 
projekt: Sociální začleňování v regionu obce s rozší-
řenou působností Králíky, registrační číslo CZ.03.2.6
0/0.0/0.0/15_022/0000801, prioritní osa OPZ : Sociální 
začleňování a boj s chudobou.

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

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

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

Cílovými skupinami projektu jsou zejména bezdomovci 
a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, 
národnostní menšiny, oběti trestné činnosti, osoby dlou-
hodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené 
závislostmi, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby 
pečující o malé děti, rodiče samoživitelé.
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Co je „VIDA“?
No přece zvolání, když objevíte něco překvapivého. „ Vida, to 

jsem ještě neviděl…“ Jenže nám, žákům 8. A 9. tříd zdejší základní 
školy, se naskytla jedinečná příležitost. Díky nadaci Despositum 
Bonum, která podporuje vědu, výzkum, vzdělání a díky bývalému 
žákovi naší školy, můžeme slovo „VIDA“ poznat ještě blíž.

Konkrétně mluvím o science centrum na brněnském výstavišti, 
kam jsme se 10. října 2017 vydali.

Toto centrum je vědecký zábavný park pro popularizaci a podpo-
ru vědy. Expozice představuje mnoho vědeckých fenoménů ve čty-
řech základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. 

Už od počátku se nám expozice líbila. Spousty různých světel 
ze všech stran, padající kapky vody zobrazující obrazce, to bylo 
úchvatné přivítání. Ale to byl jen začátek. Rozpoutat tornádo, či 
odpálit vodíkovou raketu se tu zdá být zcela normální. Zmrazit 
vlastní stín a vidět svou tělesnou teplotu, to je paráda. Kolikrát jsme 
si řekli „Vida“. Důvodů bylo dost. Zažít zemětřesení, optické klamy, 
jsou tu zábavné věci pro všechny věkové kategorie. Ovšem jedna 
z nejlepších byla zkusit si moderovat zpravodajství o počasí. Kdo 
by nechtěl v téhle době být aspoň chvilku hvězdou na obrazovce.

Myslím, že bychom se všichni shodli, „Vida“, to byl skvělý výlet. 

ADAPTAČNÍ KURZ 6.B
21. – 22. 9. 2017,  penzion U Opičáka Dolní Morava

Mně se nejvíc líbilo, že jsme byli ve skupinách. Pak mě nejvíc 
bavilo dělat vlajku. A skákat přes švihadlo. Ráda chodím pěšky 
na Moravu. Sára P.

Bylo to dobrý, ještě bych to zopakoval, nejlepší bylo, jak jsme 
dělali plakát. Jakub K.

Moc se mi tam líbilo, i když si myslím, že tam straší! Jinak super 
aktivity, super paní učitelky a super pokoje a dokonce bych řekla, 
že ty pokoje jsou úplně nové. Jasmi S.

Moc se mi to líbilo a zopakovala bych si to klidně i v 7., 8. a 9. 
třídě. Moc se mi tam líbily hry, úplně všechny, a jak jsme všechny 
holky spaly v jednom pokoji a moc se mi líbil ten nápis SPOLU 
ZVLÁDNEM VÍC, SAMI SKORO NIC. Denča M.

Bylo to tam skvělý, byla bych tam i dýl. Na tyhle dny budu dlouho 
vzpomínat. Sblížili jsme se tam a to je na tom to dobrý. Super hry.
Nikča L.

Byl to dobrý zážitek. Mně se líbila cesta do penzionu, pak se mi 
tam líbily venkovní aktivity. Bylo to všechno super, klidně bych si 
to zopakoval. Matěj M.

Docela mě překvapilo, že jsme za ty dva dny toho stihli docela 
dost. Moc se mi tam líbilo a klidně bych tam byla týden, klidně 
i dva. Taky se mi líbilo, jak jsme s holkama spaly v jednom pokoji 
a poslouchaly kluky, jak si povídaj. Celý se mi to moc líbilo. Áďa T.

Adaptační kurz byl fakt prima! Užili jsme si spoustu legrace 
a zároveň se lépe poznali. Klidně bych si toto každý rok zopakovala, 
i když vím, že by z nás paní učitelky za chvíli asi zešílely. Ale my 
bychom se polepšili. To slibuji! Barča K.

