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Vážení spoluobčané,
dlouho jsem přemýšlela, jak napsat svůj poslední příspěvek 

do Králického zpravodaje ve funkci starostky. Je toho mnoho, 
co se za dvanáct let, kdy jsem měla tu čest tuto funkci vykoná-
vat, událo, vybudovalo, povedlo i nepovedlo. Ale o tom všem 
jsem toho už hodně napsala, ať ze svého rozhodnutí nebo jako 
reakci na kritiku jednotlivých kroků vedení města. A tak jsem 
se rozhodla, že je na místě poděkovat. Poděkovat všem, se 
kterými jsem se jako starostka mohla potkat a spolupracovat, 
i těm, kteří mě, i když většinou se zlým úmyslem, udržovali 
„ve střehu“ a připomínali mi, co by se doopravdy mohlo stát, 
kdybych se při své práci starostky dostala do rozporu se zá-
konem a morálkou.

A tak mi dovolte, abych teď své poděkování trochu rozvinula. 
První mé poděkování patří členům volebního uskupení Naše 

město, se kterými jsem měla tu čest ucházet se o Vaše hlasy 
v komunálních volbách 2006, 2010 a 2014. Všichni tito lidé, 
většina z nich opakovaně, byli ochotni předstoupit před Vás 
voliče s nabídkou služby městu Králíky a jeho občanům. Děkuji 
hlavně Pavlu Strnadovi, který celý projekt vymyslel, uvedl ho 
v život a byl po celých dvanáct let aktivním účastníkem našeho 
působení ve vedení města. Považuji tak za správné, že se pro 
volební období 2018 - 2022 postavil do čela kandidátky. 

Na druhém místě bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří 
nám svými hlasy ve volbách dali třikrát po sobě možnost, 
abychom mohli svůj volební program naplňovat. Snažili jsme 
se Vaši důvěru nezklamat a podle svého nejlepšího svědomí 
pracovat ve prospěch města Králíky.

Poděkování patří také našim koaličním partnerům, bez je-
jichž ochoty spolupracovat by nebylo možné sestavit funkční 
vedení města, i ostatním zastupitelům, kteří přistupovali k pro-

jednávaným záležitostem 
většinou s ohledem na zá-
jmy celého města a jeho 
občanů. Z tohoto pohledu 
bylo každé volební ob-
dobí jiné, ale konečného 
cíle, tj. uspokojování po-
třeb občanů města a dobrá 
péče o městský majetek, 
bylo dosaženo vždy.

 Ti, kdo však mají nej-
větší zásluhu na reali-
zaci všeho, o čem rada 
a zastupitelstvo rozhodli, 
jsou pracovníci městské-
ho úřadu a příspěvkových 
organizací. Děkuji jim 
všem za profesionální 

přístup, dobrou komunikaci, a hlavně za to, že vždy hlídali, 
abychom se my, volení zástupci, při svém rozhodování nedo-
pustili porušení zákona.

Děkuji všem aktivním občanům města za jejich podíl 
na životě ve městě snad ve všech oblastech, které nás mohou 
napadnout. Spolkům, občanským iniciativám, příležitostným 
organizátorům kulturních a sportovních akcí bez jejichž aktivit 
by byl život města ochuzen o významnou část společenského 
života. Děkuji všímavým občanům, kteří se nebáli upozorňovat 
na vady na kráse města a díky nimž se podařilo napravit mnoho 
drobných nedostatků s malými náklady. 

Děkuji svým kolegyním „mažoretkám z Titaniku“, že jsem 
se mezi nimi mohla vždy „vrátit na zem“ a prožívat krásné 
chvíle při společném sportu, i když jsme pokaždé nebyly 
úplně dokonalé a mezi našimi diváky jsme vyvolávaly úsměv.

Děkuji svým přátelům, kteří vydrželi být mými přáteli i přes-
to, že jsem na ně měla málo času a při společných aktivitách 
se mi museli hodně přizpůsobovat. Děkuji také za příležitost, 
že jsem při své práci starostky mohla potkat nové, zajímavé 
lidi, kteří se mými přáteli stali.

Ze všeho nejvíce si mé poděkování zaslouží moje rodina. 
Manžel, který mě po celých 12 let podporoval a smířil se 
s tím, že naše domácnost nefunguje podle zvyklostí naší ge-
nerace. Synové, ze kterých se v průběhu těchto let stali otcové 
a nezlobí se na mě za to, že zatím nejsem úplně ukázkovou 
babičkou. Můj otec, který by si vzhledem k věku zasloužil více 
mé péče. Věřím, že mám před sebou ještě mnoho let, kdy jim 
budu moci vše vynahradit.

Jak jsem již napsala v úvodu, poděkování si zaslouží i Ti, 
kteří na žádném z tří vedení města „nenechali nit suchou“. 
Děkuji Ing. Kosukovi za to, že mě svými výpady donutil pře-
hodnotit mé původní rozhodnutí z roku 2012, že se o druhou 
obhajobu funkce starostky v roce 2014 snažit nebudu, a umož-
nil mi tak dokončit některé započaté projekty, a hlavně aktivně 
se podílet na stabilizaci městských fi nancí, které nebyly v roce 
2014 v úplně dobré kondici po krizi z let 2008-2010. Dnešní 
fi nanční situace města je velmi dobrá a v době, kdy budu funkci 
předávat novému starostovi předpokládám zůstatek na účtech 
města více než 15 mil. Kč. Ing. Kosukovi a Ing. Králíkovi 
děkuji za to, že jsme pod palbou jejich katastrofi ckých sděle-
ní o vymyšlených kauzách dopracovali systém rozhodování 
orgánů města a postupů při realizaci jednotlivých projektů 
do dnešní podoby, která možnost konání v rozporu se zákonem 
téměř vylučuje. Vím, že oni si to nemyslí, ale je to tak.

Vážení spoluobčané, jestli jsem při svém děkování na ně-
koho zapomněla, prosím, odpusťte mi to. Přeji Vám hodně 
štěstí v osobním životě a šťastnou ruku v nadcházejících 
komunálních volbách.

Jana Ponocná, starostka

Poděkování paní starostky
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Adaptační kurz pro žáky 6. tříd ZŠ Králíky

V Heřmanicích se střílelo!

Králický Lískovec 2018

Významné králické osobnosti
(foto k článku na následující straně)

(foto k článku na str. 7)

(foto k výsledkům na str. 29)

(foto k článku na str. 23)

(foto Honza Šimůnek, Zdena Šimůnková a ISCAREX team)
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Významné králické osobnosti
Dnes Vám v našem seriálu představujeme další osobnost, která 

byla v rámci městského výročí oceněna pamětní medailí města, 
pana řezbáře Oldřicha Čecha. Oldřich se narodil 22. února 1972 
ve Slaném. Jeho otec, MUDr. Jan Suchomel, dostal v  roce 1976 
umístěnku do Králík jako dětský lékař, proto se sem celá rodina 
přestěhovala. Po pár letech strávených v mateřské 
škole Pivovarská, nastoupil Olda na základní školu 
na náměstí. Oldovo dětství je spojeno s kamarády. 
Spoustu klukovin prožili společně s Vaškem Do-
lečkem. S dalšími kamarády Lubošem Pospíšilem, 
Jardou Sirným, Pavlem Svobodou a Standou Vac-
kem létali s letadélky a věnovali se modelářství. 
Asi pět let navštěvoval Olda místní LŠU, kde hrál 
pod vedením paní Zajacové na klavír. Později hrál 
v „hudebkové“ dechovce na velký buben, činely 
a bicí soupravu a také v country souboru Josefa 
Bergmana. Po ukončení základní školy studoval 
Oldřich na Střední průmyslové škole dřevařské 
v Hranicích na Moravě obor dřevařství.  Před vojnou 
stihl hrát společně s Mírou Balšánkem, Viktorem Va-
vrušou a Martinem Moravcem v bigbeatové kapele. 
Začátek vojny odsloužil nejdříve v Janovicích nad 
Úhlavou, většinu času však strávil u útvaru v Lounech.  Po vojně se 
vrátil do Králík, pracoval v Moravském Karlově na pile a později 
v hotelu Zlatá Labuť. Rád jezdil i do svého rodiště, do Slaného. 
Na Slánsko se nakonec přestěhoval a začal pracovat jako externí 
restaurátor na Karlštejně.  Ve svých pětadvaceti letech koupil v obci 
Dřínov (kousek od Slaného) dům, kam se po pěti letech nastěhoval 
a postupně si zde zařídil truhlářskou dílnu.

