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Praktické kroky k naplňování strategického plánu rozvoje města
V dubnu letošního roku byl zastupitelstvem města schválen 

Strategický plán rozvoje města Králíky pro období 2018 – 2026, 
který určil 5 základních oblastí rozvoje města na příštích 8 
let. Mimochodem, najdete jej na webových stránkách města 
www.kraliky.eu v položce MĚSTO >> STRATEGICKÝ PLÁN 
ROZVOJE MĚSTA. Protože se nejedná o dokument určený 
takzvaně do šuplíku, bylo důležitou a velmi potřebnou součástí 
tvorby tohoto dokumentu zapojení Vás, občanů města. A právě 
z veřejných setkání vzešlo, kromě celé řady dílčích a dá se říci 
i drobných opatření, jejichž část je dnes již zrealizována, ně-
kolik zásadních požadavků investičního charakteru. Mezi tyto 
patří bezesporu vybudování nové multifunkční sportovní haly. 
Je pravdou, že kvalitní a moderní sportovní multifunkční hala 
v Králíkách dlouhodobě chybí, a že již v minulých obdobích 
byla snaha takovou halu vybudovat. Podstatnou skutečností 
je ale také fakt, že realizace nové haly představuje investici 
v řádech několika desítek miliónů korun, což znamená velmi 
významnou část ročního rozpočtu města. Bez dalších fi nanč-
ních zdrojů (dotací, ať evropských nebo státních) se zcela jistě 
neobejde. 

Abychom na případné dotační výzvy byli připraveni, je nutné 
mít vytvořenu minimálně projektovou dokumentaci pro staveb-
ní řízení. Mnozí z vás jistě vědí, že taková dokumentace byla 
v minulosti již vytvořena, konkrétně v roce 2008, ale dnes je 
v mnoha ohledech zastaralá. Proto jsme se na jaře tohoto roku 
sešli se zástupci sportovních organizací, spolků i sportovní 

komise rady města na pracovním jednání, abychom zvolili 
optimální postup. Výsledek jednání jednomyslně určil, že je 
potřeba vytvořit projekt nový (nejen aktualizovat stávající), 
který bude akceptovat všechny nové požadavky na velikost 
hrací plochy a další potřebné parametry. 

Jak ukazují mnohé zkušenosti, vize architektů se někdy dost 
zásadně rozcházejí s požadavky na funkčnost a s reálnými 
možnostmi. Proto jsme se rozhodli nenechat vše jen na pohledu 
architekta a rozjeli se podívat na realizované haly. Hlavním 
důvodem je především získání zkušeností tam, kde podobnou 
stavbu realizovali a provozují. Společně s architektem členo-
vé rady města, zástupci odboru VTS i zástupce sportovních 
klubů navštívili a ještě navštíví několik takových hal v našem 
i v sousedních krajích. Prohlédli jsme si haly např. v Hradci 
Králové - Třebši, Skutči, připravujeme návštěvu hal v Jeseníku 
a ve Svitavách. Již teď víme, že zkušenosti z těchto měst nám 
pomohou vyvarovat se některých, byť původně dobře míněných, 
záměrů. Protože až reálný provoz opravdu potvrdí, co je a co 
není praktické a fungující. 

Všichni jsme si dobře vědomi toho, že provoz takové haly 
není v žádném případě možný v režimu prostého „půjčování 
klíčů“, ale že přinese jistě nezanedbatelné provozní náklady 
na zajištění jejího chodu. Otázek tedy zůstává stále dost, 
ale štěstí přeje připraveným, a tak věříme, že když případný 
projekt bude dobře připraven, najde se nakonec i cesta k jeho 
fi nancování a realizaci.

Martin Hejkrlík 

O čem bude letošní hlavní historická ukázka? Od autorů scénáře do-
stala název „Od zrady k válce“ a je věnována dramatickým událostem 
roku 1938 v ČSR a začátku války v roce 1939 v Polsku. V průběhu dvou 
hodinových představení (začátek sobota 11:40 a 15:20) se v několika 
obrazech diváci ponoří do roku 1938, zažijí obsazení pohraničí ČSR 
německou armádou, obsazení Těšínska Polskou armádou a následně 
prožijí napadení Polska německou a sovětskou armádou v září roku 1939. 
V ukázkách bude nasazeno množství historické vojenské techniky. Při-
praveno je společné účinkování několika lahůdek, jež bude představovat 
na území ČR premiéru! Uvidíte polské tančíky TKS, československé OA 
vzor 30, německé stroje z počátku války a mnoho dalšího. Rovněž „armád 
a jednotek“ bude vystupovat nezvykle mnoho. Porovnávat uniformy, 
výstroj, výzbroj a taktiku budete moci u Československé armády v roce 
1938, Četnictva a SOS, Wehrmacht z let 1938 a 1939, polské armády 
z let 1938 a 1939, armády sovětské z roku 1939, a samozřejmě dobové 
české i německé civilisty a neblaze proslulé Ordnery i Freikorps.

CIHELNA 2018
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Poděkování MŠ Červený Potok
(k článku ze str. 13)

Byly jsme zase v Praze...
(k článku ze str. 13)

Noční soutěž v požárním útoku
(k článku ze str.5)
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Významné králické osobnosti
Dnešním dílem rozšiřujeme galerii osobností o ty, kterým byla 

v rámci oslav 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky 
udělena pamětní medaile. A tento díl je specifi cký tím, že Vám 
poprvé představujeme manželský pár – paní Jarmilu Hejtmanskou 
a pana Vladimíra Hejtmanského.

Jarmila, dívčím příjmením Krupařová, se narodila 30. srpna 
1943 ve Ždírci nad Doubravou do rodiny vojenského důstojníka 
jako čtvrtá dcera v pořadí (později se narodil ještě bratr).  Protože 
byl otec převelen do Pardubic, začala Jarmila svou školní docház-
ku tam. V rámci politických procesů byl 
štábní kapitán Krupař vyhozen z armády 
a rodina vyhoštěna ze služebního bytu. Dě-
deček z matčiny strany bydlel v Králíkách, 
kde pracoval jako opravář elektrických 
spotřebičů, proto se rodina v roce 1951 
přestěhovala k němu do domu na náměstí. 
Tatínek začal pracovat jako účetní.  I když 
byl po několika letech rehabilitován, 
do armády se už nevrátil.  Od druhé třídy 
navštěvovala Jarmilka králickou základní školu a po jejím ukončení 
pokračovala na místní jedenáctiletce, kde v roce 1960 maturovala. 
Nastoupila do svého prvního zaměstnání ve státním podniku Tesla, 
kde nejdříve pracovala ve skladu. Záhy se stala sekretářkou vedou-
cího výroby a na tomto místě zůstala až do odchodu do důchodu 
v roce 1998, tedy úctyhodných 37 let.

Když ještě bydleli v Pardubicích, dědeček přivedl Jarmilku 
do Sokola. V Králíkách chodila cvičit pod hlavičkou Tělovýchovné 
jednoty.  Velmi ráda cvičila na nářadí, obzvláště ve cvičení na kru-
zích a na bradlech byla dobrá. V roce 1955 cvičila jako žákyně 
na první Celostátní spartakiádě. Ještě během svých gymnaziál-
ních let si Jarmila udělala v červnu 1958 cvičitelský kurz a od té 
doby, tedy neuvěřitelných 60 let, nepřetržitě cvičí (později získala 
cvičitelský kurz 3. třídy). Od roku 1960 působila jako cvičitelka 
na všech spartakiádách, často vedla několik skladeb současně. Pod 
jejím vedením cvičily jak předškolní děti, dorostenky, ženy, tak také 
i rodiče s dětmi.  Je jednou z mála cvičenců, kteří cvičili v Praze 
na všech osmi spartakiádách (1955 – 1990) a na pěti dosavadních 
Všesokolských sletech (1994 – 2018). Od roku 1980 působila jako 
vedoucí cvičitelka východočeského kraje. I v letošním roce měla 
jako vedoucí na starosti 144 cvičenek z Králík, Červené Vody, 
Kameničné, Vamberka a Kostelce nad Orlicí. Jarmila nejraději 
vzpomíná na nejpovedenější skladbu pro ženy s názvem „Vltava“, 
kterou cvičily v Praze v roce 1975. V současné době stále ještě půso-
bí Jarmila Hejtmanská ve výkonném výboru Orlického sportovního 
sdružení. Když místní ženy, které si samy říkají „Mažoretky z Ti-
tanicu“, netrénují sletovou skladbu, nacvičují vlastní choreografi e 
Jarmily Hejtmanské, s nimiž vystupují např. na Setkání seniorů 
nebo při kulturních akcích na náměstí. Své „holky“ cvičí Jarmila 
dlouhé roky a pořád ji to baví, během let se utvořila skvělá parta 
22 žen. Jarmila je vděčná sportu za to, že díky němu vznikla pevná 
a dlouholetá přátelství. V roce 2012 převzala Jarmila Hejtmanská 
za dlouholetou činnost v tělovýchově z rukou tehdejšího hejtmana 
Radko Martínka ocenění pro dobrovolníky Pardubického kraje.

Už v době studií chodila Jarmila recitovat na svatby a společenské 
akce a zůstala tomuto koníčku věrná mnoho let, reprezentovala 
také místní gymnázium na recitačních soutěžích. V dospívání (pod 
vlivem svého strýce divadelníka Antonína Honzáka) se začala 
věnovat ochotnickému divadlu. V roce 1962 se při divadelních 
zkouškách hry „Jiříkovo vidění“ Jarmila sblížila s hereckým ko-
legou Vladimírem Hejtmanským, s nímž 22. srpna 1964 vstoupila 
do manželství. Postupně se jim narodily děti Regina, Vladimír 
a Dita. Manželům Hejtmanským velmi pomáhala s hlídáním dětí 
Jarmilina sestra  Vladěnka, bez jejíž pomoci by se sportovním 
a kulturním aktivitám nemohli věnovat v takovém rozsahu. Během 
let se rodina rozšířila o šest vnoučat (o Reginu, Ondřeje, Sáru, 
Šimona, Ráchel a Jonáše). Velkým a hezkým překvapením pro 
Jarmilu a Vladimíra bylo zorganizování zlaté svatby, které pro ně 

připravily v roce 2014 jejich děti. Jarmila jako herečka nakonec 
účinkovala pouze ve třech divadelních hrách, protože se na jevišti 
necítila příliš dobře. Nechtěla však opustit báječnou ochotnickou 
partu, proto se rozhodla dál pokračovat nejdříve jako nápovědka, 
později jako inspicientka. I tuto funkci věrně zastává desítky let.

Vladimír Hejtmanský se narodil 3. května 1941 v Žamberku, 
ale se svými rodiči bydlel v Německé Ryb-
né (dnešní Rybná nad Zdobnicí). Když se 
po válce osidlovalo pohraničí, přišla rodina 
Hejtmanských v roce 1945 do Králík, kde otec 
pracoval jako soustružník dřeva. V roce 1948 
se rodina rozrostla o syna Jiřího.   Od první 
třídy chodil Vláďa do školy v Králíkách. 
V té době také navštěvoval skautský oddíl. 
Stihl být pouze vlčetem, protože Skaut byl 
později zakázaný. Vladimír rád chodil cvičit 
do tělocvičny pod vedením učitelů ze základní školy. Cvičilo se 
zejména na nářadí, kolektivní hry byly pouze jako doplněk. Už 
od dětství také zpíval v pěveckém sboru. Po ukončení základní 
školy studoval na strojní průmyslové škole v Rychnově nad Kněž-
nou, kde maturoval v roce 1959. Už během studií získal umístěnku 
do podniku Tesla, kam po maturitě nastoupil. V Tesle pracoval jako 
mistr na různých úsecích. Osm měsíců před plánovaným odchodem 
do důchodu (po odpracovaných 42 letech) byl v roce 2001 z důvodu 
reorganizace pro nadbytečnost propuštěn.

Celý život Vladimíra Hejtmanského je spojen s pohybem. 
Do svých 27 let hrál fotbal. Na popud manželčina strýce Honzáka 
se začal věnovat pěší turistice a stal se značkařem Klubu českých 
turistů. Na procházce můžete pana Hejtmanského potkat každý den, 
téměř za jakéhokoliv počasí. Jeho současnou „denní dávkou“ je cca 
11 kilometrů. V zimě vymění turistické boty za běžky. Pokud počasí 
dovolí, jezdí na běžkách dopoledne i odpoledne. V minulosti se Vla-
dimír věnoval i dálkovým pochodům, opakovaně zdolával 50 a 100 
kilometrové okruhy např. v okolí Mladkova nebo Sopotnice. Jeho 
letošním nejdelším pochodem bylo 44 km. Nachozené kilometry 
přesně spočítané nemá, ale je si jistý, že za svůj život ušel přes 42 
tisíc kilometrů, což je víc než kdyby obešel rovník. V pozdějším 
věku se začal věnovat i vysokohorské turistice, opakovaně zdolával 
evropské vrcholy včetně Alp a Olympu, líbilo se mu v Himalájích. 
Po úrazu v roce 2015 si už na velehory netroufá. Vladimír Hejtman-
ský je přes 40 let organizátorem a průvodcem nedělních turistických 
výletů, ročně jich naplánuje 22. Spoluorganizoval také turistické 
srazy.  Je členem Orlického sportovního sdružení.