Adaptační kurz třídy 6.A
Ve dnech 19. a 20. září se žáci 6.A zúčastnili adaptačního kurzu 

v obci Dolní Morava. Všech 29 žáků společně se školní preventist-
kou, výchovnou poradkyní a třídní učitelkou absolvovalo spoustu 
her, soutěží a aktivit. Děti si vytvořily vlastní motto, které nyní 
zdobí jejich třídu a zní: „Táhneme za jeden provaz“. Obědy a večeře 
zajistila Školní jídelna Králíky, které tímto moc děkujeme. I když 
počasí nebylo příliš příznivé, na dobré náladě se to neprojevilo, což 
je patrné i z reakcí samotných žáků:

„Na adapťáku to bylo fajn, moc se mi to líbilo. Spolupracovali 
jsme a táhli za jeden provaz. Odnesla jsem si spoustu zážitků 
a poučení. Obědy mi moc chutnaly. Byl to NEJLEPŠÍ zážitek!!!“ 
Vendula

„Na  adaptačním kurzu se mi líbilo. Jídlo tam bylo obzvlášť 
dobré. Líbily se mi zábavné hry. Klidně bych tam jel znovu.“ Olda

„Adapťák byl moc fajn. Bavily mě různé aktivity-hlavně slepý, 
němý a bezruký. Oběd byl moc dobrý stejně jako večeře. Moc jsem 
si to užila. A vyspala jsem se dobře, takže jsem pak měla energie 
dost.“ Erika

„Na adaptačním kurzu mě bavily všechny hry. Líbilo se mi, jak 
jsme vyráběli plakát. A bylo tam moc super dobrý jídlo. Mám pocit, 
že jsme se o trošku zlepšili. Bylo to super!“ Diana

„Bylo to super, hry mě bavily, ubytování a jídlo bylo také moc 
dobré. A podle mě to byl super zážitek pro naši třídu.“ Kamila

„Byl to nejlepší den, na který nikdy nezapomenu.“ Karolína
Třídní učitelka a žáci 6.A

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

7.11.2017 v 17:00 - výbor spolku
- zhodnocení akcí za měsíc říjen
- zájezd Hořice, Miletín, Kuks

7.11.2017 ve 13:00 - koupání v Zábřehu 
- zodpovídá pí Bednářová

9.11.2017 v 07:00 - zájezd za Vánočními nákupy – Kudowa 
Zdrój 

- přihlášky pí Křivozhlávková, pí Šturcová
- klub seniorů

24.11.2017 od 16:00 - Akce sociálního odboru MěÚ  „Se-
tkání seniorů na Střelnici“ za účasti seniorů z partnerského 
města Międzylesie
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
Milí rodiče, rádi bychom Vám přiblížili program na měsíc 

listopad.
V rámci úterních aktivit čekají na děti opět říkanky, hýbánky, 

dílničky a také si něco dobrého upečeme.
Cvičení pro batolátka a kojeňátka probíhá již tradičně vždy 

ve čtvrtek.  
Hlavně bychom rádi moc poděkovali všem maminkám a dob-

rovolníkům, kteří pomáhali na burze dětských věcí a i těm, kteří si 
přišli nakoupit a podpořili tím MC EMMA. Děkujeme!

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

BEZ PRAXE DO PRAXE
Jste ve 4. nebo 5. ročníku vysoké školy 

a budoucí zaměstnání pořád v nedohlednu? 
Zajímavou variantou pro zvýšení atraktivity 
vašeho životopisu by mohlo být absolvování 
programu pro stážisty, který vypsalo MAS 

ORLICKO, z.s. 
Jedná se o dlouhodobou spolupráci se zaměstnanci 

kanceláře, kdy se stážista bude podílet na chodu orga-
nizace a získá možnost seznámit se s činností místních 
akčních skupin. Více informací naleznete na stránkách 
www.mas.orlicko.cz nebo www.maporlicko.cz.

Podzimní čas v králické knihovně
V září začalo malým čtenářům školní vyučování a v naší knihovně 

odstartovaly pravidelné návštěvy dětí z mateřských a základních 
škol z celého Králicka. Besedy a povídání u knížek, vybírání čtení 
a her, to vše již neodmyslitelně patří do mozaiky objevování pes-
trosti světa kolem nás. 