Už v dětství začala Oldřicha zajímat práce se dřevem a historie 
místního betlémářství. V roce 1995 se v Králíkách konalo sochařské 
sympozium, v jehož rámci řezbář Jiří Kobr vyřezával fi gury ze dřeva. 
Toto první „okukování“ dalo Oldřichovi impuls k vlastní tvorbě. 
Až jako dospělý zkusil vyřezat první fi gurky, potom vyrobil svůj 
první betlém trojúhelníkového tvaru, který jel Oldův tatínek ukázat 
místnímu řezbáři Josefu Schwarzerovi mladšímu. Ten s prvními 
Oldovými fi gurkami bouchl o stůl. Poznal v něm však zájem a talent, 
proto mu tři vlastní fi gurky zapůjčil. Podle nich se Olda pokusil 
vyřezat fi gurky nové a tentokrát úspěšně. Betlémář Schwarzer mu 
pak půjčil nejen potřebné nářadí, ale ukázal mu i jednotlivé postupy 
a předal své zkušenosti. Oldřich se rozhodl jít cestou tradice a navázat 
na staré králické tvůrce betlémských fi gur, proto preferuje poctivou 
králickou řezbu.  Ve své tvorbě se snaží co nejlépe dodržet tradiční 
způsob výroby, používá práškové barvy, klih a ostatní posypový 
materiál, tedy technologie, které se na Králicku používaly od roku 
1700. Betlémářů jsou v České republice desítky, ale pouze cca 5 
řezbářů se věnuje „tradiční králické škole“. Z koníčka se postupně 
stala práce. Oldřich sice pracuje jako truhlář, jeho hlavní náplní práce 
je oprava mobiliářů pro muzea (nábytek, fl ašinety, rámy obrazů), ale 
v období od září do března se věnuje výhradně řezbě. Pro zpestření 
v létě vyrobí schody nebo pergolu, aby trochu změnil činnost. Do-
sud vyrobil cca 100 králických betlémů (skříněk), vyřezané fi gurky 
spočítané nemá. Má rád všechny fi gurky z betléma, ale obzvláště 
rád vyřezává „darovníky“ (fi gurky, které nesou dary) a ovce. Jednu 
fi gurku Oldřich Čech vyřeže za 10 až 20 minut, záleží na její slo-
žitosti. Příliš ho nebaví fi gurky malovat, protože je nutné udělat 4 
vrstvy (naklihovat, nakřídovat, obarvit a nalakovat). Každou fi gurku 
drží i desetkrát v ruce. Když se všechny úkony spočítají, trvá jedna 
fi gurka asi hodinu. Čechovy betlémy najdete v mnoha českých do-
mácnostech, ale také v německých, rakouských a polských rodinách. 
Oldřich Čech ve své domácnosti na Vánoce vystavuje svůj oblíbený 
malý betlém, případně jeden opravený historický betlém nebo skříňku 
se všemi apoštoly. Navíc si každý rok vyřeže betlém nový, který 
pak prodá. V současné době pracuje Oldřich Čech na mechanickém 
betlému širokém přes 1 m, který bude vystaven na výstavě Stříbrné 
vánoční dny, jež se budou konat v areálu pražského výstaviště PVA 
Letňany ve dnech 13. až 16. prosince 2018. Pozadí k tomuto betlému 

namaloval pan Jaroslav Šabata a bude to prý veselý betlém.  Oldřich 
si váží toho, že byl pro tuto práci z desítek výborných řezbářů osloven 
přímo on. V únoru 2019 bude také své betlémy vystavovat na vý-
stavě „Umění dřeva“, která se koná v rámci veletrhu Dřevostavby 
2019 na Výstavišti v pražských Holešovicích. Z takových akcí má 
Oldřich radost, protože si lidé jeho práce všimnou a on nemá pocit, 
že to dělá nadarmo. O svém umění hovořil také v pořadu České 

televize Hobby naší doby. Oldřich Čech předává 
své znalosti dalším následovníkům na řezbářských 
kurzech, které pořádá dvakrát ročně na Karlštejně. 
V lednu 2019 bude další kurz probíhat ve Zlonicích 
a v příštím roce se také připravuje kurz v Králíkách. 
Lektorská práce Oldřicha baví, někteří účastníci 
kurzů se pravidelně vracejí a dva z nich už také 
vystavují. Řezbář Čech se také pravidelně účastní 
jarmarků ve Slaném a Budči nebo ve skanzenu 
v Třebízi. Zájem pořadatelů je obrovský, ale pan 
Čech nechce trávit víkendy jen na verpánku. Je také 
aktivním členem Spolku českých betlémářů. Svá 
díla vystavuje na samostatných výstavách (Králíky, 
Pardubice, Slaný, Mělník, Muzeum Karlova mostu 
v Praze, Senát ČR, Kladno, Hradec Králové, polské 
město Puck, německá část Krušných hor) i na těch 
spolkových (Praha). V Muzeu betlémů na Karl-

štejně proběhla v roce 2013 celoroční výstava Čechových betlémů 
vystavených společně se starými žehličkami ze sbírky Vlastimila 
Harapese. Oldřich Čech je hrdý na to, že se v loňském roce podařilo 
pro králické muzeum získat dva rozsáhlé sety fi gur s kulisami a že 
jeden původně z Karlova se podařilo opravit. 

Oldřich Čech odpočívá po večerech u vyřezávání betlémů, opravu-
je staré hračky, sbírá dřevěné hračky, staré panenky a plechové vláčky. 
Od roku 2000 hraje v na Lounsku a Slánsku oblíbené zábavové kapele 
Žlutý Pluto Pes na bicí. Oldřich Čech je ženatý, manželka Alena 
pracuje ve Vlastivědném muzeu ve Slaném.  Dvanáctiletý syn Jan se 
věnuje kolektivním sportům, devítiletá dcera Šárka jde ve šlépějích 
svého otce. Už vyřezává fi gurky ze dřeva, vyrobila několik betlémů 
z modelíny, keramiky a Fimo hmoty, s nimiž se každoročně zúčast-
ňuje dětské výtvarné soutěže na téma „Betlém“, která probíhá v rámci 
Vánoční výstavy v prostorách Senátu ČR. Oldřich je rád, že našel 
pokračovatele a že řemeslo přetrvá do další generace.  
Anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Určitě klášter.

2. Jak často se do Králík vracíte?
Čtyřikrát až pětkrát do roka.

3. Co máte v Králíkách rád?
Styl života, protože není tak uspěchaný. Když přijedete ze střed-

ních Čech, je to v Králíkách jiné, klidnější.  Také mám rád kamarády, 
se kterými chodím na pivo, takže musím zmínit Pavouka a Viktora 
Vavrušu.  Velmi rád chodím do muzea a spolupracuji se Žanetou 
Filipovou, která mi pomáhá.
4. Co byste v Králíkách zlepšil?
Mrzí mě, že není kam jít, protože původní hospody jsou zavře-

né. Vadí mi, že tady není tradiční česká hospoda a místo toho se 
v Králíkách prodávají smažené nudle. Bylo by dobré, kdyby lidé 
přemýšleli, v jakém kraji bydlí a vážili si toho, a podle toho město 
dál tvořili. Je zbytečné dělat z města něco, co se do podhorské 
krajiny nehodí.  Ale jinak se mi v Králíkách líbí moc.

Monika Hejkrlíková
Zdroje:
http://www.kralickebetlémy.vyrobce.cz/#utm_source=firmy.
cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=fi rmy.cz-2685980
http://www.umenidreva.cz/clanky/novinky/oldrich-cech.html
http://www.truhlarskyportal.cz/clanky/16879-dobra-prace-truhlar-
-a-rezbar-oldrich-cech-z-drinova
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/rezbar-oldrich-cech-moji-
-zaci-mi-delaji-radost-20170911.html
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Výpis z jednání Rady města Králíky
27.08.

RM/2018/34/443: RM schvaluje pro-
nájem části pozemku p. p. č. 1071/8 – 
ostatní plochy o výměře cca 3 m2 v k. ú. 
Králíky obchodnímu družstvu KONZUM 
v Ústí nad Orlicí, IČO 00032212, sídlem 
Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, 
za účelem umístění, provozování a údržby 
reklamního pylonu pro stavební akci vede-
nou pod názvem „Reklamní pylon COOP 
Diskont Králíky“, za nájemné ve výši 
300 Kč/rok + DPH, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. 

RM/2018/34/444: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2074/7 – ostatní 
plochy o výměře cca 6 m2 v k. ú. Králíky 
p. W. S., Králíky, za účelem umístě-
ní reklamní tabule, za nájemné ve výši 
600 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou. 

RM/2018/34/345: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 142/1 – zahrady 
o výměře cca 157 m2 v k. ú. Králíky 
p. M. S., Králíky, za účelem zřízení za-
hrádky, za pachtovné ve výši 471 Kč/rok, 
kdy pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 

RM/2018/34/346: RM schvaluje smlou-
vu o bezúplatném převodu vlastnictví 
č. 187715707 mezi městem Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, a ČR – Ministerstvem 
obrany, IČO 60162694, sídlem Tychonova 
1, 160 01 Praha 6, v předloženém znění.