Pan Hejtmanský se také účastnil všech nácviků na spartakiády 
a všesokolské slety, vynechal pouze jednou, když byl na vojně. 
Dokud bylo dost králických mužských zájemců o cvičení na spar-
takiádu, dělal cvičitele. Na letošním sletu cvičil skladbu pro muže 
„Borci“ a společnou česko-slovenskou skladbu. Nacvičovat jezdil 
do Sokola v Hradci Králové. S těmito skladbami by měl v příštím 
roce vystupovat na Světové gymnaestrádě v rakouském Dorbirnu. 
Tento festival pódiových skladeb s celkovou účastí dvaceti tisíc 
cvičenců se koná každé 4 roky a Vladimír se ho již zúčastnil v Am-
sterdamu, Lisabonu, Dorbirnu a Lausanne. 

Vladimír Hejtmanský má kromě sportu blízko i ke kultuře. 
V šedesátých letech minulého století založili společně s Jiřím 
Koskem, Zdeňkem Moravcem, Milošem Klohnou a Karlem Čejkou 
bigbeatovou kapelu Lumen, která hrála čtyři roky na zábavách 
a čajích v širokém okolí. Kromě převzatých písní (např. od Beatles) 
hráli také vlastní skladby, jejichž autorem byl Zdeněk Moravec. 
Později společně s Bohumírem Strnadem starším a Lubomírem 
Petráňkem starším zpívali v kostele a na pohřbech. Vladimír je také 
dlouholetou oporou králického ochotnického souboru Tyl. Poprvé 
si zahrál v již zmíněném Jiříkově vidění. Za více než čtyřicetiletou 
hereckou kariéru ztvárnil přes dvacet rolí - komediálních, muziká-
lových i charakterních. V roce 2005 získal Vladimír Hejtmanský od
Občanského sdružení divadelních ochotníků Ústí nad Orlicí od-
znak Zlatého Tyla za třicetiletý přínos k rozvoji a činnosti králické 
ochotnické komunity a za celoživotní obětavou práci pro divadlo, 
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Radniční konšelé za sebou hezky 
uklidili

V minulých třech letech jsem prázdninová sdělění oprostil 
od politiky. V letošním, posledním prázdninovém, se ale ohlédnu 
za končícím volebním období 2014-2018. Je to až neskutečné, jak 
rychle celé toto období uteklo. Čas se zastavit nedá a spravedlivě 
měří všem stejně. Na stánkách zpravodaje jsem Vás pravidelně 
informoval o všech podstatných událostech, které se široká radniční 
koalice marně snažila utajit před Vámi, občany města. Žijete zde, 
řadu událostí jste zaregistrovali, u piva prokonzultovali a v průběhu 
let si utvořili vlastní názor.

A hned na začátek mám pro Vás letní kvízovou otázku. Kdo je 
autor odpovědi na otázku „Věříte v to, že jsou u nás ještě nějací 
neuplatitelní a nezkorumpovatelní politici?“. Malá nápověda, boj 
s korupcí ho u nás katapultoval až do rady města.

Věřím a doufám, že jsou u nás nezkorumpovatelní politici, dokonce 
doufám, že jich je většina. Nepropadejme zoufalství, tak jako jedna 
vlaštovka jaro, tak ani Rathova krabice nedělá veškerou politiku 
korupční (i když v poslední době je těch případů víc než ptactva 
nebeského). Korupce je samozřejmě velkou nemocí stále ještě mla-
dé demokracie, ale žijeme v nadějné době – policie korupci začíná 
vyšetřovat a korupčníci končí v base. Každého korupčníka jednou 
chytí, horší je v politice hloupost, alibismus, zbabělost a komunisti. 
Však se někdy přijďte podívat na schůzi našeho zastupitelstva… 
tam taky žádný korupčník není. /zdroj: https://orlicky.denik.cz/z-
-regionu/vikendova-porota-deniku-jsou-jeste-nezkorumpovatelni-
-politici-20120519.html/

Navzdory předvolebním protikorupčním proklamacím „nových 
uskupení“, se po jejich instalování do funkcí, toto volební období 
stejně jako ty tři předcházející neslo opět v duchu korupce a kli-
entelismu /Evropský dům, Vojenské muzeum, Skřivánek, Hůrka, 
vodovod na Červený Potok, sediment z rybníka, nakládání s vo-
dovodní infrastrukturou, městskými lesy a nemovitostmi, ……./, 
dělení občanů na občany první a druhé kategorie /rozdílný přístup 
při prodeji a nákupu pozemků, prodeji bytových jednotek a staveb, 

hudbu a místní kulturu. Před cca 15 lety přijal Vladimír novou 
roli. Při příležitosti 1. zimního turistického srazu v Králíkách se 
(z iniciativy Ivo Pecháčka) objevil vládce Králického Sněžníku 
Krulišák, kterého cca čtyřikrát do roka ztělesňuje Vladimír Hejt-
manský. Několik let také společně s Ivou Musilovou vedl kurzy 
tance a společenské výchovy. V letech 2006 až 2014 zastával pan 
Hejtmanský post městského zastupitele.

Manželé Hejtmanští se shodují, že v Králíkách prožili krásné 
roky a že se svým společným životem doslova protancovali, protože 
se účastnili a účastní téměř všech místních plesů. A nyní již jejich 
odpovědi na tradiční otázky:

1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
JH: Divadlo, cvičení, rodina, příroda.
VH: Příroda, zaměstnání. A taky si hned začnu notovat „Jak ti 

dupou králíci“.

2. Ptát se, jak často se do Králík vrací, je trochu mimo. Ale je 
pozoruhodné, že oba dva nikdy ani na chvilku nenapadlo, že by se 
z Králík odstěhovali.

3. Co máte v Králíkách rádi?
JH: Skvělé kulturní akce, na které chodíme moc rádi. A také naši 

rodinu, přátele a místní lidi.
VH: Spoustu krásných lidí. Potkávám množství lidí, kteří se 

ke mně hlásí.

4. Co byste v Králíkách zlepšili?
JH: Moc bych si přála pořádnou tělocvičnu. Jinak je tady téměř 

všechno v dosahu.
VH: Také bych se přimlouval za multifunkční halu. A chybí mi tu 

restaurace, kam by se dalo zajít na dobré jídlo.
Monika Hejkrlíková

řešení žádostí, připomínek a petic, účelovým úpravám územního 
plánu, ……./ a nenávisti prokládanou lží a očerňováním oponentů 
s vlastním názorem. Snaha o přepisování historie města jen dokresluje 
morální a mravní kvality zúčastněných.

S čistým svědomím mohu prohlásit, že reprezentanti sociální 
demokracie v Králíkách nebyli a nejsou součástí „KRÁLICKÉHO 
PALERMA“. Naše programové cíle založené na rovnosti občanů 
a péči o jejich potřeby a všestranný rozvoj regionu se diametrálně 
liší od politiky současné koalice. 

Stěžejní náplní jednání zastupitelstva byly majetkové operace – 
REALITNÍ KANCELÁŘ KRÁLÍKY, aby bylo z čeho platit závazky 
města. Trpkým příběhem občanů druhé kategorie je prodej by tových 
jednotek v č.p. 658. Na nájemníky byl vyvíjen obrovský tlak na přijetí 
podmínek nevýhodné a v porovnání s prodejem bytových jednotek 
v Nádražní ulici, nespravedlivé koupě. Strach a obava o bydlení je 
silnější než pragmatické rozhodnutí.

Na nové zastupitele vzešlé z letošních komunálních voleb nebude 
čekat nic pěkného. Prioritní pro ně bude řešení fi nancování transpa-
rentně zadaných akcí kanalizace v Nádražní ulici a rekonstrukce ČOV. 
Celkové náklady na tyto akce činí 95,6 mil. Kč. Dilema, jak rozhodnout 
určitě zažijí při projednání kupní smlouvy na areál bývalého hraničního 
přechodu v Dolní Lipce. Jeho účetní hodnota byla při převzetí městem 
vyčíslena na 15 mil. Kč, ale prodána jen za 6 mil. Kč. Ustanovení, že 
kupující strana uhradí prodávající straně na doplatku kupní ceny rozdíl 
mezi částkou ve výši 5.676.000 Kč a sumou uhrazeného nájemného 
za období do dne uzavření kupní smlouvy, je snem každého kupujícího. 
Kupující bytových jednotek v č.p. 658 tuto výhodu neměli. Zanedbaný 
majetek ve vlastnictví obce, bytová výstavba, veřejné osvětlení, doprav-
ní obslužnost, rozvoj sociálních služeb, zajištění bezpečnosti občanů, 
ale především boj o vodu. Nové zastupitelstvo bude čekat celá řada 
důležitých bitev, ale osobně věřím v pozitivní změny.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Bytová výstavba je základním 
stavebním kamenem rozvoje obce

Podpora místních živnostníků. Vytváření nových pracovních 
příležitostí. Podpora mladých rodin. Zapojení prvku solidarity 
do života obce. Solidární přístup k občanům s ekonomicky slabším 
zázemím. To vše nejsou a nemohou být jenom politické fráze, ale 
skutečné dopady investiční bytové výstavby v obci, která ve městě 
Králíky dlouhá léta zcela chybí.

V současné době můžeme být svědky určitého zpřísnění posky-
tování hypoték ze strany ČNB, kdy guvernér pan Rusnok hovoří 
o možném přehřátí trhu a budoucích rizicích spojených se splá-
cením poskytnutých hypoték. S tímto názorem je možno jenom 
souhlasit, protože ceny nemovitosti, a to zejména v posledním roce, 
výrazně rostou. A v této souvislosti je možné důvodně očekávat, 
že v nedaleké budoucnosti se stane, že celá řada nemovitostí bude 
neprodejná, což vytváří předpoklady pro hypoteční krizi. Význam-
ná skupina bank bohužel půjčuje na hraně rizika, a to bez ohledu 
na doporučení centrální banky. Tento přístup je podle mého názoru 
velice nezodpovědný. V této souvislosti je třeba si vzpomenout 
na rok 2008 a začátek ekonomické krize. Samotný princip „tržního“ 
hospodářství je založen na období ekonomického růstu, stagnace 
a ekonomické krize, kdy se nám tento cyklus pravidelně opakuje, 
a to v nepravidelných obdobích. V současné době se nacházíme 
na vrcholu ekonomické výkonnosti a možná by se dalo říci i kon-
zumního blahobytu. Celá řada ekonomů hovoří o určitém přehřátí 
ekonomiky, která bude mít své následky. Současné ekonomické 
podmínky vytváří ideální možnosti pro většinu občanů si vytvořit 
určitou fi nanční rezervu, která bude nezbytná pro překonání násled-
né krize. Zodpovědní občané šetří na budoucnost. Nezodpovědní 
si půjčují a věnují se okamžité spotřebě.

Bytová výstavba přispívá nejenom k vytváření nových pracov-
ních míst, podpoře místních živnostníků, ale především k uspo-
kojování bytových potřeb občanů, kteří nedosáhnou na vlastní 
bydlení. Místní radniční konšelé mají zcela jiné priority, než je 
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Žijeme ve zvláštní době 
(reakce na články pánů Kosuka a Králíka)

Nikdy v historii se lidé v Evropě neměli lépe než dnes, již 
několik generací žijeme v míru, posledních třicet let žijeme 
ve svobodné, demokratické zemi, a přesto jsou vztahy mezi lidmi 
zasaženy vzájemnou nevraživostí, podezřívavostí a závistí. Ano, 
nemáme se všichni stejně, ale všichni máme stejnou možnost pro 
sebe a svou rodinu zajistit dobrý a spokojený život.

Rok 1989 přinesl mnoho změn. Pozitivních a bohužel i negativ-
ních. Ne se všemi jsme se dokázali se ctí vypořádat. To, co jsme 
podle mého názoru zvládli nejhůře, je nabytá svoboda, zejména 
svoboda slova. Někteří jedinci získali dojem, že svobodou slova je 
možnost bez důkazů napadnout každého, kdo se jim nelíbí, nebo 
jehož výsledků nejsou schopni dosáhnout. A tak zatímco jsme 
v naštěstí stále ještě svobodných volbách poslali na premiérské 
křeslo trestně stíhaného člověka a velké části občanů to nevadí, 
mohou lidé beztrestně veřejně opakovaně obviňovat druhé ze 
závažného porušování zákonů bez předložení jakýchkoliv důkazů. 
Jsou si dobře vědomi toho, že jakákoliv obrana proti takovým 
napadením není možná, protože dokázat, že se něco nestalo, nelze, 
protože se to nestalo. Řečeno slovy pana Kosuka: „Můžeme se 
domnívat, že se to stalo.“ A to stačí.

Již přibližně 13 let v případě pana Kosuka a 10 let v případě 
pana Králíka můžeme na stránkách zpravodaje číst o korupčním 
jednání či jiných prohřešcích v danou dobu právě úřadujícího 
vedení města. Sama jsem byla dvakrát vyšetřována na základě 
trestních oznámení. Není důležité, kdo je podal. Důležité je, jak 
kauzy dopadly. V obou případech bylo vyšetřování, z důvodu 
neexistence důkazů o protizákonném postupu samosprávy, krátce 
po zahájení zastaveno. Všichni určitě znáte staré české přísloví 
„Kde nic není, ani smrt nebere“. Jsem přesvědčena o tom, že 
pokud by pánové měli jakýkoliv důkaz o protiprávním postupu, 
zcela jistě by splnili svoji občanskou povinnost a podali trestní 
oznámení. Sama jsem je k tomu na stránkách zpravodaje něko-
likrát vyzývala. 