 První týden v říjnu proběhl v králické knihovně ve znamení čtení 
a dobré pohody. Celostátní akce Týden knihoven, do které jsme se 
zapojili letos potřetí, přinesla například tradiční Čtení na dobrou… 
den, Maraton čtení, Čtení u bábovky, Dopoledne pro mrňousky 
a jejich rodiče. Účast byla hojná, přesvědčit se můžete ve fotogale-
riích na webu a FB knihovny. Jako perličku z ohlédnutí za letošním 
ročníkem bych ráda uvedla, že ačkoliv jsou často za pilnější čtenářky 
považována děvčata, u nás převažovali chlapci všech věkových ka-
tegorií a čtenářských schopností. Četli s velkým nasazením, výdrží 
a ze společně stráveného času jsme měli velkou radost. 

A co nás čeká v závěru roku?
Především chceme všechny mladé čtenáře, kteří se zúčastnili 

celoroční soutěže Lovci perel upozornit, že do 16. listopadu budou 
mít ještě možnost přinést své vyplněné pracovní listy k získání 
posledních perliček. 28. listopadu zveme srdečně všechny na slav-
nostní vyhodnocení soutěže Lovci perel a zároveň na otevření trhu 
s odměnami.  Platit budete získanými Moriony, které vám vydáme. 
Trh bude probíhat až do 1. prosince. 

Na dětském oddělení odstartovala soutěž Děsivá věda pro 
všechny, kteří s námi chtějí nocovat na Noci s Andersenem 2018.

Od 1. listopadu se můžete registrovat za poloviční poplatek 
(registrace do konce kalendářního roku). 

V adventním čase čeká všechny obyvatele města přepestrá na-
bídka kulturních programů. V městské knihovně vás rádi uvidíme 
například na tradiční Vánoční výstavě Základní školy speciální, 
spolupracovat budeme na organizaci Rozsvěcení stromku, Česko 
zpívá koledy, Jarmarku ZUŠ. 

Nesmíme zapomínat ani na knížky – přijďte si prohlédnout 
pestrou nabídku nových knih, nezapomeňte, že relaxace s dobrou 
knihou nikdy nevyjde z módy.

Těšíme se na setkávání s vámi
Pracovnice Městské knihovny Králíky

Policie České republiky 
KŘP Pardubického kraje

Houbaři, pozor 
na vjíždění do lesů!

Houbařská sezona je v plném proudu a již týdny to do lesa láká 
sběratele této pro mnohé výtečné potraviny. Aby vás houby, sběr 
materiálu na různé dekorace, či výlet nevyšel příliš draho, dodržujte 
zákon o lesích.   

Policisté z Oddělení hospodářské kriminality Ústí nad Or-
licí ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení uskutečnili 
o uplynulém víkendu v lesních porostech Suchého vrchu na Kra-
licku, preventivně-bezpečnostní opatření zaměřené na dodržování 
zákazu vjezdu a stání v lesích, a také proti krádežím dřeva, které 
upravuje zákon o lesích.

Za nedodržení této povinnosti hrozí přestupcům sankce ve správ-
ním řízení až do výše 100.000 korun.

V průběhu opatření bylo v prostorách lesa kontrolováno 25 vo-
zidel s osádkami, všechny zjištěné nedostatky budou postoupeny 
na příslušné orgány státní správy.

Aby se z lesů našeho regionu nestala parkoviště, případně se 
zamezilo majetkovému protiprávnímu jednání, budou podobné 
akce nadále pokračovat, a to i na dalších místech Orlickoústecka.

por. Bc. Lenka Vilímková
tisková mluvčí PČR
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listopad 2017
pátek 3. ve 20:00 – VŠECHNO NEJHORŠÍ – (mysteriózní 
horor USA)

Jak by se vám líbilo uvíznout 
v časové smyčce, kdy byste 
dokolečka prožívali ten samý 
den? A zrovna své narozeniny? 
A jak by se vám líbilo, kdyby 
vás na jeho konci pokaždé někdo 
zabil? Když se vysokoškolačka 
Tree probudila, bylo všechno 
normální. Ačkoliv otevřít oči v posteli cizího kluka, který na vás 
vyděšeně zírá, a vůbec nic si nepamatovat, to úplně běžné není. 