RM/2018/34/347: RM schvaluje v souvis-
losti se snížením výměry předmětu nájmu 
a výše nájemného dodatek č. 1 nájemní 
smlouvy sp. zn.: MUKR/1559/2018/MO/
JM ze dne 28.03.2018 mezi městem Králíky 
a p. J. Ž., Olšany, na pronájem pozemků 
v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem údržby 
pozemků a za nájemné ve výši 710 Kč/rok, 
v předloženém znění.

RM/2018/34/348: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemku p. p. č. 2485 v k. ú. 
Horní Lipka žadateli s nejvyšší nabídnutou 
kupní cenou a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

RM/2018/34/349: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 661/1 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 5 200 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 220 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + DPH, u nezastavěné 
části pozemku nejméně však 90 Kč/m2 s tím, 
že bude smluvně ošetřeno, aby budoucí 
záměry vlastníka pozemku nekolidovaly se 
záměrem města na výstavbu krytého bazé-
nu, případně jiných staveb tělovýchovných 
a sportovních zařízení na zůstatkové části 
pozemku. Současně RM ukládá MO před-
ložit bod na jednání ZM s tím, že předtím 
vyzve žadatele k doplnění žádosti o jed-
noduchý zákres budoucí zástavby a úprav 

pozemku včetně vizualizace plánovaného 
objektu. 

RM/2018/34/350: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 18 – 96 na dotaci přidě-
lenou městu Králíky na základě rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
a interní rozpočtové opatření číslo 201810, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 659.600,00 Kč.

RM/2018/34/351: RM bere na vědomí 
zprávu z 2. kontroly nápravných opatření 
příspěvkové organizace Městské muzeum 
Králíky. 

RM/2018/34/352: RM schvaluje dodatek 
k Závěrkovému listu č. EL-20170725.810-
13 mezi městem Králíky a dodavatelem 
elektřiny EP ENERGY TRADING, a. s., 
sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, 
IČO 27386643, v předloženém znění.

RM/2018/34/353: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci: „Restaurování památníku 
obětem I. světové války Prostřední Lipka 
- Králíky“ mezi městem Králíky a zhoto-
vitelem BcA. Alešem Košvancem, sídlem 
Jiráskova 285, 538 54 Luže, IČO 73975800, 
v předloženém znění. 

RM/2018/34/354: RM vyhlašuje dle 
Pravidel pro poskytování příspěvků z Fon-
du památkové péče města Králíky termín 
pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu 
památkové péče města Králíky s doruče-
ním na podatelnu MěÚ Králíky nejpozději 
do 12:00 hod. dne 27.09.2018 a ukládá 
vedoucímu OVTS vyhlášení zveřejnit.

RM/2018/34/355: RM schvaluje smlouvu 
o dílo na akci: „Chodník ul. Sportovní, Krá-
líky“ mezi městem Králíky a zhotovitelem 
fi rmou Miroslav Skalický, 5. května 518, 
561 69 Králíky, IČO 46447211, v předlo-
ženém znění.

RM/2018/34/356: RM souhlasí s umístě-
ním dětí s trvalým pobytem mimo územní 
obvod města Králíky v MŠ Červený Potok 
ve školním roce 2018/2019.

RM/2018/34/357: RM schvaluje dle § 23 
odst. 5 školského zákona výjimku z počtu 
dětí v Mateřské škole Červený Potok, Krá-
líky okr. Ústí nad Orlicí, pracoviště Červený 
Potok pro školní rok 2018/2019 a stanovuje 
na toto období počet 28 dětí dané školy.

RM/2018/34/358: RM schvaluje dle § 23 
odst. 5 školského zákona výjimku z počtu 
dětí v Mateřské škole Červený Potok, 
Králíky okr. Ústí nad Orlicí, detašované 
pracoviště Prostřední Lipka pro školní rok 
2018/2019 a stanovuje na toto období počet 
27 dětí dané školy.

RM/2018/34/359: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
31.243 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vladisla-
vova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, 
na realizaci projektu „OBĚDY PRO DĚTI“.

RM/2018/34/360: RM bere na vědomí 
informaci o uzavřených darovacích smlou-
vách mezi městem Králíky a fi rmami:

• EKOLA České Libchavy, spol. s r. o., 
561 14 České Libchavy 172, IČO 49813862 
(30.000 Kč)
• Auto Kubíček, s. r. o., Zábřežská 

2898/74a, 787 01 Šumperk, IČO 25895443 
(10.000 Kč)
• HELI CZECH, s. r. o., Luďka Matury 

811, 530 12 Pardubice, IČO 27490271 
(10.000 Kč)
• Ekologický rozvoj a výstavba, s. r. o., 

Československé armády 37, 551 01 Jaro-
měř, IČO 27504514 (10.000 Kč)
• INTERCOLOR, a. s. ,  Bílá Voda 

100, 561 61 Červená Voda, IČO 45534063 
(7.500 Kč)
• OMB composites EU, a. s., Ke Ku-

kaláku 60, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, 
IČO 28166787 (10.000 Kč). 
Do jednání se dostavil Mgr. Beran.
RM/2018/34/361: RM bere na vědomí 

zprávu o činnosti energetického manage-
mentu města Králíky za rok 2017 předlože-
nou s fi rmou MIX MAX ENERGETIKA, 
s. r. o., Slévačská 245/11, 615 00 Brno, 
IČO 26938332.

03.09.
RM/2018/35/362: RM schvaluje záměr 

pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 15 m2 
za účelem umístění plechové boudy – skladu 
na nářadí a části pozemku o výměře cca 
15 m2 za účelem manipulační plochy v k. ú. 
Červený Potok, za nájemné u umístění 
plechové boudy – skladu na nářadí ve výši 
5 Kč/m2/rok a v případě manipulační plochy 
ve výši 2 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2018/35/363: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 
– trvalého travního porostu o výměře cca 
196 m2 za účelem manipulační plochy 
a části pozemku o výměře cca 394 m2 
za účelem sekání trávy v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné u manipulační plochy 
ve výši 2 Kč/m2/rok a v případě sekání trávy 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2018/35/364: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 30 m2 za účelem umístění plechové 
kolny v k. ú. Červený Potok, za nájemné 
ve výši 5 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
(pokračování)

RM/2018/35/365: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 
– trvalého travního porostu o výměře cca 
65 m2 za účelem rekreační plochy, umís-
tění bazénu a trampolíny v k. ú. Červený 
Potok, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/35/366: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2256/1 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 56 m2 
za účelem manipulační plochy v k. ú. Červe-
ný Potok, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok, 
kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/35/367: RM neschvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2254/1 – 
ostatní plochy o výměře cca 40 m2 za úče-
lem umístění plechové boudy k uskladnění 
nářadí v k. ú. Červený Potok. Na uvedené 
části pozemku nesmí být realizována vý-
stavba bránící výhledu z vozidla, jelikož se 
tato část pozemku nachází v rozhledovém 
trojúhelníku křižovatky silnice II/312 a ve-
řejně přístupné účelové komunikace. 

RM/2018/35/368: RM schvaluje smlouvu 
o právu k umístění a provedení stavby – akce 
„Vybudování příjezdové cesty ke garážím 
na st. p. č. 149 a p. p. č. 2268 v k. ú. Červený 
Potok, stavba cesty je součástí pozemků 
p. p. č. 2259 a části p. p. č. 2256/1 v k. ú. 
Červený Potok“ mezi městem Králíky, jako 
vlastníkem pozemků p. p. č. 2259 – ostatní 
plochy a p. p. č. 2256/1 – trvalého travního 
porostu v k. ú. Červený Potok, a V. V., Brno, 
jako stavebníkem, v předloženém znění. 

RM/2018/35/369: RM doporučuje ZM 
schválit Plán společných zařízení pro 
Komplexní pozemkovou úpravu Heřmanice 
u Králík v předloženém znění a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/35/370: RM bere na vědomí 
návrh smlouvy o úvěru a doporučuje 
ZM uzavřít smlouvu o úvěru do výše 
25.000.000,00 Kč mezi firmou Česká 
spořitelna, a. s. sídlem Praha 4, Olbrach-
tova 1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 
a městem Králky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, IČO 00279072 na financování 
projektu „Intenzifikace ČOV Králíky“ 
v předloženém znění.

RM/2018/35/371: RM bere na vědomí 
návrh smlouvy o úvěru a doporučuje 
ZM uzavřít smlouvu o úvěru do výše 
9.000.000,00 Kč mezi fi rmou Česká spo-
řitelna, a. s. sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1929/62, PSČ 140 00, IČO 45244782 
a městem Králky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, IČO 00279072 na fi nancování pro-
jektu „Rozvoj a posilování ICT Městského 
úřadu Králíky“ v předloženém znění.

RM/2018/35/372: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo OKŘ/18/21930 a roz-
počtové opatření číslo OKSCR/18/23932 
na dotace přidělené městu Králíky na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického kra-
je a interní rozpočtové opatření číslo 201811, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 200.000,00 Kč.

RM/2018/35/373: RM schvaluje objed-
návku č. 403/2018 na akci: „Zpracování 
dokumentace – Program regenerace MPZ 
Králíky“ mezi městem Králíky a Ing. arch. 
Dagmar Vaníčkovou, sídlem ul. Aloise 
Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí, 
IČO 66844690, v předloženém znění.