Mám však podezření, že účel těchto výkřiků je jiný. Je třeba 
na sebe upozornit. Ze strany obou pánů se nejedná o snahu ukázat 
a věcnými argumenty v diskuzi prosadit svůj odlišný názor (což je 
přeci naprosto legitimní), ale o zjevnou a neustálou snahu dokázat 
těm druhým zlý, a především nečestný úmysl. A to vždy až poté, 
kdy je zvoleno nějaké řešení. Protože, kde nejsou argumenty 
a vlastní řešení, musí přijít alespoň osočení. A jak jinak to má 
udělat člověk, který není schopen diskuse a jako člen zastupitelstva 
nemá v převážné většině projednávaných záležitostí žádný názor 
nebo není na jednání přítomen. Vždy jsem si myslela, že pokud 
má někdo zájem být součástí samosprávy města, chce pro město 
pracovat a všechny jeho kroky budou směřovat ve prospěch města 
i za cenu, že po dobu výkonu funkce zastupitele bude schopen 
potlačit své vlastní zájmy. To však neplatí pro kolegu Kosuka, 
který město jako instituci považuje za svého nepřítele, což dokládá 
např. svým jednáním a vystupováním v případech, kdy jsou on 
nebo jeho rodina účastníky stavebních nebo jiných řízení vede-
ných městem Králíky. Vždy má na mysli pouze a jen svůj vlastní 
prospěch. Jako příklad mohu uvést budování vodovodu z Hedeče 
do Červeného Potoka, kde všichni ostatní vlastníci dali souhlas 
s uložením vodovodu na své pozemky, protože pochopili, že je 
to pro realizaci stavby jednodušší a v hloubce uložený vodovod 

podpora bytové výstavby ve městě. Věnují se různým adrenalino-
vým sportům, jako jsou cinknuté veřejné zakázky, lidové taškařice 
nebo investicím do betonu. Místní občan, není rozhodně prioritou 
současné pravicové radniční koalice. Trvale udržitelný rozvoj obce, 
jsou slova místním panovníkům zcela vzdálená. Naštěstí i v sou-
časné korupční době, existují ostrůvky rozumu a řádné správy věcí 
veřejných. Jako příklad dobré praxe můžeme uvést město Polička, 
které postavilo nové nájemní byty pro místní občany. A kdo tomu 
nevěří, tak se tam může jít podívat.

Jan Králík

je nijak neomezuje v zemědělském hospodaření. Souhlasili i se 
změnou trasy vodovodu v momentě, kdy se zjistilo, že skutečné 
umístění stavby se rozchází s projektovou dokumentací. Všichni, 
kromě rodiny Kosukových. Je otázkou, zda takový člověk může 
být dobrým zastupitelem nás všech.

Na rozdíl od nenávistných článků pana Kosuka nepostrádají 
články pana Králíka jistý faktický rozměr. Pan Králík v nich občas 
řeší i praktické otázky života občanů ze svého pohledu. Je to jeho 
právo a pokud se mu takto podaří přesvědčit dostatečné množství 
voličů a uspěje ve volbách, bude mít možnost ukázat, jak si se 
všemi svými dnešními návrhy poradí v rámci rozpočtu města, 
a jakou pro jejich realizaci získá v zastupitelstvu podporu. Stále 
totiž ještě platí při rozhodování zastupitelstva většinový systém, 
kdy jedinec sám nic neprosadí a je nutné hledat shodu s ostat-
ními. Ve volebním klání má každý subjekt možnost nabídnout 
občanům své představy o fungování města a své cesty, jak toho 
chce dosáhnout. Pokud se však na své cestě pokouší bez důkazů 
zašlapat do země své konkurenty tím, že je neustále bez důkazů 
obviňuje z nekalého jednání, považuji to ubohé.

Komunální volby 2018 se blíží, a tak máme naději, že trvalá 
předvolební kampaň pánů Kosuka a Králíka, která právě vrcholí, 
skončí. Pokud dosáhnou svého cíle a budou mít možnost vést 
město Králíky, uvidíme, jak si povedou. Popravdě bych to městu 
Králíky nepřála.

Přeji Vám krásný zbytek léta.
Jana Ponocná, starostka

Noční soutěž v požárním útoku
Dne 21.7.2018 místní sbor dobrovolných hasičů pořádal v rámci 

oslav 450. let města Králíky soutěž v požárním útoku v netradiční 
dobu a to pod rouškou tmy. Soutěž se odehrávala na sportovním 
areálu, kde přes den probíhaly turnaje ve fotbale, v odpoledních 
hodinách začala zábava, kde k tanci a poslechu hrála skupina 
Plazma rock. Den byl završen nočními útoky v požárním útoku, 
kdy první soutěžní družstvo odstartovalo v 22:00 hodin. Na soutěž 
přijela družstva, která se účastní i ligových kol, takže diváci měli 
o podívanou postaráno. Celkem bylo přihlášeno 21 soutěžních 
družstev, z toho 5 družstev žen. Jedná se o sport a tak i zde platilo, 

že ne vždy se zadaří a tak třem družstvům v zápalu boje se nepodařil 
útok a v soutěži nebyl klasifi kována. Mezi nejlepší ženské družstvo 
patřilo SDH Lesnice a mužské družstvo z SDH Záchlumí. Soutěžní 
družstvo Králíky A obsadilo třetí – bronzovou příčku a družstvo 
Králíky B deváté místo. Jednalo se o 1. ročník noční soutěže 
v požárním útoku „O Zlatého králíka“ a tak doufejme, že příští 
rok zůstane pohár na domácí půdě. Děkuji všem organizátorům 
soutěže za vzornou přípravu a organizaci soutěže, městu Králíky 
a sponzorům za podporu soutěže, sportovnímu oddílu za občerstve-
ní, soutěžícím za sportovní vystupování, divákům za podporování 
soutěžících a ostatním za shovívavost.

Milan Kacálek, starosta SDH Králíky
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
konaného dne 09.07.2018

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM): Jana Ponocná, sta-
rostka; Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta; 
Mgr. Miroslav Beran, člen RM; Mgr. Karel 
Hlava; David Hrda; Mgr. Dušan Krabec; 
Ing. Václav Kubín; Ing. Pavel Strnad, člen 
RM; Ing. Ladislav Tóth, člen RM.

Z jednání omluveni: Ing. Ladislav Dostá-
lek; Ing. Roman Kosuk; Ing. Karel Málek; 
Pavel Šiko; Mgr. Jiří Švanda; Antonín 
Vyšohlíd.

Za Městský úřad Králíky byli přítomni:
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, 

Ing. Magdalena Berková, Ing. Věra Kubíč-
ková, Jitka Prausová, Ing. Dana Nosková.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení dohody o spolupráci na pro-

jektu Kladsko-Orlicko-Sněžník
4.3. Zrušení Fondu obnovy majetku a plánu 

obnovy majetku
4.4. Prezentace Odboru územního pláno-

vání a stavebního úřadu
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 
9 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 11.06.2018 Ing. Vác-
lav Kubín a Mgr. Dušan Krabec nevznesli 
připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto 
zápisu byli navrženi a schváleni pan David 
Hrda a Mgr. Karel Hlava.
ZM/2018/04/087: ZM schvaluje ověřova-

teli dnešního zápisu jednání pana Davida 
Hrdu a Mgr. Karla Hlavu.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.
ZM/2018/04/088: ZM schvaluje program 

jednání ZM č. 04.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 3499 v k. ú. Králíky
ZM/2018/04/089: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3499 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k. ú. Králíky, a to do podílového spolu-
vlastnictví ideální ½ panu D., Štíty a ideální 
½ paní T. Králíky, za kupní cenu ve výši 
296.250 Kč + DPH ve výši 62.213 Kč, 
tj. celkem 358.463 Kč s tím, že součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.02. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 3545 v k. ú. Králíky
ZM/2018/04/090: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3545 – orné půdy o výměře 1 100 m2 
v k. ú. Králíky, a to do podílového spolu-
vlastnictví ideální ½ panu H., Zbuzany 
a ideální ½ paní K., Králíky za kupní 
cenu ve výši 275.000 Kč + DPH ve výši 
57.750 Kč, tj. celkem 332.750 Kč s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.03. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 3533 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/091: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2 
v k. ú. Králíky manželům K., Litoměřice 
za kupní cenu ve výši 226.500 Kč + DPH 
ve výši 47.565 Kč, tj. celkem 274.065 Kč 
s tím, že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemku. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.04. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 3544 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/04/092: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2 
v k. ú. Králíky panu M., Králíky za kupní 
cenu ve výši 281.750 Kč + DPH ve výši 
59.168 Kč, tj. celkem 340.918 Kč s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.05. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 3528 v k. ú. Králíky
ZM/2018/04/093: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3528 – orné půdy o výměře 2 088 m2 
v k. ú. Králíky manželům V., Červená Voda, 
za kupní cenu ve výši 522.000 Kč + DPH 
ve výši 109.620 Kč, tj. celkem 631.620 Kč 
s tím, že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemku. 
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.06. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p. p. č. 506 v k. ú. Králíky
ZM/2018/04/094: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 506 – zahrady o výměře 820 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši zna-

leckého posudku, nejméně však ve výši 
220 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ DPH a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.07. Odložení schválení záměru 
prodeje části pozemku p. p. č. 328 v k. ú. 
Králíky
ZM/2018/04/095: Zastupitelstvo města 

Králíky odkládá schválení záměru prodeje 
části pozemku p. p. č. 328 – ostatní plochy 
o výměře cca 90 m2 v k. ú. Králíky, a to 
do doby dokončení stavby víceúčelového 
přístřešku v rámci akce „Autobusové ná-
draží – Králíky“.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.08. Schválení přijetí daru, a to pozem-
ku st. p. č. 100 v k. ú. Horní Lipka 
ZM/2018/04/096: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje přijetí daru, a to pozemku 
st. p. č. 100 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 176 m2 v k. ú. Horní Lipka od paní 
H., Praha 9 s tím, že náklady spojené s pře-
vodem uhradí město Králíky.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.09. Schválení souhlasného prohlášení 
o uznání vlastnického práva
ZM/2018/04/097: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje souhlasné prohlášení 
o uznání vlastnického práva mezi městem 
Králíky a Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, IČO 01312774, 
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 – Žižkov, na uznání vlastnického práva 
České republiky k pozemkům p. p. č. 1405/7 
a p. p. č. 1405/8 v k. ú. Dolní Boříkovice, 
v předloženém znění.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení zrušení usnesení 
č. ZM/2017/01/005 ze dne 23.01.2017
ZM/2018/04/098: Zastupitelstvo města 

Králíky ruší usnesení č. ZM/2017/01/005 
ze dne 23.01.2017.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.2. Schválení dohody o spolupráci 
na projektu Kladsko-Orlicko-Sněžník
Starostka seznámila přítomné s opakova-

ným návrhem Dohody o spolupráci na pro-
jektu Kladsko-Orlicko-Sněžník“. Součástí 
projektu je stavba rozhledny na Králickém 
Sněžníku, návštěvnického centra turistické 
oblasti Králický Sněžník u muzea K-S 14 
a propagační aktivity na obou stranách hra-
nice. K projektu přistoupila také obec Dolní 
Morava se záměrem vybudovat parkoviště 
u komunikace spojující Dolní Moravu 
s Horní Lipkou.
ZM/2018/04/099: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje Dohodu o spolupráci 
na projektu „Kladsko-Orlicko-Sněžník“ re-
alizovaného z prostředků programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko mezi městem 
Králíky, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi 
Kłodzkiej (Sdružením obcí Kladska), ul. 
Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, Gmi-
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
(pokračování)

nou (obcí) Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 
55, 57-550 Stronie Śląskie a obcí Dolní 
Morava, 561 69 Dolní Morava 35.
Hlasování: 9:0:0 (schváleno)

4.3. Zrušení Fondu obnovy majetku 
a plánu obnovy majetku
Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi nanč-

ního odboru, seznámila přítomné s ná-
vrhem na zrušení fondu obnovy majetku 
a v souvislosti s tím i plánu obnovy majetku 
a podrobně vysvětlila důvody jeho zrušení. 
Po proběhlé diskusi navrhla hlasovat o při-
praveném usnesení.

ZM/2018/04/100: ZM schvaluje zrušení 
fondu obnovy majetku a plánu obnovy 
majetku.
Hlasování: 8:1:0 (schváleno)

4.4. Prezentace Odboru územního plá-
nování a stavebního úřadu
Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru 

územního plánování a stavebního úřadu, 
seznámila přítomné s připravenou prezen-
tací odboru a s činnostmi, které vykonávají. 
Po proběhlé diskusi a doplňujících otázkách 
nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Starostka informovala o termínu příštího 

jednání ZM, které proběhne 17. září 2018. 
Zároveň to bude poslední jednání ZM 
v tomto volebním období. Po proběhlé dis-
kusi nebylo přijato žádné usnesení.

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

Výpis z jednání Rady města Králíky
25.06.

RM/2018/27/360:  RM schvaluje 
smlouvu o zrušení věcného břemene č. j. 
MUKR/10054/2018/MO/VK mezi městem 
Králíky a p. L. H., Praha 6-Bubeneč, v před-
loženém znění.

RM/2018/27/361: RM doporučuje ZM 
schválit souhlasné prohlášení o uznání vlast-
nického práva mezi městem Králíky a Čes-
kou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem, IČO 01312774, sídlem Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, na uznání 
vlastnického práva České republiky k po-
zemkům p. p. č. 1405/7 a p. p. č. 1405/8 
v k. ú. Dolní Boříkovice, v předloženém 
znění. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/27/362: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 506 
– zahrady o výměře 820 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + DPH, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/27/363: Město Králíky jako 
vlastník pozemku p. p. č. 1524/3 – ostatní 
plochy v k. ú. Dolní Boříkovice souhlasí 
se stavbou distribuční soustavy vedené 
pod názvem „Králíky 928/3 Ing. Mgr. Pe-
truň – nové“ s tím, že uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy. RM schvaluje zřízení věcného 
břemene spočívajícího v umístění, zřízení, 
provozování, opravách, údržbě, úpravě, 
obnově a výměně distribuční soustavy 
a dohodu o umístění stavby, a dále právo pří-
stupu a příjezdu na pozemek p. p. č. 1524/3 
– ostatní plochu v k. ú. Dolní Boříkovice 
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 jednorázovou úhradu 
ve výši 500 Kč + DPH. RM souhlasí s uza-
vřením smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby v předloženém znění.