Jenže Tree je tak trochu zlobivá holka, která se s ničím a nikým 
nepáře, a podobné věci se jí stávají celkem běžně. A zítra to bude 
asi podobné, protože Tree má dnes narozeniny a večer se chystá 
trochu kalit. Plány a krční tepnu jí však přetne podivné individuum 
s maskou. Když se Tree probudí, není ani v nemocnici, ani na onom 
světě, ale ve stejné cizí posteli stejného cizího kluka. Že by to byl 
jen špatný sen? To sotva, zvlášť když se to, co se v něm odehrálo, 
až příliš podobá prožívané realitě, včetně ukázkově morbidní tečky. 
S dalším probuzením už Tree začíná být jasné, že se ocitla v noční 
můře, která neskončí, dokud neodhalí identitu vraha s maskou. A tak 
se stává vyšetřovatelkou vlastní vraždy, která má oproti vrahovi 
jednu velkou výhodu – ví, co se stane v každé další minutě, a může 
se na to připravit. Ke své smůle si však svým dosavadním chováním 
zadělala na pěknou řádku nepřátel a pod maskou zabijáka se může 
skrývat kterýkoliv z nich. Tree si navíc nikdy nemůže být jistá tím, 
že i tu příští smrt dokáže přežít.

režie: Christopher Landon / vstupné 110,- / přístupný od 12 let  
/ titulky / 95 min

úterý 7. v 17:00 – PŘÍŠERÁKOVI – (animovaná komedie SRN)
Wishbonovi nejsou právě 

šťastná rodinka. Máma Emma 
má knihkupectví, které je před 
krachem, táta Frank je přepra-
covaný a každý den trpí pod 
tyranským šéfem. Dcera Fay je 
nešťastná, stydlivá teenagerka 
a syn Max je sice matematický 
genius, ale ve škole ho ostatní 
šikanují. Jenže ty opravdové 
trable Wishbonovy teprve čekají. 
Mámu Emmu si totiž jako svou 
budoucí partnerku vyhlédnul 
samotný hrabě Dracula. Pošle 
zlou čarodějnici Babu Yagu, aby 
Emmu proměnila v upírku. Yaga 
však nedopatřením změní i zbytek rodiny v příšery. Frank se stává 
Frankensteinovým monstrem, Fay se promění v mumii a malý 
Max v mocného vlkodlaka. Rodina monster se vydává po stopách 
čarodějnice s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí 
a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však 
plná úskalí a ostrých špičatých zubů...

režie: Holger Tappe / vstupné 120,- / přístupný  / české znění / 
90 min

úterý 7. ve 20:00 – ABSENCE BLÍZKOSTI – (drama ČR)
Hedvika je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází 

životní krizí. Podvědomě cítí, že 
má raději svého psa než vlastního 
potomka, a v pořádku není ani 
její vztah s matkou. Po období 
vnitřního zmatení si uvědomí, že 
její hlavní problém spočívá v ab-
senci mateřské blízkosti. Když 
jedné noci nalezne rodičovské 
deníky svého zesnulého otce, 
kde zaznamenával rané dětství 
dcery, rozhodne se Hedvika je-
jich láskyplný obsah využít jako 
terapii: začne deníky intenzivně 
číst, jezdit na místa v nich popisovaná nebo navštěvovat příbuzné 
ze strany zesnulého otce. Hedvika pomalu začíná měnit vztah k sobě 
samotné a tím pádem i k malé Adélce. Absence blízkosti je komorní 
psychologické drama odehrávající se na západě Česka během jedno-
ho z mnoha zemětřesných rojů, která jsou pro tento kraj příznačná.

režie: Josef Tuka / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 70 min

čtvrtek 9. ve 20:00 – EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ 
PLANETĚ – (dokumentární USA

Snímek z produkce BBC představuje divákům všech věkových 
kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, snažící se překonat 
rozvodněnou řeku; pandu, která usměrňuje svého hravého potomka; 
rodinu vorvaňů, s oblibou pospávající ve svislé poloze; lenochoda 
toužícího po lásce a mnoho dalších. Během jediného dne putujeme 

spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, 
z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst. V každém koutě 
Země nacházíme fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se 
díky revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy dokázali 
představit. Český komentář namluvil Ivan Trojan.

režie: Peter Webber / vstupné 80,- / přístupný / české znění / 
95 min

pátek 10. ve 20:00 – MILADA – (historické životopisné drama 
ČR)