RM/2018/35/374: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky na uve-
řejnění veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Obnova venkov-
ního pláště kostela v Horní Lipce“ a navrhuje 
vyzvat dodavatele dle předloženého seznamu 
k podání cenových nabídek.

  RM/2018/35/375: RM schvaluje dodatek 
č. 1 k dohodě ze dne 21. června 2017 mezi 
městem Králíky a Policií České republiky 
Krajským ředitelství policie Pardubického 
kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardu-
bice, IČO 72050250, v předloženém znění.

RM/2018/35/376: RM doporučuje ZM 
schválit smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Králíky mezi městem 
Králíky a R. V., Ústí nad Orlicí, vlastníkem 
památníku obětem I. světové války, Dolní 
Hedeč a ukládá odboru VTS předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/35/377: RM doporučuje ZM 
schválit nabytí majetku společností Služby 
města Králíky s. r. o., Růžová 462, 561 69 
Králíky, IČO 26007959, realizací akce: „Re-
alizace centrálního zdroje dodávky tepla pro 
ZUŠ, MŠ Moravská, ZŠ Moravská s instalací 
KVET“ a ukládá odboru VTS předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/35/378: RM bere na vědomí 
předložené návrhy úprav zřizovacích listin 
příspěvkových organizací zřizovaných měs-
tem Králíky a ukládá odboru OS předložit 
tento bod na jednání zastupitelstva města 
Králíky.

RM/2018/35/379: RM schvaluje dotaci 
ve výši 18.000 Kč subjektu TJ Jiskra Krá-
líky, z. s., Nádražní 488, 561 69 Králíky, 
IČO 00529699, na realizaci projektu 29. roč-
ník králického triatlonu.

RM/2018/35/380: RM bere na vědomí 
návrh Smlouvy o způsobu financování 
příspěvku na podporu fungování sociální 
služby – sociálně terapeutické dílny ve městě 
Králíky mezi městem Králíky a obcemi 
Červená Voda, Mladkov, Lichkov a Dolní 
Morava a doporučuje ZM smlouvu schválit.

RM/2018/35/381: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 17.09.2018. 

10.09.
RM/2018/36/382: RM bere na vědo-

mí vyrozumění o stavu exekuce a zá-

věrečnou zprávu u povinného F. N., 
Olomouc, zaslanou soudní exekutorkou 
JUDr. Taťánou Mackovou, Exekutorský 
úřad Ústí nad Orlicí, IČO 11130997, sídlem 
nám. J. M. Marků 92, 563 01 Lanškroun, 
a souhlasí se zastavením exekučního řízení 
bez uložení povinnosti uhradit ze strany 
povinného náklady exekučního řízení 
oprávněnému městu Králíky. 

RM/2018/36/383:  RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 207/2 – ostatní plochy o výměře 
156 m2 a p. p. č. 207/16 – ostatní plochy 
o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem s tím, že před jednáním ZM 
bude prověřena skutečná hranice pozemků 
na straně místní komunikace, a poté ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/36/384: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru prodejny o výměře 
7,29 m2 v jiné stavbě bez čp/če, která je 
součástí pozemku st. p. č. 1765 v k. ú. Krá-
líky, za účelem provozování novinového 
stánku, za nájemné ve výši 486 Kč/měsíc, 
kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu neur-
čitou s tříměsíční výpovědní dobou s tím, že 
účinnost smlouvy se odkládá do doby získá-
ní souhlasu ŘO IROP. Uzavření nájemního 
vztahu je současně podmíněno uzavřením 
smlouvy o provozování WC a zajištění 
úklidu čekárny. RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/36/385: RM souhlasí s ukon-
čením nájemního vztahu k prostorům 
sloužících podnikání v přízemí stavby 
občanské vybavenosti čp. 274, která je 
součástí pozemku st. p. č. 153/1 v k. ú. 
Králíky, s nájemcem V. H., Velké Losiny, 
a to dohodou ke dni 31.10.2018. 

RM/2018/36/386: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostorů sloužících podnikání 
o celkové výměře 102 m2 v přízemí stavby 
občanské vybavenosti čp. 274, která je 
součástí pozemku st. p. č. 153/1 v k. ú. 
Králíky, předmět podnikání a účel pronájmu 
– prodejna ovoce a zeleniny, za minimální 
nájemné ve výši 800 Kč/m2/rok, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro pronajímání prostorů slouží-
cích podnikání ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/36/387: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
o výměře 9 m2 ve stavbě občanské vyba-
venosti čp. 374, která je součástí pozemku 
st. p. č. 351/1 v k. ú. Králíky, za účelem 
uskladnění hudebních nástrojů, za minimál-
ní nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro pronajímání prostorů slouží-
cích podnikání ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/36/388: RM schvaluje záměr 
prodeje osobního automobilu zn. ŠKODA 
FABIA 1.2, RZ KRALIKY5, rok výroby 
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2006, za minimální nabídkovou kupní cenu 
ve výši 43.200 Kč včetně DPH a ukládá MO 
záměr prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů.

RM/2018/36/389: RM schvaluje úplnou 
uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu 
zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce: „Svatomichalská pouť 2018 v Králí-
kách“ v termínu od 28.09.2018 19:00 hod. 
do 30.09.2018 do 18:00 hod. Dále pověřuje 
odbor VTS zajištěním uzavírky.

RM/2018/36/390: RM nedoporučuje ZM 
schválit uzavření dohody o splácení dluhu 
mezi městem Králíky a p. R. G., Žďár nad 
Sázavou. RM ukládá odboru VTS po jed-
nání ZM vyzvat dlužníka R. G. k úplnému 
uhrazení dlužné částky ve výši 32.525 Kč se 
zákonným úrokem z prodlení ve výši 8,05 % 
ročně z částky od 30.01.2014 do zaplacení 
a náklady řízení ve výši 35.114,20 Kč, 
a to nejpozději do 31.12.2018. Dále RM 
v případě neuhrazení dluhu v plné výši 
schvaluje podání návrhu na nařízení exe-
kuce prostřednictvím advokátní kanceláře 
právního zástupce města. 

RM/2018/36/391: RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000 Kč 
mezi Pardubickým krajem, Komenského ná-
městí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 
a městem Králíky na akci: „Intenzifi kace 
ČOV Králíky“, v předloženém znění.

RM/2018/36/392: RM souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování suchého 
jasanu na p. p. č. 3800 v k. ú. Králíky mezi 
městem Králíky a p. R. B., Králíky, za pod-
mínky, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

RM/2018/36/393: RM souhlasí s ošetře-
ním vzrostlé lípy na p. p. č. 165 v k. ú. Krá-
líky z rozpočtu města Králíky – rozpočtové 
kapitoly údržba veřejné zeleně.

RM/2018/36/394: RM souhlasí s vysa-
zením lípy k  100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky na p. p. č. 273/2 v k. ú. 
Králíky.

RM/2018/36/395: RM souhlasí s vysaze-
ním lípy v rámci akce „100 let republiky“ 
na p. p. č. 653/1 v k. ú. Králíky.

RM/2018/36/396: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
8.550 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vladisla-
vova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, 
na realizaci projektu „OBĚDY PRO DĚTI“.

17.09.
RM/2018/37/397:  RM doporučuje 

ZM schválit záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 3541 – orné půdy o výměře 976 m2 
a p. p. č. 3542 – orné půdy o výměře 976 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní 
ceny nejsou příslušná technická zařízení 
na pozemcích a zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
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nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

RM/2018/37/398: RM schvaluje záměr 
prodeje dvou staveb technického vybavení 
– pilíře elektro a pilíře HUP na pozemcích 
p. p. č. 3541 a p. p. č. 3542 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu u každého ve výši: 
• pilíř elektro 9.243 Kč
• pilíř HUP 10.890 Kč
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 

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

RM/2018/37/399: RM schvaluje výjimku 
z Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnic-
tví města Králíky a schvaluje uzavření nové 
nájemní smlouvy s p. J. V., Králíky, zastou-
peným kolizním opatrovníkem Mgr. Blan-
kou Duškovou, advokátkou sídlem Nám. 
gen. Knopa 837, 564 01 Žamberk, na dobu 
neurčitou s účinností od 01.10.2018. 

RM/2018/37/400: RM schvaluje smlou-
vy o poskytnutí prostor na dobu nezbytně 
nutnou, tj. na dobu určitou od 03.10.2018 
do 08.10.2018, pro přípravu a konání voleb 
do Zastupitelstva města Králíky ve dnech 
05.10.2018 a 06.10.2018 s těmito subjekty:

L. K., Hradec Králové, a J. K., Králíky, 
místo konání – rekreační zařízení Heřma-
nice čp. 102. RM schvaluje úhradu za po-
skytnutí prostor ve výši 3.600 Kč.