RM/2018/27/364: Město Králíky jako 
vlastník pozemků p. p. č. 1535/1 – ostatní 
plochy a p. p. č. 3244 – ostatní plochy 

v k. ú. Dolní Boříkovice souhlasí se stavbou 
distribuční soustavy vedené pod názvem 
„Králíky 3224, Ing. Mgr. Petruň – nové 
OM“ s tím, že uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spo-
čívajícího v umístění, zřízení, provozování, 
opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně 
distribuční soustavy a dohodu o umístění 
stavby, a dále právo přístupu a příjezdu 
na pozemky p. p. č. 1535/1 – ostatní plochu 
a p. p. č. 3244 – ostatní plochu v k. ú. Dolní 
Boříkovice v souvislosti s provozováním 
distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázo-
vou úhradu ve výši 13.300 Kč + DPH. RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a doho-
du o umístění stavby v předloženém znění.

RM/2018/27/365: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 278/1 – 
ostatní plochy o výměře cca 12 m2 v k. ú. 
Králíky za účelem umístění mobilního pro-
dejního stánku, jednoho setu stolu a dvou 
lavic k sezení, za nájemné ve výši 100 Kč/
m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou. Současně RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odliš-
ně od Pravidel pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/27/366: RM svěřuje starostce 
Janě Ponocné pravomoc rozhodovat o zá-
stupcích města Králíky v orgánech Svazu 
měst a obcí České republiky a rozhodovat 
o zástupcích obcí a měst, které zmocnily 
k zastupování město Králíky v orgánech 
Svazu měst a obcí České republiky.

RM/2018/27/367: RM schvaluje Smlou-
vu o propagaci a reklamě na akci „Cihelna 
2018“ mezi městem Králíky a Vojenskou 
zdravotní pojišťovnou ČR v předloženém 
znění.

RM/2018/27/368: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Tělocvična při ZŠ 
v Králíkách – projektová dokumentace“ 
mezi městem Králíky a Ing. arch. Janem 
Madlíkem – Atelier Architektury, sídlem 

Slezská 368/2, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 66833931, v předloženém znění.

RM/2018/27/369: RM bere na vědomí 
návrh na zrušení fondu obnovy majetku 
a plánu obnovy majetku a doporučuje ZM 
schválit zrušení fondu obnovy majetku 
a plánu obnovy majetku a ukládá fi nanč-
nímu odboru předložit bod na jednání 
zastupitelstva.

RM/2018/27/370: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 09.07.2018.

09.07.
RM/2018/28/371: RM schvaluje prodej 

staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3499 – orné 
půdě v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví:

- ideální ½ p. R. D., Štíty, a
- ideální ½ p. Z. T., Králíky,
za kupní cenu u pilíře elektro ve výši 

9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč 
a dohodu o zaplacení připojovacího poplat-
ku elektro ve výši 12.500 Kč, v předloženém 
znění.

RM/2018/28/372: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3545 – orné 
půdě v k. ú. Králíky, a to do podílového 
spoluvlastnictví:

- ideální ½ p. V. H., Zbuzany, a
- ideální ½ p. J. K., Králíky,
za kupní cenu u pilíře elektro ve výši 

9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč 
a dohodu o zaplacení připojovacího poplat-
ku elektro ve výši 12.500 Kč, v předloženém 
znění.

RM/2018/28/373: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3533 – orné 
půdě v k. ú. Králíky manželům P. a V. K., 
Litoměřice, za kupní cenu u pilíře elektro 
ve výši 9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 
10.890 Kč a dohodu o zaplacení připojo-
vacího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč, 
v předloženém znění.

RM/2018/28/374: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elek-
tro a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3544 
– orné půdě v k. ú. Králíky p. R. M., Krá-
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líky, za kupní cenu pilíře elektro ve výši 
9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč 
a dohodu o zaplacení připojovacího po-
platku elektro ve výši 12.500 Kč, v před-
loženém znění.

RM/2018/28/375: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elek-
tro a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3528 
– orné půdě v k. ú. Králíky manželům D. 
a V. V., Červená Voda, za kupní cenu u pi-
líře elektro ve výši 9.243 Kč, u pilíře HUP 
ve výši 10.890 Kč a dohodu o zaplacení 
připojovacího poplatku elektro ve výši 
12.500 Kč, v předloženém znění.

RM/2018/28/376: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 142/1 – za-
hrady o výměře cca 157 m2 v k. ú. Králíky, 
za účelem zřízení zahrádky, za pachtovné 
ve výši 3 Kč/m2/rok, kdy pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2018/28/377: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 2256/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 100 m2 
za účelem zřízení zahrádky a části po-
zemku o výměře cca 80 m2 za účelem 
manipulační plochy a uskladnění dřeva 
v k. ú. Červený Potok p. M. S., Králíky, 
za pachtovné ve výši 460 Kč/rok, kdy pach-
tovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. Současně 
RM souhlasí s provizorním oplocením 
pozemku využívaného za účelem zřízení 
zahrádky.

RM/2018/28/378: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 430/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 1 221 m2 
v k. ú. Dolní Boříkovice p. J. Ž., Olšany, 
za účelem údržby pozemku, za nájemné 
ve výši 611 Kč/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou.

RM/2018/28/379: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 201808, kterým se 
přesunují rozpočtové prostředky v rámci 
příjmů a výdajů mezi jednotlivými para-
grafy, aniž by se změnil celkový objem 
příjmů a výdajů.

RM/2018/28/380: RM bere na vědomí 
a doporučuje ZM schválit návrh změny 
předpisů týkajících se Fondu památkové 
péče města Králíky a ukládá vedoucímu 
odboru VTS předložit návrh změn na jed-
nání ZM.

RM/2018/28/381:  RM schvaluje 
smlouvu mezi Euroregionem Glacensis, 
IČO 64224619, jako správcem fondu 
a městem Králíky, IČO 00279072, jako 
realizátorem projektu o fi nancování mik-
roprojektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/00
01405 s názvem „Bílá stopa na Králicku“ 
realizovaného z Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Glacensis v rámci programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
v předloženém znění.

RM/2018/28/382: RM schvaluje dotaci 
ve výši 60 % z celkových nákladů, maxi-
málně 1.200 Kč panu Miroslavu Beranovi, 
Prostřední Lipka 72, 561 69 Králíky, na re-
alizaci projektu Piano na náměstí 2018.

RM/2018/28/383: RM schvaluje do-
taci 6.000 Kč panu Miroslavu Beranovi, 
Prostřední Lipka 72, 561 69 Králíky, 
na realizaci projektu Valdštejnova lavička.

RM/2018/28/384: RM schvaluje dota-
ci 6.931 Kč subjektu DGC Wild Eagles, 
z. s., Jana Švermy 715, 561 69 Králíky, 
IČO 03591727, na realizaci projektu Disc-
golfový turnaj k 450. výročí města Králíky.

RM/2018/28/385: RM schvaluje fi nanč-
ní odměnu Mgr. Kateřině Brandejsové, 
ředitelce příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky, v souvislosti s výkonem 
funkce regionální knihovny.

16.07. 
RM/2018/29/386: RM schvaluje proná-

jem části pozemku p. p. č. 278/1 – ostatní 
plochy o výměře cca 12 m2 v k. ú. Králíky 
p. J. M., Králíky, za účelem umístění mo-
bilního prodejního stánku, jednoho setu 
stolu a dvou lavic k sezení, za nájemné 
ve výši 1.200 Kč/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. 

RM/2018/29/387: RM bere na vědo-
mí výpověď pachtovní smlouvy ze dne 
22.04.2014 podanou p. B. B., Králíky. 
Pachtovní vztah k části pozemku p. p. č. 
142/1 – zahradě v k. ú. Králíky zanikne 
uplynutím tříměsíční výpovědní doby, tj. 
ke dni 31.10.2018.  

RM/2018/29/388: Město Králíky jako 
vlastník pozemků p. p. č. 3581 – ostatní 
plochy, p. p. č. 3592 – ostatní plochy, 
p. p. č. 3548 – ostatní plochy a 3732 – 
ostatní plochy v k. ú. Králíky, p. p. č. 2317 
– ostatní plochy, p. p. č. 2320 – ostatní plo-
chy, p. p. č. 2344 – ostatní plochy, p. p. č. 
2478 – ostatní plochy, p. p. č. 2501 – ostatní 
plochy, p. p. č. 2512 – ostatní plochy 
a p. p. č. 2558 – ostatní plochy v k. ú. Pro-
střední Lipka, p. p. č. 1261 – ostatní plochy 
v k. ú. Heřmanice u Králík, p. p . č. 2668 
– ostatní plochy a p. p. č. 2670 – ostatní 
plochy v k. ú. Horní Lipka, souhlasí se 
vstupem na pozemky za účelem uspořádání 
pochodu s názvem „POCHOD REPUB-
LIKY ČESKOSLOVENSKÉ“ ve dnech 
22.09.2018 od 08:00 h až 23.09.2018 
do 06:00 h organizovaném Pochodnickým 
spolkem, IČO 05421101, sídlem Svojsíko-
va 1090, 563 01 Lanškroun.   

RM/2018/29/389: RM bere na vědo-
mí reakci na jednání a zápis z jednání 
sboru zástupců Komplexní pozemkové 
úpravy v k. ú. Heřmanice u Králík ze 
dne 26.06.2018 a výzvu k reakci na jed-
nání a zápis z jednání ze dne 03.07.2018 

od p. D. C., člena sboru zástupců Komplex-
ní pozemkové úpravy v k. ú. Heřmanice 
u Králík.

RM/2018/29/390: RM schvaluje uza-
vření dohody o splácení dluhu mezi měs-
tem Králíky a p. A. P., Králíky, a to pravi-
delnými minimálními měsíčními splátkami 
ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody splátek 
ke každému poslednímu dni v měsíci s tím, 
že zbývající platba za dlužné nájemné bude 
uhrazena ve výši 152 Kč, počínaje měsícem 
červencem 2018. Zároveň RM schvaluje 
uzavření nové nájemní smlouvy s p. A. P., 
Králíky, na dobu určitou 3 měsíců.

RM/2018/29/391: RM schvaluje roz-
počtová opatření číslo OKSCR/18/23015 
a OKSCR/18/23166 na dotace přidělené 
městu Králíky na základě rozhodnutí Za-
stupitelstva Pardubického kraje, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 30.000,00 Kč.

RM/2018/29/392: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Obnova 
venkovního pláště kostela v Horní Lipce“ 
a navrhuje vyzvat dodavatele dle předlože-
ného seznamu k podání cenových nabídek.

RM/2018/29/393: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Chodník ul. Bedřicha 
Smetany, Králíky“ mezi městem Králíky 
a zhotovitelem firmou Miroslav Ska-
lický, 5. května 518, 561 69 Králíky, 
IČO 46447211, v předloženém znění. 

RM/2018/29/394: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Elektromobil pro město 
Králíky“ a navrhuje vyzvat dodavatele dle 
předloženého seznamu k podání cenových 
nabídek. 

RM/2018/29/395: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
2.500 Kč na podporu sociální služby 
telefonická krizová pomoc poskytované 
spolkem Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 
Praha 8 - Bohnice, IČO 61383198. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a spolkem Linka 
bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8 - Boh-
nice, IČO 61383198, v předloženém znění.

Výpis z jednání Rady města Králíky
(pokračování)
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vém chlebovníku nalezl klíček od malé skřínky vykládané 
karlovarským kamenem. Skřínka ta ležela v pokoji na skříni 
u dveří. Když tu skřínku Honzátko otevřel, našel uvnitř klíč 
od druhé skříně v ložnici. V té vlevo, pod bílými rukavice-
mi, byl konečně klíč od prádelníku s výbavou. 

Honzátko vytáhl z jedné skupiny dva páry roztomilých 
dámských kalhotek, dále z jiného balíku jeden noční ka-
bátek a uvedl vše do pořádku. Klíč dal opět na své místo 
a s neobyčejnou jistotou, podporovanou starou praxí, kdy 
chodívával před Ježíškem do prádelníku na datle a cukro-
ví, ukončil opět svou výpravu v kuchyni vložením klíčku 
od malé skřínky do chlebovníku. 

Pak se vloupal otci do psacího stolu. 
To byla již lehčí práce, neboť otec s velkou lehkomyslnos-

tí, jak si Honzátko pomyslil, ukrýval klíč od psacího stolu 
přímo na něm, a to pod starými hodinami s alabastrovými 
sloupky. 

Dostal se tedy pohodlně otci na sbírku starých mincí 
a vzal odtamtud jeden velký mariánský tolar, jichž tam 
bylo několik, a spokojil se tím. Zamkl psací stůl, klíč dal 
opět na své místo a počal vybírat ze svých zábavných knih, 
co by ještě také ze svého na toho křečka přidal aby také 
i on nesl náklady spojené s tím krásným podnikem. Vybral 
knihu Hrdinný kapitán Korkorán. Byla to nejzachovalejší 
z jeho knih, neboť scházelo tam jedině dvacet čtyři stránek. 