Film je inspirován osudem 
JUDr. Milady Horákové, který 
se dotkl mnoha lidí. Odehrává se 
v letech 1937 – 1950 a vypráví 
příběh ženy, v jejíž osobnosti 
a životě byly morální principy 
zakořeněny tak silně, že se často 
ve svých rozhodnutích řídila více 
svým svědomím než srdcem, a to 
i za cenu ohrožení vlastní rodiny 
a sebe sama. Milada Horáková 
byla popravena 27. června 1950 
i přesto, že tehdejší prezident Československé republiky dostal 
mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert 
Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová. Ústředními 
a stále aktuálními tématy fi lmu jsou svoboda, boj za demokracii, 
pravda, láska, naděje, moc a oběť. 

režie: David Mrnka / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 100 min



Králický zpravodaj 11/2017 - 19

úterý 14. v 17:00 – LAJKA – (animovaný loutkový ČR)
Nelehký je život fenky Lajky 

na periférii ruského velkoměsta. 
Po svém odchytu je násilně pře-
školena na průkopnici kosmo-
nautiky. Záhy Lajku do vesmíru 
následuje množství zvířat pře-
kotně vypouštěných z Houstonu 
a Bajkonuru. Zvířata bloudí ves-
mírem, až nakonec za pomoci čer-
né díry šťastně obydlí vzdálenou 
planetu. Po nedlouhé době jejich 
harmonického a nikým nerušené-
ho soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk 
a harmonický i ten holý život zvířat je rázem ohrožen. 

režie: Aurel Klimt / vstupné 120,- / přístupný  / české znění / 85 min

úterý 14. ve 20:00 – VRAŽDA V ORIENT EXPRESU – 
(krimi thriller USA)

To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, 
se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších de-
tektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn. Předloha Agathy Christie 

popisuje osudy třinácti pasažérů uvízlých v přepychovém vlaku 
Orient expresu kdesi ve sněhových závějích na Balkáně. V okamži-
ku, kdy ve vlaku dojde k záhadné vraždě amerického obchodníka, 
každý z nich se stává podezřelým. Ve vlaku naštěstí nechybí jeden 
neobyčejný Belgičan s velkým knírem a dokonale pracujícími šedými 
mozkovými buňkami. A právě tento nejslavnější detektiv na světě, 
Hercule Poirot, musí závodit s časem, aby vyřešil smrtící hádanku 
dříve, než neznámý vrah znovu udeří.

režie: Kenneth Branagh / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 110 min

čtvrtek 16. ve 20:00 – ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK – 
(tragikomedie ČR)

Filmová trilogie Zahradnictví 
se skládá ze tří samostatných 
fi lmů odehrávajících se na po-
zadí nejdramatičtějších období 
minulého století a časově před-
chází oblíbenému snímku Pelíšky. 
Vypráví o třech rodinách: rodině 
leteckého radiotelegrafi sty, rodině 
majitele kadeřnického salonu 
a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, 
které musely v těchto pohnutých 
časech prožít nejlepší léta svých 

životů. Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných 
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. S tragi-
komickým nadhledem vykresluje generační střet mezi předválečnou 
a poválečnou generací. Nápadník je romantickou komedií o předsta-
vách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

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

úterý 21. v 17:00 – MAXINOŽKA – (animovaná komedie 
Francie)

Mladík Adam se vydává 
na dobrodružnou cestu, aby od-
halil záhadu svého dávno ztrace-
ného tatínka, ale zjistí, že to není 
nikdo jiný než legendární Lesní 
muž! Ten se skrývá hluboko 
v lese, aby ochránil sebe a svou 
rodinu před obří korporací, která 
experimentuje se speciálním 
DNA. Po setkání začínají otec 
a syn dohánět ztracený čas. Adam 
brzy zjistí, že i on má velké 
nadání, o kterém se mu dříve 
ani nezdálo. Dobrodružství tak 
teprve začíná!

režie: Ben Stassen / vstupné 100,- / přístupný  / české znění / 
90 min

úterý 21. ve 20:00 – SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ 
– (mysteriózní krimikomedie USA)

V 50. letech je život v prosluněném středoamerickém městečku 
Suburbicon bezstarostný a idylický. Malebné domky s upravenými 

trávníky jsou dokonalým místem pro šťastné rodiny. A taková je 
i rodina Gardnera Lodge. Tedy alespoň navenek. Jedné noci vše 
změní vloupání do jejich domu. Gardnerova manželka Rose je za-
vražděna. Policie velmi rychle zatkne podezřelého. Ale když dojde 
na stanici k identifi kaci, Gardner pachatele neoznačí. A možná pro to 
má dobrý důvod. Podezřelým z brutálního činu je totiž lichvář, který 
má na starost klienty, kteří své dluhy mafi i neplatí včas. Gardnerovo 
rozhodnutí spustí řetězec podezírání, vydírání, násilí a pomsty.