Duchovní správa poutního kostela v Krá-
líkách II, IČO 73631035, sídlem Kopeček 
1, 561 69 Králíky, místo konání – Klášter 
čp. 1, Dolní Hedeč. RM schvaluje úhradu 
za poskytnutí prostor ve výši 3.600 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhra-
dě účelně vynaložených nákladů na dobu 
nezbytně nutnou, tj. na dobu určitou 
od 03.10.2018 do 08.10.2018, pro přípravu 
a konání voleb do Zastupitelstva města 
Králíky ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 
s těmito subjekty:

Základní škola Králíky, IČO 49314629, 
sídlem Moravská 647, 561 69 Králíky, místo 
konání – budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412. 
RM schvaluje úhradu za účelně vynaložené 
náklady ve výši 3.600 Kč.

Městská knihovna Králíky, IČO 00372391, 
sídlem Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, 
místo konání – budova knihovny, Velké 
náměstí čp. 273, 561 69 Králíky. RM schva-
luje úhradu za účelně vynaložené náklady 
ve výši 3.600 Kč.

RM/2018/37/401:  RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3540 – orné půdy o výměře 976 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku a zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

RM/2018/37/402: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 

pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3540 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:
• pilíř elektro 9.243 Kč
• pilíř HUP 10.890 Kč
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 

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

RM/2018/37/403:  RM schvaluje 
„Smlouvu o poskytnutí programové úče-
lové dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2018“ v před-
loženém znění na pořízení radiostanic 
s příslušenstvím poskytnuté do výše 70 % 
ze skutečných celkových nákladů, maxi-
málně však 30.500 Kč. Smlouva je uzaví-
rána mezi poskytovatelem - Pardubickým 
krajem a příjemcem - městem Králíky.

RM/2018/37/404: RM souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o pokácení 9 ja-
vorů (vícekmenů) na p. p. č. 2478 v k. ú. 
Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a p. R. S., Červená Voda, za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu. 

RM/2018/37/405: RM rozhodla o vý-
běru nejvhodnější cenové nabídky na ve-
řejnou zakázku na dodávku „Užitkové 
terénní vozidlo“ a schvaluje uzavření 
kupní smlouvy s vítěznou firmou P&L 
spol. s. r. o., Biskupice 206, 763 41 
Biskupice u Luhačovic, IČO 00351504 
a městem Králíky.

24.09.
RM/2018/38/406: RM schvaluje smlou-

vu o provozování WC a zajištění úklidu 
čekárny v jiné stavbě bez čp/če, která je 
součástí st. p. č. 1765 v k. ú. Králíky s paní 
Jarmilou Šnejdarovou, IČO 49311824, 
sídlem Tyršova 1037/12, 790 01 Jeseník, 
za úhradu ve výši 6.500 Kč/měsíc + DPH, 
kdy smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 31.12.2018, v předloženém znění. 

RM/2018/38/407: RM schvaluje smlou-
vu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na akci: „Přeložka STL plynovodu, 
číslo stavby 8800090872“ mezi GasNet, 
s. r. o., Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 27295567 a městem Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2018/38/408: RM schvaluje smlou-
vu o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
na akci: „Přeložka STL plynovodu, číslo 
stavby 8800090872“ mezi GasNet, s. r. o., 
Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 27295567 a městem Králíky, v před-
loženém znění.

RM/2018/38/409: RM schvaluje „Příkaz-
ní smlouvu na zajištění organizace Svato-
michalské pouti“, která se koná ve dnech 
29.09.2018 a 30.09.2018 na pozemcích 
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vyhrazených k jejímu pořádání. Smlouva je 
uzavírána mezi městem Králíky a Sokolem 
Dolní Boříkovice, z. s., v předloženém 
znění.

RM/2018/38/410: RM schvaluje „Pří-
kazní smlouvu na zajištění organizace Sva-
tomichalské pouti“, která se koná ve dnech 
29.09.2018 a 30.09.2018 na pozemcích 
vyhrazených k jejímu pořádání. Smlouva 
je uzavírána mezi městem Králíky a FC 
Jiskra 2008, z. s., v předloženém znění.

RM/2018/38/411: RM souhlasí s bez-
úplatným převodem vlastnického práva 
k multimediálnímu informačnímu kiosku 
26BOT-Classic Wall, identifi kační číslo 
licence D8317CAO-3970-11E2-B4A2-
B8C16188709B, umístěného na nemovi-
tosti č. p. 274 v k. ú. Králíky od Destinační 
společnost Východní Čechy, nám. Repub-
liky 12, 530 02 Pardubice, IČO 75126842 
na město Králíky.

RM/2018/38/412: RM schvaluje da-
rovací smlouvu mezi Destinační společ-
ností Východní Čechy, nám. Republiky 
12, 530 02 Pardubice, IČO 75126842 
a městem Králíky na bezúplatný převod 
vlastnického práva k multimediálnímu 
informačnímu kiosku 26BOT-Classic Wall, 

identifi kační číslo licence D8317CAO-
3970-11E2-B4A2-B8C16188709B, umís-
těného na nemovitosti č. p. 274 v k. ú. 
Králíky, v předloženém znění. 

RM/2018/38/413: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
40.000 Kč do vlastnictví příspěvkové 
organizace Klub Na Střelnici od dárce 
Jana Ponocná, Aloise Jiráska 589, 561 69 
Králíky, IČO 16747992 na realizaci pro-
jektu „Slavnostní koncert ke 100. výročí 
založení Československé republiky“.

RM/2018/38/414: RM schvaluje smlou-
vu o bezúplatném poskytnutí Technického 
zařízení a instalace Systému určeného pro 
zpracování digitalizovaných fotografií 
a podpisů – registr řidičů společností 
Cendis, s. p., nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 00311391, 
v předloženém znění. 

RM/2018/38/415: RM souhlasí s poří-
zením nového vozu na rozvoz stravy pro 
mateřské školy a ukládá odborům OOS 
a FO zařadit žádost PO Školní jídelna 
Králíky do návrhu rozpisu rozpočtu pro 
rok 2019.

RM/2018/38/416: RM schvaluje dotaci 
ve výši 8.000 Kč žadateli TJ Jiskra Krá-

líky, z. s., Nádražní 488, 561 69 Králíky, 
IČO 00529699, tenisový oddíl, na realizaci 
projektu Tenisový turnaj ve čtyřhře u příle-
žitosti oslav 450 let města Králíky.

RM/2018/38/417: RM souhlasí se 
zapojením příspěvkové organizace Zá-
kladní umělecká škola Králíky do příprav 
projektu Český hudební tábor mládeže 
2019 a ukládá odboru OS zahrnout nákla-
dy na ladění klavírů do přípravy rozpočtu 
2019 u příslušné školy.

RM/2018/38/418: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 27 na náhradu ná-
kladů přidělenou městu Králíky na základě 
rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, 
dále rozpočtové opatření číslo 29 na do-
taci přidělenou městu Králíky na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva Pardubického 
kraje, dále rozpočtové opatření číslo 
37 na dotaci přidělenou městu Králíky 
na základě rozhodnutí Zastupitelstva Par-
dubického kraje, dále rozpočtové opatření 
číslo 18 – 113 na dotaci přidělenou městu 
Králíky na základě rozhodnutí Minis-
terstva fi nanční ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201812, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 4.397.026,00 Kč.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd Základní školy Králíky

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon sociálně-práv-
ní ochrany 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 otcovství; v případě výchov-
ných problémů dětí; při podezření na týrání nebo zneu-
žívání 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 rodinnou 
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 

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

Kontakt: 724 894 938

Na začátku letošního školního roku měli žáci 6. tříd, jejich třídní 
učitelé a další pedagogičtí pracovníci možnost blíže se vzájemně 
poznat na adaptačním kurzu. 

V krásném prostředí ubytovacího zařízení SOU Králíky měli 
zúčastnění ideální podmínky pro  motivační i sportovní soutěže, 
jejichž cílem bylo blíže poznat spolužáky v různých situacích.

Ve dvou dnech žáci 6.A i 6.B překonávali překážky při pěším 
přesunu. Poznávali přírodu a plnili různé úkoly, které pro ně učitelé 
připravili.  

Součástí kurzu byl i velmi chutný oběd, který pro žáky připravily 
kuchařky z ubytovacího zařízení SOU Králíky. Podle slov účastníků 
jim po oba dny velmi chutnalo. 

Adaptační kurzy mají za cíl stmelit kolektiv tříd po jejich přechodu 
na druhý stupeň základní školy. Při různých hrách a soutěžích se 
pokaždé obměnilo složení skupin, a to nutilo účastníky mnohdy 
improvizovat a spolehnout se na nové členy v nové skupině. 