Nato sedl si k psacímu stolu a napsal na čtvrtku papíru: 
Omluvenka. 
Stvrzuji tímto, že můj syn Bohuslav Honzátko nemohl se 

zúčastniti dnes pro bolení břicha dopoledního vyučování, 
a prosím, aby mu ty hodiny byly omluveny. 

Václav Honzátko
Během dvou let podařilo se po dlouhé praxi Honzátko-

vi napodobit velmi dokonale podpis otcův. Omluvenku 
uschoval do čítanky na odpůldne, udělal z lupu z prádelníku 
balíček, vzal knihy podpaždí a odešel z domova, když dal 
domovníkovi klíč od předsíně pro Annu. 

Knihy zanechal v druhé ulici u kupce s dodatkem, že si 
pro ně přijde, až půjde ze školy, a jedině vzal si s sebou 
z nich rostlinopis, který zanesl k antikváři, aby měl nějaké 
hotové peníze na svou výpravu do Plaské ulice. 

Našel to lehce dle inzerátu a byl přijat párkem starších 
manželů, vyhlížejících neobyčejně ustaraně. 

Když jim vysvětlil, že přichází pro křečka, za kterého 
hodlá vyměnit tyto užitečné předměty: pár dámských kal-
hot, noční kabátek, mariánský tolar a knihu Hrdinný kapitán 
Korkorán, vyjasnily se tváře manželů. Vedli ho dál a počali 
mu vykládat podivnou historku, z které Honzátko vyrozu-
měl, že se k nim přistěhoval před čtrnácti dny podivný pán 
s křečkem, který prohlásil, že vynašel zvláštní přípravek, 
který podává-li se hlodavcům, zamezí u nich zimní spánek. 

„Hodlám,“ povídal ten pán, „zkusit to na tomto křečkovi. 
Podaří-li se mně nyní, kdy má upadnout to zvíře v zimní 
spánek, udržet ho čilým, bude to mít dalekosáhlé následky, 
neboť pak bude rozluštěn princip, jak lze učinit křečky 
neškodnými. Nebudou-li spát, nebudou také žít tak dlouho, 
takže nedočkají se třetí sklizně, aby kradli obilí.“ 

V ranním vydání listu objevil se tento inzerát. Nebyl 
příliš velký, ale vyzníval z něho jakýsi výkřik zoufalství: 

Prodám okamžitě živého křečka neb vyměním za cokoliv. 
Praha III, Plaská, II. poschodí, 4. dveře vlevo. 

Čtenáři přecházeli tento inzerát bez zájmu, jedině Hon-
zátko, sekundán, který měl dnes školu až od devíti mohl 
nechat na tomto inzerátu oči. Byl v bytě sám. Otec odešel 
do úřadu, matka šla s jeho sestrou Emou obstarat nějaké 
poslední věci k svatbě, neboť Ema se bude pozítří vdávat. 
Služka použila pak té příležitosti a odběhla navštívit svého 
milence někam do zámečnické dílny v Karlíně a řekla Hon-
zátkovi, aby nezapomněl dobře zamknout předsíň a dát klíč 
k domovníkovům. Přitom mu řekla „Bohoušku“ a pohladila 
ho po vlasech. Oba spolu drželi, neboť byli v domácnosti 
nejpronásledovanějšími tvory. 

Neměla-li některý den Anna svou aféru, měl ji jistě 
Bohoušek a naopak. Proto se také podporovali navzájem. 

„A co mám říci, Anno, kdyby se matka náhodou dřív 
vrátila?“ 

„Že mně přijela teta z Modřic.“ 
„Dobrá,“ řekl vážně Honzátko a ujal se panství v bytě. 

Lehl si do houpací židle a četl noviny, až přišel na inzerát 
o křečkovi. 

Honzátkovi zasvítily oči. Byl jako všichni sekundáni 
povahy příliš romantické, než aby ho nenadchl živý křeček. 
Přál si již odedávna mít nějaké zvíře doma. Snil o velkých 
výpravách do Indie za mladými tygry, snil o velkém berber-
ském lvu, který by neposlouchal než jeho, spal by v sestřině 
posteli (beztoho bude teď prázdná, když se ta ženská vdá) 
a sežral by na jeho pokyn třídního profesora i se zápisní-
kem. Také se mu někdy zdávalo, že má doma v neckách 
ochočeného mrože, takže není nikdy prádlo a s ním spojené 
dva hrůzné pro něho dodatky: pražená kmínová polévka 
a pražená krupičná kaše. 

Také míval sny, že má ochočeného mladého slona v jejich 
kůlně a ten slon že koná různé domácí práce, které dosud 
musel konat on, jako chodit otci pro noviny nebo pro tabák 
a sestře pro noty a dopisní papíry (dokud ještě psávala 
nabídnutí k sňatku). 

Nyní tedy jeho ideály se naplňují. Skleslo to sice z tygra 
na křečka, ale jistá věc jest, že toho křečka bude mít. Což 
není u nich v domácnosti dosti věcí a předmětů, které lze 
za křečka

vyměnit? Nemá jeho sestra v prádelníku zcela slušnou 
výbavu, krásně včera přepočítanou a krásně svázanou 
modrými hedvábnými stužkami? A když se z těch balíčků 
vytáhne po nějakém kuse a vše zas uvede do pořádku, 
přijde na to někdo? Cožpak si ta ochechule (Ema) navlík-
ne všechno na sebe? A nemá otec v psacím stole pěknou 
sbírku starodávných penízů? Není zde v bytě vůbec tolik 
božího požehnání, že by za to člověk mohl vyměnit třeba 
tři sta křečků? 

Honzátko přikročil k činu. Předně šlo mu o to, dostat se 
do prádelníku na výbavu. To bylo trochu kombinované, ale 
Honzátko znal zpaměti bez pomocí mnemotechniky, kde 
jest ukryt klíč od prádelníku. Předně v kuchyni v plecho-

Jaroslav Hašek - Povídky II

Aféra s křečkem

literární příloha

Prázdninové čtení



Králický zpravodaj 8/2018 - 10

„Pán ten,“ vyprávěl starý pán Honzátkovi, „chtěl o tom 
napsat knihu a dělal tedy pokusy s křečkem, kterého měl 
ve velké bedně. Dával mu svůj přípravek do pitné vody 
a křeček byl skutečně velmi čilý. Měl ten preparát v láhvi 
od koňaku. Jednou jsem se omylem z láhve napil a nemohl 
jsem spát po pět nocí. Pak si pro toho pána přijeli jeho pří-
buzní. Říkali, že už ho to drží pět let a že jeden lékař říkal, 
že mu snad pomohou sněhové koupele. Tak si ho odvezli 
někam do hor a křečka nám zde nechali.“ 

„Jest to velmi roztomilé zvířátko, neobyčejně přítulné,“ 
mluvil dále, jako by četl z knihy, jak si patrně již zvykl, 
když ho všude usilovně nabízel, „dáme vám na něj starý 
pytel od brambor.“ 

Neobyčejně přítulné a roztomilé zvířátko prskalo tak 
strašně, když na ně hodili pytel, že romantický Honzátko 
domníval se být v zemi šelem. Když pak později kráčel 
po ulici s pytlem, ve kterém sebou zmítal stále čilý křeček, 
představoval si, že je známý krotitel tygrů Rauahu Babura 
z Bombaje. 

Bylo ještě málo hodin, než aby mohl se vrátit domů jako 
ze školy, proto hleděl nakoupit ještě nějaké zásoby pro křeč-
ka. U ptáčníka koupil mu za všechny peníze, které dostal 
za přírodopis, zrní. Nebylo ho mnoho za těch sedmdesát 
haléřů. Malý pytlík. A tu teprve Honzátko pocítil,

že bere na sebe vážnou povinnost. Snad se naučí žrát 
něco jiného, vždyť tohle sežere najednou. A pak, když se 
blížil k domovu, ještě něco ho znepokojovalo. Což jestli 
ho vyhodí i s křečkem? Jak to vysvětlí, kde k němu přišel? 
Jakou lež si vymyslí? Šlo to však dosti hladce. Hromadil 
lež na lež. Křeček, kterého přinesl domů, patří gymnáziu 
a jest určen pro přírodopisné sbírky. On, Honzátko, byl 
vyzván panem profesorem Bernáškem z přírodopisu, aby 
zatím křečka doma opatroval přes zimu, než mu naroste jiná 
srst a než se mu kožich vybarví. Pak bude vycpán. Bylo 
to tedy v pořádku. Jen mu nevěřili, že byl vyzván, nýbrž 
že se dobrovolně přihlásil. Pro křečka vyprázdnili jednu 
bednu z půdy a dali ho do předsíně a celá rodina žila pod 
dojmem, že si aspoň udělá hoch dobré oko u pana profesora, 
což beztoho nutně potřebuje při své známé pilnosti. Možno 
také říci, že se křeček jako majetek ústavu těšil po několik 
hodin jisté úctě. Pak se však objevilo, že rozšiřuje divný 
zápach. Poněvadž měl přijít ženich, nalila Ema na křečka 
půl lahvičky fi alkové voňavky, načež křeček skromně zalezl 
do kouta bedny, kde počal protivně mlaskat a cpát si torby 
zrním, které mu tam hodil Honzátko. 

Po obědě šel Honzátko do školy, otec do kanceláře a mat-
ka se šťastnými snoubenci něco nakoupit. Služka šla zas 
za milencem do Karlína. Když se opět rodina shromáždila, 
shledala, že křeček se dostal z bedny a že si vedle v pokoji 
našel místo k dalšímu pobytu. 

Místem tím byla pohovka. Nad pohovkou totiž visel obraz 
krajiny. Bohaté lány obilí vlnily se do nedozírna na obraze 
a křeček se tedy přistěhoval pod to boží požehnání. Kromě 
ofi ciálního vchodu do svého pelechu v pohovce udělal si 
ještě dva východy z nouze, jeden po straně a druhý přímo 
vedoucí na povrch pohovky. Také bylo zjištěno, že přenesl 
si z bedny všechno zrní do svého nového pelechu. Jakmile 
se někdo přiblížil k pohovce o něco blíže, ozvalo se z nitra 
hrozné prskání. Pochopili, že křeček nehodlá tak lehce 

opustit své sídlo. 
„To nám gymnázium poslalo pěknou potvoru na krk,“ 

řekla paní Honzátková. 
Ema soudila, že křečka vypudí tím, když se jeho pelech 

zatopí. To bylo odmítnuto, poněvadž by se prý tím zkazila 
plyšová pohovka. Jako by šlo ještě něco zkazit na tom pro-
vrtaném ze všech stran předmětu, z jehož hloubi neustále 
bylo slyšet prskání. Honzátko, na kterého se zatím sypaly 
výčitky, jako by on sám si udělal pelech v pohovce, přinesl 
přírodopis živočišstva, zdali tam není nic o tom, jak se 
vypuzují křečkové z pohovky. Případ takový nebyl znám 
ani Brehmovi, jen Honzátko přečetl nahlas z přírodopisu, 
že křeček, je-li napaden, brání se udatně. 

Ema s matkou ustoupily tedy do kuchyně, kde se radily 
s Annou o dalších opatřeních. Anna radila křečka vykouřit. 
Ucpat mu východy z nouze papírem politým petrolejem 
a zapálit. Tato šílená myšlenka byla zamítnuta a usneseno 
vyčkat příchodu hlavy rodiny. Pan Honzátko ukázal se 
však být stejně bezhlavým. Chvíli se na to díval, jak kře-
ček ostentativně vykukuje občas z pohovky a drze prská, 
pak dal pohlavek synovi, vynadal všem sprostě, oblekl se 
a kvapně odešel do jedné vinárny, kde po čtvrté čtvrtce 
započal s neznámým pánem rozhovor: „Tak vám mně syn, 
sekundán, nasadil do pohovky…“ „To já znám,“ řekl oslo-
vený, „štěnice jsou neřád. Někdo je přinese do školy…“ 

„To já nemyslím,“ přerušil ho pan Honzátko, „můj syn 
mně nasadil do pohovky křečka.“ 

„Netahejte nás za nos,“ řekl pán, který patrně byl velmi 
nervózní a léčil svou nervózu v tiché vinárně. „Co si už 
dnes lidé nevymýšlejí,“ bručel odsekávaje, „vypadám tak 
hloupě?“ 

„Nikoliv, vašnosti,“ řekl ochotný vinárník, mysle, že 
jemu platí ta otázka. 

Nervózní pán zaplatil a odešel. 
„Podivný člověk,“ pomyslil si pan Honzátko, „chci mu 

vyložit upřímně, jak je to s tím křečkem, a zeptat se ho 
o radu, a chlapík se urazí.“ Pan Honzátko zahloubal se 
do svých myšlenek, a když pil šestou čtvrtku, shledával 
úplně jasným, že křečkové zdržují se od případu k případu 
v pohovkách pořádných rodin. 

Kolem půl desáté hodiny večerní vykládal nějaké společ-
nosti o celé události tak spleteným způsobem, že to vyzní-
valo v ten smysl, jako by toho křečka dostal do pohovky 
na základě nařízení zemské školní rady. 

Další průběh událostí byl zahalen trochu v temno. Pama-
toval se na to nejasně, že se vedl po vinohradských ulicích 
v noci s nějakým pánem z té společnosti, který o sobě 
říkal, že má obchod se zvířaty. Skutečně také ocitli se před 
nějakým krámem, který ten pán otevřel. 

Jisto bylo, že když se pan Honzátko ráno probudil, na-
šel na svém nočním stolku větší bedničku, ve které něco 
pískalo. Pomalu se mu vybavovalo, že tu bedničku přinesl 
si z onoho krámu při své noční návštěvě. Když ji otevřel, 
díval se na něho párek bílých zvířátek s červenýma očkama. 