režie: Georgie Clooney / vstupné 120,- / přístupný od 15 let  / 
titulky / 105 min

středa 22. ve 20:00 – DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ – 
(komedie Francie)

Když organizujete dokonale 
promyšlenou luxusní svatbu 
na francouzském zámečku ze 17. 
století, úplně si to říká o nějaký 
průšvih. A když se má něco poka-
zit, věřte tomu, že se to opravdu 
pokazí a nezůstane jen u toho. 
Profesionální svatební agentura 
má na nezdary celých 24 hodin 
a za ty se toho může stát opravdu 
hodně. Zvlášť když šéf agentury 
z přátelství zaměstná vlezlého fotografa, kterého spíš než focení 
zajímá svatební pohoštění, najde záskok za kapelu, pro který je 
„decentní zábava“ neznámým pojmem, a ženichovo půlnoční pře-
kvapení defi nitivně změní celou svatbu v grotesku. Nová komedie 
od režiséra fi lmu Nedotknutelní potěší srdce každého alespoň trochu 
škodolibého diváka.

režie: Olivier Nakache / vstupné 80,- / přístupný / titulky / 90 min
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pátek 24. ve 20:00 – HRÁČI SE SMRTÍ – (horor/thriller USA)
V mysteriózním thrilleru se 

skupina studentů medicíny sna-
ží získat odpověď na otázku, 
zda existuje život po smrti. 
Opakovaně se dostávají do sta-
vu klinické smrti, avšak stále 
nebezpečnější experimenty si 
na každém z nich vybírají svou 
daň...

režie: Niels Arden Oplev / vstupné 120,- / přístupný od 12 let 
/ titulky / 105 min

úterý 28. v 17:00 – LIGA SPRAVEDLNOSTI – (akční 
fantasy USA)

Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Super-

manovým nesobeckým činem se Bruce Wayne spojí se svým nově 
nalezeným spojencem Dianou Prince, aby čelili ještě většímu 
nepříteli. Batman a Wonder Woman společně pracují na tom, aby 
rychle našli a dali dohromady tým složený z nadlidí, se kterými 
by se mohli postavit této nově procitnuté hrozbě. Ale navzdory 
vytvoření této neslýchané ligy hrdinů - kterou tvoří Batman, 
Wonder Woman, Aquaman, Cyborg a Flash – už je možná příliš 
pozdě na záchranu planety před útokem katastrofi ckých rozměrů.

režie: Zach Snyder / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
120 min [3D]

úterý 28. ve 20:00 – ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK – 
(tragikomedie ČR)

Nápadník se odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinných 
vztazích poznamenaných válkou a komunistickým převratem. 
S tragikomickým nadhledem vykresluje generační střet mezi 

předválečnou a poválečnou generací. Nápadník je romantickou ko-
medií o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí.

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

středa 29. ve 20:00 – TÁTA JE DOMA 2 – (komedie USA)
Z Dustyho (Mark Wahlberg) a Brada (Will Ferrell) jsou teď 

kámoši, zvlášť když se Dusty vykašlal na svou dlouho pěsto-
vanou image bouráka, a Brad přestal dělat psí kusy, aby se mu 
v tom vyrovnal. Dokonce se rozhodnou, že letošní Vánoce stráví 
všichni pohromadě jako jedna 
velká šťastná rodina, i s oběma 
manželkami a všemi svými i vy-
ženěnými potomky. Plán dostane 
zásadní trhliny ve chvíli, kdy se 
na svátky pozvou jejich otcové. 
Copak, s vřelým a milujícím 
Bradovým tátou (John Lithgow) 
by v tomhle směru nebyl žádný 
problém. Horší to však bude 
s Dustyho taťkou (Mel Gibson), 
což je ultimativní tvrďák, který 
neuznává fyzický kontakt a s ma-
lými dětmi je schopen vtipkovat 
o mrtvých prostitutkách. Dusty 
se mu vždycky chtěl vyrovnat 
a teď se bojí, že ho svou vyměklostí totálně zklame. A ještě víc 
se obává toho, že otcova přítomnost promění idylické Vánoce 
ve válečnou vřavu. A přesně k tomu vše nevyhnutelně směřuje, 
protože ani Brad a jeho tatínek nechtějí v téhle nelítostné bitvě 
tahat za kratší konec provazu.

režie: Sean Anders / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 90 min

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

Klub Na Střelnici Králíky
sobota 4.11.  ZRNÍ          zač. ve 20:00 hod

Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace 
elektroniky a písničkářské poetiky.