Několik názorů dětí svědčí o atmosféře, která na kurzu panovala:
„ Bylo to super – hlavně hry a oběd.“
„Moc se mi to líbilo, ale musel jsem odolat útokům sršňů.“
„Hry na pozornost a pohotovost se mi moc líbily.“
„Krásné počasí a pěkně strávený den v přírodě.“
„Ale museli jsme se snažit společně a to je dobrá věc.“

V hodině občanské výchovy, která probíhala již ve škole, si 
žáci s třídními učiteli zhodnotili jednotlivé soutěže, hry a svoje 

poznatky. Vybrali si heslo, které bude po celý rok stmelovat jejich 
třídu. Na hodině výtvarné výchovy potom heslo zhmotnili do po-
doby plakátu a ten si umístí ve své třídě. Při každodenním plnění 
školních povinností budou moci dokázat, že jim adaptační kurz 
něco nového přinesl.   

Za učitele Mgr. Radomír Bílý
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Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM): Jana Ponocná, sta-
rostka; Mgr. Martin Hejkrlík, místostarosta; 
Mgr. Miroslav Beran, člen RM; Ing. Ladi-
slav Dostálek; Mgr. Karel Hlava; David 
Hrda; Mgr. Dušan Krabec, Ing. Václav 
Kubín; Ing. Karel Málek; Ing. Pavel Strnad, 
člen RM; Mgr. Jiří Švanda; Ing. Ladislav 
Tóth, člen RM; Antonín Vyšohlíd. 

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

Za Městský úřad Králíky byli přítomni: 
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, 
Ing. Magdalena Berková, Ing. Věra Kubíč-
ková, Jitka Prausová, Bc. Šverák.

Pozvaní hosté: Ing. Štěpán Brus, jednatel 
společnosti Mix Max Energetika; Ing. Hana 
Jeníčková z Pozemkového úřadu Ústí nad 
Orlicí.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.2. Zhodnocení hospodaření města 

za uplynulé volební období
4.3. Schválení smluv o poskytnutí úvěru 

na fi nancování projektů „Intenzifi kace 
ČOV Králíky“ a „Rozvoj a posilování 
ICT Městského úřadu Králíky“

4.4. Schválení poskytnutí dotace SH ČMS 
– Sbor dobrovolných hasičů Králíky

4.5. Aktualizace zřizovacích listin příspěv-
kových organizací

4.6. Investiční záměr výstavby akce 
s názvem „Realizace centrálního zdroje 
dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, 
ZŠ Moravská s instalací KVET“

4.7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpoč-
tu města Králíky

4.8. Informace o vývoji kvality vody v Čer-
veném Potoce

4.9. Schválení smlouvy o způsobu spolu-
fi nancování příspěvku na STD Králíky

4.10. Úprava Pravidel financování pro 
osadní výbory

4.11. Prezentace majetkového odboru
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 na posledním jednání zastupitel-
stva ve volebním období 2014 až 2018. 
Dále konstatovala, že ZM bylo řádně svo-
láno a vyhlášeno a je přítomno 13 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 09.07.2018 pan David Hrda 
a Mgr. Karel Hlava nevznesli připomínky 

k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni pan Antonín Vyšohlíd 
a Ing. Pavel Strnad.
ZM/2018/05/101: ZM schvaluje ověřova-

teli dnešního zápisu jednání pana Antonína 
Vyšohlída a pana Ing. Pavla Strnada.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní starostka navrhla hlasovat 
o zveřejněném návrhu programu.
ZM/2018/05/102: ZM schvaluje program 

jednání ZM č. 05.
Hlasování: 13:0:0 (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. Plán společných zařízení pro 

KPÚ Heřmanice u Králík.
Starostka přivítala hosta dnešního jednání 

paní Ing. Hanu Jeníčkovou z Pozemkového 
úřadu Ústí nad Orlicí, zpracovatelku plánů 
společných zařízení pro komplexní pozem-
kové úpravy všech katastrálních území spa-
dajících pod ORP Králíky, která podrobně 
seznámila přítomné s problematikou tvorby 
Plánu společných zařízení pro KPÚ Heřma-
nice u Králík. Přítomným zastupitelům byl 
předložen k projednání dopis pana Josefa 
Kopeckého k této problematice, který sta-
rostka dnes obdržela. Po proběhlé diskusi 
bylo přijato připravené usnesení.
ZM/2018/05/103: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje Plán společných zaří-
zení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Heřmanice u Králík v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
4.1.02. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 506 v k. ú. Králíky
ZM/2018/05/104: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 506 – zahrady o výměře 820 m2 
v k. ú. Králíky panu B., Králíky, za kupní 
cenu ve výši 182.170 Kč + DPH ve výši 
38.256 Kč, tj. celkem 220.426 Kč.
 Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.03. Schválení prodeje volné bytové 
jednotky č. 583/6 v bytovém domě čp. 583 
v ul. Františka Palackého v Králíkách dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů
ZM/2018/05/105: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 583/6 o velikosti 38,6 m2 ve 2. 
nadzemním podlaží bytového domu čp. 583 
v k. ú. Králíky spolu se spoluvlastnickým 
podílem na společných částech domu a po-
zemcích st. p. č. 729 a p. p. č. 651/27 v k. ú. 
Králíky ve výši 1325/10000 panu Z., Mohel-
nice za kupní cenu ve výši 521.000 Kč s tím, 

že smluvní strany v souladu s ust. § 1125 se 
vzdají předkupního práva dle § 1124 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.04. Schválení prodeje volné bytové 
jednotky č. 583/7 v bytovém domě čp. 583 
v ul. Františka Palackého v Králíkách dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů
ZM/2018/05/106: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej volné bytové 
jednotky č. 583/7 o velikosti 35,90 m2 
ve 2. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se spo-
luvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1232/10000 panu K., Hanušovice za kupní 
cenu ve výši 442.000 Kč s tím, že smluvní 
strany v souladu s ust. § 1125 se vzdají před-
kupního práva dle § 1124 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
Hlasování:13:0:0 (schváleno)

4.1.05. Schválení prodeje spoluvlastnic-
kého podílu ve výši ideální ½ na pozemku 
p. p. č. 968/2 v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/107: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej spoluvlastnické-
ho podílu ve výši ideální ½ na pozemku 
p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu 
o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
manželům S., Praha, za kupní cenu ve výši 
13.495 Kč.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.06. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 428/4 v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/108: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 428/4 – trvalého travního porostu 
o výměře 696 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
manželům Ž., Olšany za kupní cenu ve výši 
53.150 Kč.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.07. Schválení prodeje pozemků 
p. p. č. 555/1, p. p. č. 555/2, p. p. č. 555/3 
a p. p. č. 555/5 v k. ú. Dolní Hedeč 
ZM/2018/05/109: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p. p. č. 555/1 – ostatní plochy o výměře 
22 m2, p. p. č. 555/2 – vodní plochy o vý-
měře 534 m2, p. p. č. 555/3 – ostatní plochy 
o výměře 342 m2 a p. p. č. 555/5 – vodní 
plochy o výměře 44 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
panu B., Králíky, za kupní cenu ve výši 
68.410 Kč.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.08. Schválení prodeje pozemku 
p. p. č. 2485 v k. ú. Horní Lipka
ZM/2018/05/110: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu 
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o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka 
panu J., Olomouc, za kupní cenu ve výši 
513.223 Kč + DPH ve výši 107.777 Kč, 
tj. celkem 621.000 Kč. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.09. Schválení prodeje části pozemku 
p. p. č. 1533/1 v k. ú. Dolní Boříkovice, 
která je nově označena jako p. p. č. 1533/3
ZM/2018/05/111: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 1533/3 – ostatní plochy o výměře 
187 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice do podí-
lového spoluvlastnictví, a to:
• ideální ½ paní N., Hradec Králové, 

za kupní cenu ve výši 14.974 Kč a
• ideální ½ manželům S., Praha, za kupní 

cenu ve výši 14.974 Kč.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení směny pozemku 
p. p. č. 3481 ve vlastnictví města Krá-
líky za části pozemků p. p. č. 355/4, 
p. p. č. 480/1 a p. p. č. 3478 ve vlastnictví 
pana M. D. vše v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/112: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje směnu pozemku 
p. p. č. 3481 – trvalého travního porostu 
o výměře 221 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
ve vlastnictví města Králíky za části po-
zemků p. p. č. 355/4 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 29 m2, p. p. č. 480/1 
– trvalého travního porostu o výměře cca 
7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. 
Dolní Boříkovice ve vlastnictví pana D., 
Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí pan D., 
a náklady spojené s převodem uhradí město 
Králíky. Zároveň Zastupitelstvo města Krá-
líky schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
směnné smlouvě v předloženém znění.
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.1.11. Schválení směny pozemků 
p. p. č. 288/6, p. p. č. 288/11 a části 
p. p. č. 288/9 ve vlastnictví města Krá-
líky za části pozemků p. p. č. 288/7, 
p. p. č. 288/8 a p. p. č. 288/10 ve vlast-
nictví manželů Z. a D. S. vše v k. ú. Dolní 
Boříkovice 
ZM/2018/05/113: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje směnu pozemků 
p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 
43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 92 m2 a části 
p. p. č. 288/9 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 7 m2 v k. ú. Dolní Boříko-
vice ve vlastnictví města Králíky za části 
pozemků p. p. č. 288/7 – ostatní plochy, 
p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu 
a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu 
o celkové výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dol-
ní Boříkovice ve vlastnictví manželů S., 
Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
s tím, že rozdíl kupních cen uhradí manže-