„Prokristapána, co je to za potvůrky?“ vzdychl pan Hon-
zátko a počal usilovně přemýšlet. Už je tomu tak. Pamatuje 
se, že v debatě, která se rozpředla o křečkovi v té vinárně, 
zapřísahal se pán, od kterého si je přinesl, že nejlépe vypudí 
se křeček pomocí vretek. Jsou to tedy vretky. Těch se přece 
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používá proti všem škůdcům polí. Pustí se do díry a vyženou 
zvíře na povrch. Když je tedy nasadí do pohovky, bude aféra 
s křečkem rozluštěna. 

Sdělil svůj názor rodině. Opatrně po snídani pustili vretky 
do pohovky a očekávali výsledek. Z vnitra pohovky ozývalo 
se zprvu prskání a pískání, a pak jakési mručení, ale přá-
telské. Za chvíli objevily se hlavičky vretek, aby zmizely 
rychle, pak vykoukl křeček. Díval se posupně na rodinu 
pana Honzátky, zaprskal opovržlivě a opět se ukryl. Mladý 
Honzátko přiblížil se k otvoru a opatrně nahlédl dovnitř„

Vretky,“ oznámil výsledek svého pátrání, „lížou křečka 
na hlavě.“ 

Byla to smutná pravda. Spřátelily se s křečkem a líbilo 
se jim v novém doupěti jak náleží. Honzátko zatím přinesl 
Brehma a přečetl k zármutku všech, že se vretky v zajetí 
silně rozmnožují. Byla tam však ještě jedna velmi zajíma-
vá zpráva. Nebožtík Brehm musel mít patrně s vretkami 
smutné zkušenosti, neboť napsal, že vypozoroval z vlastní 
zkušenosti, že vretky nesnesou zápach morčat. 

Pan Honzátko počal se spěšně oblékat. 
„Kam běžíš?“ otázala se nesměle paní Honzátková. 
„Pro morčata,“ odpověděl důrazně a dveře se za ním 

zavřely se smutným, beznadějným zaskřípáním. 
Morčata, která po hodině přinesl domů v počtu tří, byly 

skvostně páchnoucí exempláře, zcela dle přání pana Honzát-
ka, který u ptáčníka prosil, aby mu vybrali nejsmradlavější 
zvířata. Mezitím dostavil se také ženich, který ukázal se být 
babou. Prohlásil, že se bojí morčat, a nedal se pohnout, aby 
je vecpal prokousaným otvorem do pohovky. Vyciťoval, 
že ho chtí obětovat. Konečně si dal říci a se slovy „Oni 
mne pokoušou“ chytil jedno morče z proutěného košíku. 
A nemýlil se. Zakouslo se mu do ruky a nyní hnali všichni 
ke košíku nejmladšího člena rodiny. Ukázal se být hrdinou. 
Řval sice přitom strašně, ale přece konečně podařilo se mu 
všechna morčata, zuřivě se bránící, vecpat do pohovky. 

Ženich zatím soustrastně se díval po panu Honzátkovi 
a myslel si, že to s ním asi není v pořádku, když pěstuje 
tak podivný sport. Nevím, mají-li morčata smysl pro lí-
tost. Mají-li jej, tu jistě litovala toho, jak se nešlechetně 
zachovala k svým dobrodincům. Vždyť je tak útulně v jich 
novém doupěti. Pěkná, pestrá, slušná společnost; a pak 
kam se podíváš, všude dokola plno mořské trávy, kterou je 
pohovka vycpána po stranách. Je známo, že morčata žerou 
všechno. Měl jsem morče, které za mé dvoudenní nepří-
tomnosti sežralo album s fotografi emi a všechny ty milé 
obličeje mých příbuzných proměnilo v hromady černých 
kuliček. Ukázalo se též, že se Brehm velice mýlil, alespoň 
v případě pohovky rodiny Honzátkovy. Vretky snesly velmi 
dobře zápach morčat a neopouštěly svého úkrytu. Křeček je 
obětavě zahříval a morčata přitulila se k vretkám a uvnitř 
pohovky panovala mezi zvířaty skutečná shoda rajská. Proto 
byla konána velká rodinná rada. 

Ženich zapletl se také do toho a hnán zoologickou po-
vodní neudržel se na povrchu neutrality a počal mluvit 
o ježkovi. Mluvil dosti logicky, že ježek má bodliny, které 
píchají. Strčí-li se tedy ježek do pohovky, vypíchá je všech-
ny odtamtud, neboť jistě jim napadne, když už jsou tak 
pěkně pohromadě, ježka zahřívat, a to že se strašně zmýlí. 
Nabídl se také, že půjde ježka koupit.

„Kupte raději hned dva, pane Kratochvíle,“ řekla starost-

livě paní Honzátková. Pan Kratochvíl vzdálil se tedy, při-
čemž zablábolil ještě ve dveřích něco o tom, že žere šváby 
takový ježek. Ježkové, s kterými se vrátil a kterými doplnil 
zařízení šťastné domácnosti, byli melancholičtí chlapíci. 
Když je vybalil na podlahu, tu se protáhli, vystrčili z bodlin 
svůj rypáček, podívali se smutně kolem sebe, vyrazili ze 
sebe „tl, tl“ a převalili se v ostnatou kouli. Ty dvě koule 
vmačkal pak pan Kratochvíl v rukavičkách do pohovky. 

Ozvalo se odtamtud zlostné prskání a pištění, nad otvo-
rem objevila se hlava rozčileného křečka, jako by se chtěla 
zeptat, co to za pořádek, a zmizela za chvíli opět uvnitř, 
kde zatím ježkové zalezli na dno pohovky, nestarajíce se 
ani o vretky, ani o křečka, ani o morčata. 

Nastal uvnitř opět klid. Zoologická zahrada rodiny Hon-
zátkovy upadla ve zdravý spánek. Když nikdo z pohovky 
nevylézal, bylo usneseno svatbu odložit na několik dní. 

Panu Kratochvílovi se zdálo, že pak ježky měl vypudit 
pomocí žíhaných hyen, žíhané hyeny z bytu prostřednictvím 
jaguárů a celý sen končil hrůzným obrazem ohlodaných 
kostí v kuchyni u Honzátků, kostí tchyně a tchána. 

Pan Honzátko zatím nelenil a ředitelství gymnázia kde 
jeho synek nijak nevynikal, obdrželo od něho dopis, kte-
rému pan ředitel nijak nerozuměl: 

Slavnému ředitelství gymnázia v Jirovcově ulici. 
Podepsaný uctivě prosí slavné gymnázium, aby vzhledem 

ku změněným rodinným poměrům bezodkladně učinilo 
kroky, aby křeček, který jest uschován u podepsaného, byl 
mu odebrán a vycpán. S veškerou úctou 

Václav Honzátko, pokladník, Žižkov, Orebitská 5 
Pan ředitel dal k sobě zavolat mladého Honzátka a se 

zájmem se ho vyptával, píše-li často jeho pan otec takové 
dopisy. Honzátko se vyjádřil, že neví. Nato se ho pan ředi-
tel ještě optal, zdali jeho pan otec nebyl někdy v nějakém 
ústavu či sanatoriu. Honzátko, aby stále neříkal ne, tentokrát 
pro změnu přikývl hlavou. „Musíme ho upokojit a uklidnit,“ 
pomyslil si ředitel, a tak dostal pan Honzátko tento dopis: 

Vzhledem k Vašemu dopisu musíme s velkou lítosti Vám 
oznámiti, že ředitelství gymnázia na vycpání nerefl ektuje. 

Ředitelství ústavu
Po obdržení toho dopisu odešel pan Honzátko rozčileně 

k pohodnému na Vyšehrad, kde mu bylo řečeno, že není 
možno úřední cestou utrácet zvířata v soukromých bytech, 
nýbrž že se musí dopravit na kontumační stanici. 

Mladý Honzátko mezitím prodal zeměpisný atlas 
a za všechny peníze koupil zrní, které nasypal všechno 
do pohovky, aby zvířata neměla hladu. 

A tak to trvalo čtrnáct dní. V Praze objevil se nedostatek 
potravin. A dole v domě žil domovník, statečný muž, odhod-
laný ke všemu. Přišel opatřen sekerkou. Mlčky ukázali mu 
pohovku a zavřeli dveře pokoje. Ozvaly se rány do pohovky, 
pískání, prskání, mručení. Za půl hodiny bylo po všem. 

Příští den byla slavena svatba a válečná svatební hostina 
v bytě Honzátků měla tento pořad: 

Polévka z vretek. Vretky vařené s octovým křenem. Peče-
ný křeček s bramborem. Morčata na kmíně. Paštika z ježků. 

A mladý Honzátko, který způsobil všechen ten blahobyt, 
skromně seděl za stolem a neoceněn v té velké době, se 
slzami v očích obíral pečenou hlavičku svého nešťastného 
křečka. 

Vilímkův humoristický kalendář na rok 1916.

literární příloha
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

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 04.08.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 05.08.  MDDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 11.08.  MUDr. Beranová  Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
ne 12.08.  MUDr. Beranová  Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
so 18.08.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
ne 19.08.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
so 25.08.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
ne 26.08.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
so 01.09.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
ne 02.09.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
so 08.09.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 09.09.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
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 bez-
platná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu 
zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží 
pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento 
případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit 
telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. 
Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, 
kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost 
počkat do druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient 
požádat ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Společenská
kronika

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

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou za-
sílány pozvánky rodičům na vítání 
občánků. Pokud budete mít zájem 
na přihlášení Vašeho novorozen-
ce na tento slavnostní akt, kontak-
tujte, prosím, úsek matriky MěÚ 
Králíky, p. Jitku Maixnerovou, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

Miroslav Hynčica – Hana Homolová
František Smrčka – Denisa Boušková

Petr Mrkos – Jana Kalinová
Karel Barna – Jana Špráchalová
Pavel Grycz – Vendula Vencová

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Pečovatelská služba ráda přijme 
od pozůstalých veškeré kompenzační 
pomůcky (invalidní vozíky, chodítka, 
hole), které by mohly sloužit jiným po-
třebným. Rádi si pro pomůcky přijedeme. 

Kontakt: 724 894 938

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 

sobotu na místním hřbitově 
od 8:50 do 9:05 hod. 

Tel. 605 946 468.

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 při-
způsobená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodin-
ného příslušníka, popřípadě je dovezen automobilem PS.

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupá-
ní dopředu domluvit s pracovnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní 
potřeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

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

ve spolupráci s městem Králíky pořádají
PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 15.08.2018 (středa) od 8:00 do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v přízemí, v kanceláři číslo 107

Děkujeme všem, kteří se přišli 
rozloučit 

s paní Ludmilou Vítkovou, 
za květinové dary a projevy soustrasti. 

S láskou vzpomíná zarmoucená 
rodina.
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Byly jsme zase v Praze...
Šest let uběhlo jako voda a ve dnech 5. a 6. července se v Praze 

konal XVI. všesokolský slet.  Zúčastnilo se na dvacet tisíc cvičenců 
a mezi nimi jsme nemohly chybět ani my, ženy z Králík. Bylo nás 
20 a tradičně se přidalo 6 žen z Červené Vody  a 9 z Kameničné.

Odjely jsme v sobotu 30. června, protože sletový týden začal již 
v neděli slavnostním sletovým průvodem Prahou. Další dny nás 
čekaly zkoušky, některý den i dvě a tři. Bylo to náročné, protože 
Praha nás několikrát denně koupala ve vlastním potu, ale vydržely 
jsme. Našlo se i volno, ve kterém jsme se vydávaly za krásami 
a pamětihodnostmi Prahy.

Že je takový sletový týden v Praze náročný také fi nančně, ne-
musím ani podotýkat. Ráda bych proto touto cestou  poděkovala 
sponzorům,  kteří nám pomohli fi nanční zátěž zmírnit. Byl to pan 
Musil a fi rma SevenK, ZEOS, Karnevalový výbor, autodopravce 
pan Pinkas, pan Jiří Opravil a v neposlední řadě Město Králíky. 
Nakonec se sluší poděkovat všem cvičenkám, které pod vedením 
cvičitelky Jarmily Hejtmanské absolvovaly celoroční  nácvik sleto-
vé skladby CESTA a v Praze reprezentovaly naše město. A nesmím 
zapomenout na jediného muže z Králík, Vláďu Hejtmanského, který 
cvičil ve dvou skladbách.

Sletová Praha - to jsou nezapomenutelné zážitky a věřím, že 
za šest let, na XVII. všesokolském sletu,  se zase mnohé z nás 
postaví na značku. A pokud se k nám přidají i nové cvičenky, 
budeme jenom rády.

Soňa Doubravová

PODĚKOVÁNÍ
Na úplném konci školního roku jsme se s dětmi z naší MŠ Červe-

ný Potok vypravili na výlet do nedaleké Dolní Moravy do zábavního 
Mamutíkova vodního parku. I když nám počasí moc nepřálo a vy-
užili jsme i pláštěnky, přesto jsme si tento báječný výlet moc užili 
a dětem se domů vůbec nechtělo! Rádi bychom touto cestou moc 
poděkovali vedení lyžařské školy, Lanového parku, Mamutíkova 
vodního parku, Lesního zážitkového parku a Pískového světa, Dět-
ského parku a skiparku Amálka v Relax & sport resort Dolní Morava 
za volný vstup a krásné zážitky ve zmiňovaném Mamutíkově 
vodním parku. Bylo to super!!!