S talentem na melodie, mísením moderního zvuku, současné 
elektroniky a písničkářské poetiky jsou ikonou novátorství a hle-
dačství na české alternativní scéně. Od hraní na ulici se talentem 
a pílí vypracovali na její pomyslný vrchol. Vzhledem ke stylové 
otevřenosti a instrumentální zralosti je v jejich nezaměnitelné 
hudbě slyšet akordeon i beatbox, fl étna i experimenty s looperem. 
Kolektivně utvářená akusticko-elektronická hudba s mnohovrstev-
natými texty se tak chvílemi ponořuje i do muzikantských krajin 
taneční hudby a ambientu. Jejich osobitý projev na pódiu je stejný 
jako jejich muzika: autentický, hutný, energický a hypnotický. Bez 
kalkulu, kompromisů a velkého labelu za zády sklízejí jejich desky 
ceny a nominace. Kromě vyprodaných klubů a hraní na velkých 
festivalech na hlavních podiích v hlavních časech jsou například 
majiteli ceny Anděl 2012 za Objev roku. Pod producentským do-
hledem Ondřeje Ježka a elektronického experimentátora Jonatána 
Pastirčáka alias Pjoni (SR) natočili ve Španělsku desku, kterou si 
opět sami vydávají. Páté řadové album vyšlo letos v  březnu, kdy 
startuje i Turné k nové desce. Zrní je hra. Zrní je pohyb.

Zrní jsou: Jan Unger / zpěv, kytara, fl étna; Jan Juklík / kytara, 
zpěv; Jan Fišer / housle, zpěv; Jan Caithaml / baskytara, zpěv; 
Ondřej Slavík / bicí, akordeon, beatbox, zpěv. Support: Eliška 
Buociková.  – Vstupné v předprodeji 180,- Kč, na místě koncertu 
220,- Kč. Vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě 
Dětský textil ve Valdštejnově ulici.

sobota 11.11. PETR SMETÁČEK & CARLO ZEGARRA
zač. v 19:00 hod

Nový mezinárodní projekt známé dvojice hudebníků, kteří 
spolu v různých formacích spolupracují již řadu let. Tentokráte 
vytvořili komorní duo, ve kterém se naplno projevuje přirozená 
souhra pramenící ze společného hudebního porozumění. Jelikož se 
oba ve své praxi věnují různým žánrům, nechávají též v repertoáru 
tohoto nového projektu prostor více hudebním jazykům, převážně 
však jim oběma blízké latinsko-americké hudbě prolnuté s jazzem. 
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Během koncertu zahrají skladby Petra Smetáčka také žáci 
klavírního oddělení ZUŠ. Kromě klavíru a perkusí zazní během 
koncertu rovněž v Česku tolik oblíbené andské fl étny.–  Carlo 
Zegarra Abanto (perkuse, andské fl étny) - peruánský hudebník, 
který se od svých 12 let specializuje na tamní tradiční nástroje. V 17 
letech odcestoval do Německa pracovat s andskými folklórními 
skupinami z Peru, Bolívie, Ekvádoru a Chile. Vystupoval po Evropě 
při koncertech pořádaných peruánským velvyslanectvím i jinými 
kulturními asociacemi. V České republice spolupracuje s různými 
soubory a orchestry od roku 1992. - Petr „El Pulpo“ Smetáček 
(klavír) - český hudebník a skladatel, absolvent kompozice u Karla 
Růžičky na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Již během školních let se 
začlenil do profesionálního hudebního světa četnými angažmá, např. 
v opeře „Beng!“ (Národní divadlo) či v německém muzikálu „Mam-
bo Mambo“ (Berlín). I když se postupem času zaměřil převážně 
na salsu, věnuje se rovněž dalším žánrům, zejména jazzu a klasické 
hudbě. Založil soubory Los Rumberos, vydal dvě hudební publikace 
(Afro-kubánská hudba aneb mnoho příchutí salsy; Salsové hrátky) 
a CD (Afro Cuban Suite; Los Rumberos Trio). – Koncert se koná 
v sále Základní umělecké školy, vstupné 50,- Kč.