lé S. a náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky. Zároveň Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí směnné smlouvě v předloženém 
znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.12. Schválení záměru prodeje po-
zemků p. p. č. 1397/1 a části p. p. č. 1397/2 
v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/114: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 1397/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 45 m2 a části p. p. č. 1397/2 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 38 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. Současně Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje zřízení na předmětných 
pozemcích právo provedení stavby – 
chodníku dle § 1240 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, pro stavebníka město 
Králíky, právo provedení stavby se zřizuje 
na dobu 20 let a bezúplatně, a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.13. Schválení záměru prodeje po-
zemků st. p. č. 110, p. p. č. 3234 a části 
p. p. č. 3238 v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/115: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 
st. p. č. 110 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 239 m2, p. p. č. 3234 – ostat-
ní plochy o výměře 1 613 m2 a části 
p. p. č. 3238 – ostatní plochy o výměře cca 
189 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 120 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem + DPH, u nezastavěné části po-
zemku p. p. č. 3234 nejméně však ve výši 
50 Kč/m2, a ukládá záměr prodeje zveřejnit.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.14. Neschválení záměru prodeje 
části pozemku p. p. č. 609 v k. ú. Dolní 
Boříkovice
ZM/2018/05/116: Zastupitelstvo města 

Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. p. č. 609 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 1 000 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.15. Nákup pozemku p. p. č. 2127 
v k. ú. Dolní Boříkovice
ZM/2018/05/117: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje nákup pozemku 
p. p. č. 2127 – ostatní plochy o výměře 
96 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice od pana B., 
Králíky, za kupní cenu ve výši 20.000 Kč 
a současně schvaluje kupní smlouvu 
v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.1.16. Neschválení dohody o splácení 
dluhu mezi městem Králíky a panem R. G.
ZM/2018/05/118: Zastupitelstvo města 

Králíky neschvaluje uzavření dohody 
o splácení dluhu mezi městem Králíky 
a panem G., Žďár nad Sázavou.
Hlasování: 12:1:0 (schváleno)

4.2. Zhodnocení hospodaření města 
za uplynulé volební období
Starostka města Jana Ponocná podrobně 

zhodnotila hospodaření města v průběhu 
volebního období.
ZM/2018/05/119: Zastupitelstvo města 

Králíky bere na vědomí informaci o hos-
podaření města v průběhu volebního 
období 2014 – 2018 a o stavu fi nančních 
prostředků a vybraných závazků a pohle-
dávek k 17.09.2018.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.3. Schválení smluv o poskytnutí úvěru 
na financování projektů „Intenzifikace 
ČOV Králíky“ a „Rozvoj a posilování ICT 
Městského úřadu Králíky“
Ing. Magdalena Berková, vedoucí fi-

nančního odboru, předložila k projednání 
smlouvy o poskytnutí úvěru a vysvětlila 
podrobnosti jednotlivých úvěrů. Po pro-
běhlé diskusi byla přijata připravená 
usnesení.
ZM/2018/05/120: ZM schvaluje, podle 

§ 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, uzavření smlou-
vy o úvěru do výše 25.000.000,00 Kč mezi 
fi rmou Česká spořitelna, a. s., sídlem Praha 
4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 
IČO 45244782 a městem Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072, 
na financování projektu „Intenzifikace 
ČOV Králíky“ v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/121: ZM schvaluje, podle 
§ 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění, uzavření smlou-
vy o úvěru do výše 9.000.000,00 Kč mezi 
fi rmou Česká spořitelna, a. s., sídlem Pra-
ha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, 
IČO 45244782 a městem Králíky, Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO 00279072, 
na financování projektu „Rozvoj a po-
silování ICT Městského úřadu Králíky“ 
v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.4. Schválení poskytnutí dotace 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Králíky
Ing. Roman Švéda, zástupce vedoucího 

odboru organizačního a správního, předlo-
žil žádost SDH Králíky o dotaci z rozpočtu 
města Králíky na činnost. Po proběhlé 
diskusi bylo přijato připravené usnesení.
ZM/2018/05/122: ZM schvaluje dotaci 

na činnost ve výši 55.500 Kč subjektu 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Králíky, Karla Čapka 316, 561 69 Králíky, 
IČO 61238449.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4. 5. Aktualizace zřizovacích listin pří-
spěvkových organizací

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města Králíky
(pokračování)
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Ing. Roman Švéda, seznámil přítomné se 
změnami zřizovacích listin příspěvkových 
organizací. Po proběhlé diskusi byla při-
jata připravená usnesení.
ZM/2018/05/123: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje změnu zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Červený Potok, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí s účinností od 01.10.2018 
a vydává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/124: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
s účinností od 01.10.2018 a vydává ji 
v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/125: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
s účinností od 01.10.2018 a vydává ji 
v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/126: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky s účinností od 01.10.2018 a vy-
dává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/127: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky s účinností 
od 01.10.2018 a vydává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/128: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky s účinností od 01.10.2018 a vy-
dává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/129: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městská knihov-
na Králíky s účinností od 01.10.2018 
a vydává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/130: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městské muzeum 
Králíky s účinností od 01.10.2018 a vy-
dává ji v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

ZM/2018/05/131: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
s účinností od 01.10.2018 a vydává ji 
v plném znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4. 6. Investiční záměr výstavby akce 

s názvem „Realizace centrálního zdroje 
dodávky tepla pro ZUŠ, MŠ Moravská, 
ZŠ Moravská s instalací KVET“
Starostka přivítala v sále Ing. Štěpána 

Bruse, jednatele společnosti Mix Max 
Energetika, který vysvětlil podrobnosti 
nového centrálního zdroje dodávky tepla 
pro ZUŠ, MŠ Moravská, ZŠ Moravská. 
Součástí nového zdroje tepla bude in-
stalace KVET (kogenerační jednotka 
s plynovým motorem).
ZM/2018/05/132: ZM schvaluje nabytí 

majetku společností Služby města Králí-
ky s. r. o., Růžová 462, 561 69 Králíky, 
IČO 26007959, realizací akce: „Reali-
zace centrálního zdroje dodávky tepla 
pro ZUŠ, MŠ Moravská, Základní školu 
Králíky s instalací KVET“.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.7. Smlouva o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Králíky
Bc. Pavel Šverák, předložil přítomným 

zastupitelům návrh smlouvy a informoval 
o schválené dotaci z pardubického kraje 
na obnovu pietního místa věnovaného 
obětem I. světové války v Dolní Hedeči.
ZM/2018/05/133: ZM schvaluje smlou-

vu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Králíky ve výši 84.525 Kč mezi městem 
Králíky a panem V., Ústí nad Orlicí, 
vlastníkem památníku obětem I. světové 
války, Dolní Hedeč, v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4. 8. Informace o vývoji kvality vody 
v Červeném Potoce
Starostka Jana Ponocná informovala 

o vývoji kvality vody v nově vybudova-
ném vodovodním přivaděči do Červeného 
Potoka a s dopisem společnosti Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
o vývoji pH vody a dále s monitoringem 
pH vody od 10.05.2016 do 20.08.2018.
ZM/2018/05/134: Zastupitelstvo města 

Králíky bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí o vývoji kvality pitné vody 
v Červeném Potoce, včetně přehledu 
dlouhodobého vývoje.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4. 9. Schválení smlouvy o způsobu 
spolufinancování příspěvku na STD 
Králíky
Starostka Jana Ponocná seznámila 

přítomné s návrhem smlouvy, která je 
připravena na základě dohody mezi 
starosty obcí v ORP Králíky a v souvis-
losti s poskytnutím finančního příspěvku 
Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí a dále 
s navrženým podílem jednotlivých obcí 
na financování příspěvku.
ZM/2018/05/135: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje Smlouvu o způsobu 
financování příspěvku na podporu fungo-
vání sociální služby – sociálně terapeu-

tické dílny ve městě Králíky mezi městem 
Králíky a obcemi Červená Voda, Mladkov, 
Lichkov a Dolní Morava.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.10. Úprava Pravidel financování pro 
osadní výbory
Místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík 

předložil k projednání úpravu Pravidel 
financování pro OV a vysvětlil důvod 
změny financování. 
ZM/2018/05/136: ZM schvaluje Pra-

vidla financování pro osadní výbory 
v předloženém znění.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

Z další části jednání se omluvil David 
Hrda a opustil jednací sál.