Poděkování patří také záchranářům z Horské služby na Dolní 
Moravě, panu Miroslavu Černému a panu Jakubovi Fabiánovi, 
kteří dětem ukázali vybavení Horské služby včetně záchranářské 
techniky, ale také společně s dětmi znázornili ukázky raněného, 
i jim patří velké díky. 

A do třetice bychom rádi poděkovali panu Bedřichu Tomanovi, 
za bezplatnou přepravu zpět do školky.

Všem výše zmíněným MOC DĚKUJEME a MOC SI VÁŽÍME 
jejich ochoty a chuti pomoci naší MŠ. 

Děti a kolektiv MŠ Červený Potok

Temná stránka při oslavách 450. 
výročí

Z Německa jsme byli upozorněni, že v této krajině dříve žili 
převážně němečtí občané a proto by bylo vhodné, aby mohla 
vystoupit německá krojovaná pěvecká skupina z Orlických hor. 
Po domluvě s vedoucím pěveckého sboru panem Gallem jsme 
dostali příslib a spolek Němců v Šumperku, kam patří i Orlické 
hory a Králíky, převzal uhradit náklady na jejich dopravu, to je 
z Rokytnic a okolí. Následně jsme přihlásili tento sbor na radnici 
v Králíkách, kde nám bylo řečeno, že je sice pozdě, ale že mohou 
kolem 18.30 hodin dne 16. vystoupit. Museli jsme ale znovu volat 
panu Gallemu, aby opravdu přijeli včas. Pěvci toto dodrželi a již 
v 17 h byli na místě. Po příjezdu jim bylo sděleno, že jejich výstup 
bude až v 19 hodin a místo slíbených 4 písní mohou zpívat jen 3.

Celý odpolední program moderoval náš populární fi lmový herec 
pan Jan Čenský, tento v 19 hodin ohlásil výstup naší skupiny, byl ale 
přerušen s tím, že před nimi je ještě nějaký program. Po 2. ohlášení 
byl opět přerušen, kdy pan Čenský poznamenal, snad to po třetí 
vyjde. Tentokrát bylo řečeno, že je nutné, aby po nich vystupující 
Beatskupina si připravila nástroje, toto trvalo do 19. hodin.

Mezi tím, když to trvalo tak dlouho, protestovala u pořadatele 
E. Krejčová, nebyla však vyslyšena. Mezi publikem byli 4 páni 
z Německa z partnerského spolku mezi Králíkami a Villmarem 
v Německu, kteří na toto vystoupení čekali. Záhy však byli odve-
deni na radnici k nějakému fototermínu a proto již nemohli naše 
zpěváky slyšet. Z důvodu dlouhého čekání již byli někteří zpěváci 
odhodláni odejít, což by nebyl div. Konečně v 19.30 hodin mohla 
naše skupina na jeviště, ale zase bylo překvapení, nikdo jim ne-
zapnul mikrofony i když tam stály, takže je nebylo téměř slyšet. 
Paní Christa Martincová ihned běžela k pořadateli, aby tato chyba 
byla odstraněna, a místo aby pořadatel zařídil nápravu, tak ji řekl, 
že není žádný zvukař, ať si sežene jeho.

I když jim potom pan Čenský poděkoval velmi pěknými slovy 
i v Němčině, přece zůstal pocit nespravedlnosti a z toho je vidět, 
že německá menšina je stále stavěna do pozadí.

Editha Krejčová

Reakce na článek paní Edithy 
Krejčové „Temná stránka při 

oslavách 450. výročí …“
Je mi velmi líto, že si členové pěveckého spolku Němců 

v Šumperku odnesli z oslavy 450. výročí od první písemné 
zmínky o městě Králíky negativní vzpomínky. Vinu však nevi-
dím na straně města jako organizátora.

Už od podzimu 2017, kdy jsme se setkali se všemi spolky 
ve městě a vyzvali je k aktivní účasti na oslavách, byli zástupci 
spolku Němců v Králíkách informováni o konání oslav a do-
mlouvali jsme s nimi případnou účast skupiny Němců okolo 
pana Mücka na oslavách. 

Program oslav jsme tvořili několik měsíců a byť výsledek 
vypadá jako by vše běželo samo, jde při organizaci takového 
kulturního programu o pečlivou a téměř po minutách napláno-
vanou věc. A když bylo vše naplánováno, přišli pět dní před ko-
náním akce na jednání rady města pí Krejčová a p. Dobrohruška 
s nabídkou vystoupení. Nejprve jsme vysvětlovali, že na zásah 
do programu je pozdě, ale na základě velkého naléhání a s ohle-
dem na německou historii našeho regionu, členové rady nakonec 
se zařazením krátkého vystoupení souhlasili. Upozorňovali jsme 
však na skutečnost, že vystoupení se může uskutečnit pouze 
v přestávce mezi dvěma dlouho dopředu naplánovanými kon-
certy, že nejsme schopni splnit žádné technické požadavky a že 
nejsme schopni přesně určit čas vystoupení. Byli jsme ujištěni, 
že nic nepotřebují a že s časovými podmínkami souhlasí. 

Stejně tak byl dlouho dopředu naplánován doprovodný pro-
gram pro zahraniční hosty a oceněné občany. Přestávka před 

hlavním večerním programem byla určena k přijetí oceněných 
a zahraničních hostů v obřadní síni, kde pro ně bylo připra-
veno malé občerstvení. Současně také byly pořízeny ofi ciální 
fotografi e.

Ke stížnosti na neozvučení vystoupení jen dodám, že pozor-
nému návštěvníku oslav neušlo, že většinu přestávek vyplňoval 
svým zpěvem „la-La“ kroužek také bez ozvučení.

Jana Ponocná, starostka

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

na území města. V současné době jsou 
v objektu králické čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, které je možno si 
přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Policisté Pardubického kraje

Policejní okénko
Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodno-

cení své celoroční práce ve formě vysvědčení. I já jsem od některých 
z Vás obdržela hodnocení mé práce. Ta jsou vesměs pozitivní, za což 
jsem ráda. Nicméně jsem dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, 
kteří se mně vloudí do textů. Upřímně musím přiznat, že většinou se 
zápalem kontroluji a hodnotím především obsah svého sdělení, než 
jazykovou stánku, což chápu, že některé z vás u tiskové mluvčí hrubě 
pohoršuje. Jsem však také jen člověk a člověk chybuje. Proto, prosím, 
mé občasné nepřesnosti omluvte. Dobré rady a připomínky uvítám 
na e-mailu marketa.janovska@pcr.cz 

Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a potažmo 
i turisté. Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně vloni jsme během 
měsíce srpna a září evidovali téměř denně jednoho ztraceného houbaře 
nebo „výletníka“ v lese. Jednalo se převážně o starší občany, kteří si 
vyrazili do jim známých míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se 
zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u sebe 
neměli ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní 
telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou policisté při 
hledání místa výskytu pohřešované osoby využít. Telefon, ale musíte 
mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa nebo na kole v košíku. 
U sebe! Věřte mi, že vám to může opravdu zachránit život. A případná 
škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás 
policisté nenajdou včas. 

Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích nebo v polích 
s vysokým porostem, policie vám radí:
• pokud je to možné, choďte ve dvojici
• vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
• sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
• nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, 

neboť ten vám v případě vyhlášení pátrací akce může „zachránit 
život“; policisté mohou pomocí něj najít místo vašeho výskytu; pro 
seniory jsou užitečným pomocníkem mobilní telefony s tzv. SOS 
tlačítkem  -  tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového 
tlačítka automaticky odešlou SMS zprávu až na pět telefonních 
čísel; pokud někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět 
a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme a přepne ho 
na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která 
o pomoc žádala, již není schopna hovor přijmout sama

• dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“, kterou lze 
stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využijí nejen 
senioři, ale všichni, kdo potřebují především zdravotnickou pomoc

Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí 
kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde nepíšu proto, abyste 
se báli zavolat na linku 158, ale pro představu, co taková pátrací akce 
obnáší. Po občanech proto chceme alespoň nezbytné minimum – již 
několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe 
nemáte a ani rodina neví, kam jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání 
obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale musíme 
vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo efektivní. Do pát-
rací akce bývají zapojeni nejprve operátoři linky 158, jejichž úkol je 
poměrně důležitý, neboť od jimi zjištěných důsledných, detailních 
a přesných informací se odvíjí další činnost všech zúčastněných 
složek. Pak přichází na řadu operační důstojníci, velící policejní 
důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, 
psovodi a policisté ze zvláštních útvarů například s termovizí a jinými 
podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, 
tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti 
prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se 
nám několikrát vyplatila. A můžu vám říct, že je to pocit k nezapla-
cení. Jako příklad můžu uvést pátrání po 11letém chlapci z Vysokého 
Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle 
roku 2015. Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer. 
Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“ kde se velelo, 

a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání se automaticky přizvala i policejní 
letka. Během několika málo minut vzlétl v Praze do vzduchu vrtulník. 
Do něj pak na místě nastoupil policista, který má dobrou místní znalost 
a naváděl tak piloty na přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout 
ani na velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině 
na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak 
mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný. Okamžitě a co nejrychleji 
dostat chlapcovu fotku na sociální sítě, weby, do rádií a do večerních 
zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice 
z Mělic, přes Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná 
tři hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme si mohli 
přát – chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak jde po silnici domů, 
směrem na Vysoké Mýto. Unaveného, ustrašeného, ale šťastného jsme 
ho předali rodičům a nám všem spadl kámen ze srdce…

To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto vás prosíme, 
dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte si sami čas, za který 
vás můžeme najít. Hezké léto, a příjemné dovolenkové dny Vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Laxus z.ú. – sociálně zdravotní 
služby pro uživatele drog opět 

v Králíkách 
Z iniciativy města se po několikaleté přestávce do Králík vrací 

služby organizace Laxus z.ú. Tato organizace poskytuje služby 
uživatelům drog a jejich blízkým osobám, tedy rodinným příslušní-
kům, partnerům, kolegům atd. Nabídka služeb, kterou bude každou 
středu zajištovat Centrum terénních programů Pardubického kraje, 
obsahuje širokou škálu služeb od poradenství týkajícího se drog 
a jejich užívání, přes testování na infekční choroby (hepatitida 
typu C a HIV) až po výměnu a bezpečnou likvidaci použitého 
injekčního náčiní. Služby jsou klientům centra poskytovány ano-
nymně a zdarma. Po předchozí dohodě je možné poskytnout služby 
i v bytě. Pracovníci centra také monitorují město, vyhledávají 
a sbírají pohozený injekční materiál, který poté putuje k bezpečné 
likvidaci do spalovny v Pardubické nemocnici. Z činnosti centra tak 
neprofi tují jen klienti centra, ale v rámci ochrany veřejného zdraví 
se město stává bezpečnějším pro všechny obyvatele. V rámci mo-
nitoringu pracovníci také oslovují mladé lidi ve veřejném prostoru, 
a informují je o existenci centra a nabídce jeho služeb. Pracovníky 
centra můžete ve všedních dnech od 10:00 do 18:00 kontaktovat 
na telefonním čísle 774 626 301, případně na e-mailové adrese 
teren.pardubice@laxus.cz. Podrobnější informace je možné získat 
také na webových stránkách organizace www.laxus.cz. 

Bc.Tomáš Janků
vedoucí centra terénních programů Pardubického kraje, Laxus z.ú.

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

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme s institucemi, 
které Vám mohou pomoci.

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
naleznete na stránkách města Králíky – www.kraliky.eu 
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srpen 2018
čtvrtek 2. od 20:00 hod – PLÁN ÚTĚKU 2 (akční thriller USA)

Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neustále na útěku - živí se 
totiž testováním nedostatků zabezpečovacích systémů ve věznicích. 
Uplynulo už několik let, kdy se stal obětí zrady a musel sáhnout až 
na dno svých sil, aby unikl z nechvalně známé prosklené Hrobky. 
Po tomto úspěchu mu prestiž ještě 
stoupla, získal množství nových 
zakázek a nyní čelí nové velké 
výzvě. Jeden z členů jeho týmu 
zmizí a ocitne se v tajném techno-
logickém zařízení s příznačným 
názvem Hádes. Tajemná organi-
zace v něm vězní unesené osoby, 
které disponují důležitými infor-
macemi nevyčíslitelné hodnoty. 
Bohatí obchodníci, tajní agenti, 
politici i mezinárodně hledaní 
zločinci - nikomu z nich se zatím 
nepodařilo dostat se ven. Jediná 
cesta pro Raye Breslina tak znovu 
vede směrem dovnitř.
režie: Steven C. Miller / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 90 min

pátek 3. od 17:00 hod – JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (akční 
dobrodružný sci-fi  USA) 

Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, 
exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park, než se 
jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve fi nále jednoho z nejúspěš-
nějších fi lmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ho 
napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. 
Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům 
už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire se z upjaté manažerky 
parku proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. 
A Owena na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního 

ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit. Na Isla Nubar 
jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lávou. 
Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a nedobrovolnými aktéry 
falešné hry, která v konečném důsledku může změnit život na celé 
planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
režie: J. A. Bayona / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 125 min

pátek 3. od 20:00 hod – CHATA NA PRODEJ (komedie/drama 
ČR)