sobota 18.11.    S TVOJÍ DCEROU NE            zač. v 19:00 hod
Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak 

těžko z ní ven. V režii Antonína Procházky účinkují: Petr Nárožný, 
Naďa Konvalinková, Týna Průchová,  Zuzana Slavíková nebo 
Dagmar Novotná, Pavel Kikinčuk nebo Martin Zahálka, Anto-
nín Procházka nebo Viktor Limr, Vilém Dubnička. – Dramatik, 
herec, režisér a moderátor Antonín Procházka je obdařen talentem 
pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to 
příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník 
s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihov-
nicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve 
lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, 
trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího 
kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do svě-
ta intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl. – Z novinové 
recenze Vladimíra Procházky (MfD): „Kdyby jeho mateřštinou byla 
angličtina a místo Procházka se jmenoval třeba Ayckbourn, byl 
by to velice bohatý člověk. Takhle je slavný v Plzni a v Čechách. 
Málokdy jsem viděl tak šťastné obecenstvo.“ – Vstupné 300,- Kč, 
předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, 
tel.: 732 202 193.

středa 22.11. KRÁLICKÉ OZVĚNY EKOFILMU 6 
zač. v 8:30 hod

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa Chráněné 
krajinné oblasti Jeseníky ve spolupráci s  Klubem Na Střelnici 
Králíky a Společností přátel přírodě blízkého lesa pořádá 6. ročník 
“Králických ozvěn Ekofi lmu“. Diváci budou mít unikátní možnost 
vidět jedinečné fi lmy, z nichž některé byly oceněny v předchozích 
letech na festivalu Ekofi lm. Vstup zdarma.

čtvrtek 23.11. SETKÁNÍ SENIORŮ zač. v 16:00 
hod

Tradiční podzimní setkání seniorů s kulturním programem, 
občerstvením, zpěvem a tancem. Vstupné dobrovolné.

sobota 25.11. KAPKY zač. ve 20:30 hod
Skupina Kapky z Červené Vody se charakterizuje vlastními slovy 

takto: „Hudební seskupení, které se během své desetileté historie 
stále více odpližuje od žánru folk, který ale stále převládá jako 
nejsilnější atribut naší hudby.“ Kapky koncertují ve složení David 
Švestka - zpěv, kytara, hudba a text; Pavel Švestka - zpěv, kon-
trabas; Klára Macháčková - zpěv, djembe, rytmika, fl étny; Hanka 
Švestková - klávesy, zpěv, fl étny. Skupina vydala již několik CD, 
poslední jsou Mohyly z roku 2015. Koncert se koná v Kavárně 
Střelnice, vstupné dobrovolné.

neděle 26.11. ZLATÉ VEJCE zač. v 15:00 hod
Hejkala Hřímala bolí zub a proto s dalším strašidlem – čaroděj-

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

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Klub Na Střelnici ve spolupráci s taneční mistro-

vou Ivou Musilovou pořádá taneční kurz pro do-
spělé páry. Kurz je primárně určen pro začátečníky 
a dále pro ty, kteří si chtějí osvěžit základní kroky 
společenských tanců (waltz, jive, polka, valčík, 
čača, blues, mazurka ad.). 

Jedná se o pět lekcí v termínech 8., 15. a 29. 
listopadu 2017 a dále 3. a 10. ledna 2018, začátek 
lekcí vždy v 19:00 hodin  ve velkém sále Střelnice. 
V ceně kurzovného je volný vstup na Věneček – zá-
věr tanečního kurzu pro mládež (1.12.).  Kurzovné 
za taneční pár činí 800,- Kč, splatné je na první 
lekci. 

Přihlášky a další informace na tel. č. 603 849 460 
nebo strelnice@strelnice.cz
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VÁŽÍTE SI  
SPOLEHLIVOSTI?

My v OEZ taky.
Za nulovou absenci dostanete  
měsíčně 1 000 korun navíc.

Rosteme,  
nabíráme nové

kolegy a máme co  
nabídnout.

www.oez.cz/jobs
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