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před 
předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) 
rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek 

příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy 
dost náročná. Děda (Jan Kačer) 
už je duchem spíše nepřítomen, 
otec (David Vávra) tyto akce 
odmítá, syn (Jan Strejcovský) 
je věčně přiopilý a ironicky 
glosuje svět kolem sebe včetně 
rozpadajícího se vztahu s pří-
telkyní (Judit Bárdos). Babička 
(Jana Synková) je specialistkou 
na upřímné dotazy, které ostatní 
přivádějí přinejmenším do rozpa-
ků. Nevyrovnaná dcera (Tereza 
Voříšková) na chatu přibere své-
ho úspěšného německého přítele 
(Michael Pitthan), který se jediný 
na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický 
víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodruž-
ství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil 
dědeček. Stopy vedou do lesa…
režie: Tomáš Pavlíček / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 
80 min

úterý 7. od 17:00 hod – ÚŽASŇÁKOVI 2 (animovaný dobro-
družný USA) Oblíbená rodina 
superhrdinů se vrací! Avšak 
tentokrát je hlavní hvězdou 
Helen, zatímco Bob zůstal 
v domácnosti a pomáhá Violet 
a Dashovi zvládat každodenní 
nástrahy „normálního“ života. 
Pro všechny je to těžká změna, 
těžší o to víc, že si nikdo z ro-
diny neuvědomuje superschop-
nosti malého Jack-Jacka. Když 
se objeví nový padouch, který 
se chystá uskutečnit ďábelsky 
geniální plán, rodina a Mražoun 
musí najít způsob, jak se dát zase 
dohromady a spojit síly – což se 
lehko řekne a těžko udělá, i když 

jsou všichni doslova úžasní.
režie: Brad Bird / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 110 min

úterý 7. od 20:00 hod – HOTEL ARTEMIS (akční krimi thriller 
Velká Británie)

Krása třináctipatrového hotelu Artemis již dávno pominula, jeho 
zdi však ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které 
fi nancuje obávaný gangster Wolfking. Je určené výhradně pro bo-
hatou klientelu z podsvětí. Dobře utajené nemocnici vládne už 22 
let tvrdou rukou manažerka Jean, přezdívaná Sestra (Jodie Foster). 
Vzhledem k tomu, že jejími „hosty“ jsou zločinci nejtěžšího ka-
libru, pravidla jsou jednoduchá: 
neurážet personál, žádné zbraně 
a zákaz zabíjet ostatní pacienty. 
Když se na urgentním příjmu 
objeví bankovní lupič Sherman, 
Sestra netuší, že právě ubytovala 
hodně velký problém. Lupič má 
u sebe po nepovedené loupeži 
zdánlivě nezajímavý předmět, 
ovšem v hodnotě 18 milionů 
dolarů, což je pro zločineckou 
elitu příliš mnoho důvodů, proč 
se vykašlat na pravidla. A navíc 
ta drobnost bohužel patří samot-
nému Wolfkingovi. Dnes v noci 
bude v Artemis pořádně rušno…
režie: Drew Pearce / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 90 min
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čtvrtek 9. od 20:00 hod – TEMNÉ SÍLY (sci-fi  thriller USA) 
Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se 

u přeživších 2% dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou 

umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tohoto 
tábora uprchne a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají 
před vládou.
režie: Jennifer Yuh / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 100 min

pátek 10. od 20:00 hod – MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 
(akční thriller USA) 

Ethan Hunt (Tom Cruise) si vždycky vybíral nesplnitelné mise. 
Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto 

příběhu však čelí úplně nové 
situaci. Něco se pokazilo, past 
nesklapla a vinou jeho selhání se 
ocitnou ve smrtelném ohrožení 
vybraná světová velkoměsta. 
Ethan je přesvědčen, že pouze on 
se svým týmem dokáže tragickou 
chybu napravit. Je však sám, kdo 
si to myslí. Do hry vstupují další 
hráči, kteří mu možná pomáhají, 
ale možná také sledují své vlastní 
zájmy, které jsou v rozporu s těmi 
Ethanovými. Rozdělení na klad-
né a záporné hrdiny nebude tento-
krát vůbec jednoduché. V pozadí 
navíc čím dál rychleji utíká čas 

vstříc momentu, který dramaticky změní mapu světa.
režie: Christopher McQuarrie / vstupné 120,- / přístupný od 12 let 
/ titulky / 140 min

úterý 14. od 17:00 hod – MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (akční 
sci-fi  thriller USA) [3D]

Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel 
opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na pod-
mořskou stanici cosi zaútočilo. Teď je to cosi zpátky a vypadá to, že 
jde o pravěkého žraloka megalodona a Taylor dostane šanci se mu 
postavit znovu. Má ale vůbec proti největšímu predátorovi naději?
režie: Jon Turteltaub / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 110 min

úterý 14. od 20:00 hod – ZPÍVÁNÍ V DEŠTI (muzikál/komedie 
USA) 

Mistrovský muzikál s hravým kome-
diálním přídechem buduje svůj příběh 
z reálií filmové historie údobí prvních 
klopotných pokusů o zvukový fi lm s ne-
opakovatelným Genem Kellym v hlavní 
roli. Taneční čísla v jeho pojetí se stávají 
zcela přirozenou součástí příběhu a dotvá-
řejí jeho romantiku i dramatičnost.
režie: Stanley Donen / vstupné 80,- / přístupný / titulky / 100 min

středa 15. od 20:00 hod – MISS HANOI (drama ČR)
V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. 

Ve městě byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka Hien, 
krátce poté, co vyhrála okresní soutěž krásy. Jejím vrahem byl 

nezletilý Jan P., posléze soudem 
umístěn do výchovného ústavu, 
odkud ho po dovršení plnoletosti 
právě pustili. Krátce poté je 
nalezen mrtvý. Na místo činu 
přijíždí z okresní kriminálky zku-
šený vyšetřovatel kapitán Kříž, 
který není vůbec nadšený, když 
dostane k ruce místní policistku 
vietnamského původu Anh. Anh 
musí překonávat nejen předsud-
ky těch, kteří nepřijali fakt, že 
Vietnamka může dělat policistku, 
ale i tlak ze strany vlastní rodiny, 
která se také nesmířila s výběrem 

jejího povolání. Do toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh má až podezřele 
blízko k rodině oběti.
režie: Zdeněk Viktora / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 90 min

čtvrtek 16. od 20:00 hod – PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, 
KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI (komedie Francie) 

Aja je chudý, ale talentovaný kouzelník a fakír z malé indické 
vesničky. Místo zvláštních schopností disponuje vybroušenými tri-
ky, zručností a talentem. Jeho nemocná matka ho vyšle na tajemnou 
misi, má v Paříži navštívit Eiff elovu věž. Neshoda s excentrickým 
taxikářem Aju zanechá kousek od Paříže, v obchodě Ikea. Tam se 
seznámí s nejkrásnější ženou, jakou kdy viděl, okouzlující Marií. 

Ale jeho naděje na lásku je zmařená, když v Ikei náhodou uvízne 
ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána napříč Evropou. Tím 
však jeho dobrodružství nekončí. Naopak tak začíná Ajova nedobro-
volná, ale o to bláznivější cesta čtyřmi kouty Evropy. Dokáže Ajovi 
jeho chytrost a kouzelnický kufřík pomoci vrátit se do Paříže, aby 
znovu našel svou Marii a vyřešil tajemství matčina přání?
režie: Ken Scott / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 90 min
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pondělí 27. od 20:00 hod – NEŽ PŘIŠLA BOUŘE (akční/dob-
rodružný/drama USA) 

Ve filmu o přežití natočeném 
podle skutečného příběhu vyústí 
náhodné setkání dvou mladých lidí 
nejdříve v lásku a posléze v největší 
dobrodružství jejich života, když 
musí čelit jednomu z nejkatastro-
fálnějších hurikánů, jaký byl kdy 
v historii zaznamenán.
režie: Baltasar Kormárkur / vstupné 
100,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 95 min

úterý 28. od 17:00 hod – PŘÍBĚH KOČEK (animovaná kome-
die Čína)

Kocour Marvin se synem 
Samem to vyhráli. Žijí si na vy-
soké noze pohodlného domova, 
na svět koukají z výšky mrako-
drapu a vůbec nic jim nechybí. 
Říká se, že kočky mají devět 
životů, a tihle kocouři využívají 
jenom ten první, spokojený a bez 
problémů. Znáte ale děti, chtějí 
poznat svět, něco zažít a malý 
kocourek by se navíc strašně 
rád podíval do pověstného ráje 
koček. Sestaví si vlastní létací 
stroj a vyráží na dobrodružství, 
o kterém se bude jednou vyprávět a točit fi lmy. A tak kocouří táta 
Marvin musí překonat sám sebe, všechen svůj strach i nepříjemné 
vzpomínky z minulosti, a vydat se na záchrannou misi. Čeká ho 
cesta, kde se devět kočičích životů bude hodit.
režie: Gary Wang / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 90 min

úterý 28. od 20:00 hod – JAN PALACH (drama ČR) 
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. 

Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň 
přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou. Jan Palach nikomu 

z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že 
by byl něčeho takového schopen. Ve fi lmu prochází vztahem se 
svou přítelkyní Helenkou, bouřlivým kolejním životem roku 1968, 
soužitím s mámou doma ve Všetatech, zažije studentské brigády 
v Kazachstánu a Francii, chodí do školy, pozoruje a mlčí. Stejně 
jako se od podzimu 68 mění veřejný život, ráz ulic i výrazy lidí, 
stává se něco s Janem. Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, 
máma, spolužáci? Ještě to ráno si Jan vzal od mámy svačinu, 
na koleji vtipkoval se spolubydlícím a před odchodem do města 
se vysprchoval. Kamera po celý fi lm sleduje Janovu tvář a snaží 
se zachytit okamžiky rozhodnutí.
režie: Robert Sedláček / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 120 min

čtvrtek 30. od 20:00 hod – UPGRADE (akční sci-fi  thriller 
Austrálie) 

Grey Trace je pověstný tím, že 
jako jeden z posledních lidí dává 
před technologiemi přednost 
vlastním rukám. Jedna noc, která 
mu obrátí život vzhůru nohama, 
však tenhle přístup rázně změní. 
Autonehoda na noční dálnici 
a střet s bandou grázlů, kteří 
mu zavraždí přítelkyni a jeho 
nadosmrti zmrzačí. Greyovy 
vyhlídky na invalidním vozíku 
jsou víc než temné, dokud mu 
kamarád vědec nenabídne tech-
nologické vylepšení. S čipem 
v míše dokáže Grey nejen znovu 
chodit a pohybovat rukama, ale 
získává i další, dosud netušené možnosti. Experimentální zařízení 
zvané STEM totiž dokáže například i vystopovat pachatele onoho 
nočního přepadení a také Greyovi pomoci si to s těmi gaunery 
vyřídit ručně. Kdo by odolal?
režie: Leigh Whannell / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 100 min

Donášková služba Městské knihovny 
v Králíkách je zcela zdarma a je určena 
všem registrovaným čtenářům, kterým 
zdravotní stav či handicap neumožňuje 
navštívit knihovnu osobně.

 zavoláte a sdělíte nám název knih, o které máte zájem
 my ověříme jejich dostupnost
 domluvíme se na možném datu předání
 v den předání zavoláme a ujistíme se, že budete 

v daný čas doma
 vyzvedneme ty knihy, které chcete vrátit
Tituly si můžete vybrat na www.knihovnakraliky.cz
pomocí našeho online katalogu. Knihy může-
te objednávat  na tel. čísle 777 734 215 a na 
info@knihovnakraliky.cz

placená inzerce
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá

PRODAT
Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“

Obec: Králíky

Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů v lo-
kalitě „Na Skřivánku“

Kupní cena:  250 Kč/m2

Součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3516 1694
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3531 981

Setkávání poz stalých

Bolest ze ztráty nelze potlačovat
Tisková zpráva ze dne: 26.6.2018
Domácí hospic ALFA-OMEGA zahajuje 20. září otevřená 

setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. 
Domácí hospic ALFA-OMEGA doprovodil v loňském roce 90 

pacientů a jejich počet stále roste. Ztráta blízkého člověka je pro 
pozůstalé vždy bolestná. Prožívají ve svém životě pocity a okamži-
ky, které neznají a nedá se na ně zcela připravit. Udělali významný 
skutek pro své blízké, kteří s nimi mohli zůstat až do konce života.  
Sami ale potřebují tyto prožitky zpracovat a odpovědět si na otáz-
ky: „Bylo vše správně? Proč se to stalo? Co bude teď se mnou?“

Tyto zkušenosti jsou nepřenosné. Je však velmi užitečné sdílet je 
s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. 
Mluvit a naslouchat je hojivé. Naše společnost vytěsnila z veřejného 
prostoru smrt, její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často 
potlačujeme a skrýváme. Klub ALFA-OMEGA otevírá prostor, 
kde si žal můžeme dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech 
mluvit, pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku 
truchlení. Prožitek ze ztráty může lidi spojovat.            

Klub ALFA-OMEGA otevírá 20. září 2018 v 15.30 hod pra-
videlná setkávání lidí, kteří ztratili blízkého člověka. Skupina je 
otevřená Vám všem, kdo potřebujete sdílet prožité. Jednou měsíčně 
se budeme scházet v Klubu u stolu s kávou nebo čajem nad tématy 
kolem umírání, zármutku či odpuštění. Každý se zapojí do té míry, 
do jaké sám chce. 

Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331
e-mail: martina.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - www.uo.charita.cz 

SDP pořádá v sobotu dne 8.září 2018 

VÝSTUP NA PRADĚD 
z Karlovy Studánky údolím Bílé Opavy 

cena 200,- Kč na osobu 

odjezd: Červená Voda - Roltechnik 6.00 h. 
              Králíky – autobusové nádr. 6.15 h. 

Závazné přihlášky u p. Jiráskové 
(prodejna kol Králíky tel.: 602 137 867) 

Info: 736 160 380 
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