4.11. Prezentace majetkového odboru
Ing. Věra Kubíčková, vedoucí majetko-

vého odboru, seznámila přítomné s připra-
venou prezentací o náplni a činnostech, 
které jsou na odboru vykonávány jed-
notlivými pracovnicemi. Nebylo přijato 
žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Ing. Martin Košťál, tajemník Městského 

úřadu Králíky, seznámil přítomné s perso-
nální problematikou na úřadě a s vyhlá-
šením dvou výběrových řízení na odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví. Nebylo 
přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné 

usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Místostarosta Mgr. Martin Hejkrlík 

seznámil přítomné s připravenou prezen-
tací o přípravě aktualizace projektové 
dokumentace nové sportovní haly a ná-
vštěvě 4 vybudovaných sportovních hal 
v Třebši, Skutči, Jeseníku a ve Svitavách. 
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné 
usnesení.

Ing. Pavel Strnad pozval zastupitele to-
hoto i nového volebního období, všechny 
porevoluční starosty a budoucího starostu 
města na slavnostní koncert Boni Pue-
ri v sobotu 27.10.2018 v 16:00 hodin 
v Poutním kostele v Dolní Hedeči u příle-
žitosti 100. výročí vzniku Československé 
republiky a poděkoval paní starostce 
za sponzorování tohoto koncertu.

Starostka na závěr shrnula tři volební 
období, poděkovala zastupitelům za spo-
lupráci a předala jim knihu Králíky a okolí 
v průběhu staletí, oficiálně se s nimi roz-
loučila a ukončila jednání ve 21:10 hodin.

Po ukončení jednání byli přítomní 
zastupitelé pozváni k přípitku s občer-
stvením k ukončení volebního období 
zastupitelstva.

Výpis zajistila redakce KZ 

Výpis ze zasedání Zastupitelstva města Králíky
(pokračování)
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Informace voličům o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva města Králíky

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o vol-
bách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuji voliče, že
I. volby do Zastupitelstva města Králíky se konají:

dne 5. října 2018 (pátek), od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
dne 6. října 2018 (sobota), od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

II. místem pro konání voleb do Zastupitelstva města Králíky 
jsou:

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

5. května 412, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: 
Berlínská čp. 405, 406, 525, 526
Červenovodská čp. 997
Dolní čp. 184, 185, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 
252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 511, 512, 513, 514, 515, 516
Hradecká čp. 186, 195, 197, 198, 201, 202, 219, 220, 222, 224, 
229, 386, 387, 633, 634, 635, 636, 637, 652
Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 390, 
530, 638, 639, 641, 642, 654. 859, 889,643
Kosmonautů čp. 521, 522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 
881, 882, 883
Luční čp. 198, 235, 373, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
463, 464, 884, 885, 886, 887
Moravská čp. 418, 421, 481, 647, 651, 998, 999
Na Křižovatce čp. 188, 190, 191, 192, 193, 657 
Na Mokřinách čp. 665, 666, 667, 668, 669, 940, 941, 942, 945, 944
Na Příkopě čp. 244, 246, 249
Nádražní čp. 395, 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 653, 841, 842, 843, 844, 845
Pivovarská čp. 158, 160, 161, 163, 164, 171, 261, 271, 382, 393, 
423, 1121, 1122, 1128, 1124, 1016, 1126
Plynárenská čp. 384, 420, 425, 434, 567, 568, 569, 570, 573, 
579, 580 
Pod dět. domovem čp. 459, 574, 575, 576, 578
Předměstí čp. 207, 208, 209,210, 211, 213, 216, 217, 221, 223, 
225, 426 
Tkalcovská čp. 183, 187, 655, 656, 657
Tovární čp. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 394, 413, 415, 419, 649, 670
U Zastávky čp. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 
408
5. května čp. 372, 383, 385, 388, 391, 410, 411, 412, 414, 416, 
417, 422, 433, 435, 444, 465, 466, 491, 518, 519, 520, 523, 524, 
571, 572, 577, 646

volební okrsek č. 2 
POZOR ZMĚNA SÍDLA VOLEBNÍHO OKRSKU!
Sídlem volebního okrsku je Městská knihovna Králíky, Vel-
ké nám. 273, Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici:
Červenovodská čp. 302, 461
Dlouhá čp. 278, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353
Hluboká čp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 267, 268, 269
J. Opletala čp. 20, 21, 22, 23, 45, 90, 92, 116, 117, 118, 121, 124, 
126, 127, 128, 129, 132, 360, 361, 1000

Ke Skalce čp. 111, 1001, 1002
Malé náměstí čp. 322, 338
Moravská čp. 292
Na Pískách čp. 19, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 145, 377, 378, 549, 650
Na Skřivánku čp. 149, 150, 152, 153, 154, 381, 517
Nábřežní čp. 125, 130, 375
Pivovarská čp. 146, 147, 148, 151, 423
Příční čp. 352
Růžová čp. 293, 462
Slunná stráň čp. 140, 155, 156, 157, 159, 162, 379, 380, 632, 
1016, 1017, 1018, 1019
Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 347, 359, 370, 914, 916
V Bytovkách čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 921, 922
Velké náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 
354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 365, 366, 367
Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 468, 469
Ztracená čp. 9, 10, 631
5. května čp. 368, 270 
17. listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 320, 321, 467
bez názvu ulice: čp. 1938

volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad Králíky, Karla Čapka 
316, Králíky (jednací místnost - přízemí), a to pro voliče bydlící 
v ulici:  
A. Jiráska čp. 449, 450, 554, 555, 556, 557, 589, 596, 598, 599, 
626, 627, 628, 629, 630 
A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 
780, 781, 782, 783
B. Smetany čp. 558, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 588, 590
Červenovodská čp. 304, 310, 392, 548, 695
F. Palackého čp. 445, 447, 448, 451, 456, 581, 583, 584, 622
Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 
112, 119, 120
Husova čp. 452, 454, 455
J. Nerudy čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 
611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 784
J. Švermy čp. 690, 694, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 714, 715
K Parku čp. 496
Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 311, 316, 317, 374, 460, 475, 
492, 494, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 542, 543, 
550, 560, 621, 625, 746, 747
Leoše Janáčka čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, 816, 817, 818
Lidická čp. 535, 539, 540
Malé náměstí čp. 303, 304
Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 594, 595
Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 531, 532, 533, 534, 
538, 546, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 
688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 759
Polní čp. 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 893
Příkrá čp. 40, 42, 315, 424
Růžová čp. 470, 471, 472, 474, 645, 648, 693
Sadová čp. 314, 318, 319
Sportovní čp. 536, 537, 544, 545, 675, 738, 739, 740, 741, 742, 
743, 744, 745
V Aleji čp. 313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 553, 612, 613, 778
V. Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 
712, 713, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 920
Z. Fibicha čp. 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803
Za Pilou čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 673, 674, 820, 
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834 
17. listopadu čp. 37, 38, 39, 48, 49, 113
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volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Červený Potok čp. 70, 

a to pro voliče bydlící v části obce:
Červený Potok čp. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47, 56, 59, 60, 63, 
65, 66, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Horní Hedeč čp. 2, 3, 48; 
  č.ev. 1

volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Dolní Boříkovice čp. 184, 

a to pro voliče bydlící v části obce:
Dolní Boříkovice čp. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 
39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 
75, 76, 83, 90, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 
141, 145, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
161, 163, 164, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 181, 182, 183, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191
  č.ev. 1, 2, 152
Horní Boříkovice čp. 3, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 52, 167

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

voliče bydlící v ulici, části obce:
Hedečská čp. 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94
Dolní Hedeč čp. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 
78, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 100, 101, 102, 108, 112, 
113, 114, 117, 119, 120
Kopeček čp. 1, 2

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

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

volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je klubovna, Prostřední Lipka čp. 58, 

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

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

pro voliče bydlící v části obce:
Horní Lipka čp. 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 
31, 32, 33, 37, 38, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 
77, 80, 82, 86, 93, 97, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 115, 116, 118, 
128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 143, 150, 153, 160, 163, 61
  č.ev. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24

volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku je rekreační zařízení, Heřmanice čp. 102, 

a to pro voliče bydlící v části obce:
Heřmanice čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
25, 28, 30, 44, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 73, 83, 
84, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 102
 č.ev. 6, 7, 8, 9

Informace o způsobu hlasování
Voličům (občanům České republiky, občanům jiného členského 

státu Evropské unie) bude umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem, či cestovním 
pasem jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky budou dodány do domácností nejpozději v úterý 

2. října 2018, ve dnech voleb je volič může obdržet i ve volební 
místnosti.
Způsob hlasování

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastu-
pitelstva obce má být zvoleno (Zastupitelstvo města Králíky má 
15 členů).
Na hlasovacím lístku může volič označit:

v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran; 

křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební 
strany, nejvýše jednu volební stranu; zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně 
jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené 
volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, 
a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany 
uvedeni v jejím sloupci. 

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, 
kterou obdržel od okrskové volební komise. 

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise 
hlasování neumožní.

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

městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
svého volebního okrsku. Telefonní seznam s kontakty do jednotlivých 
volebních okrsků naleznete na úřední desce a na webových stránkách 
města (www.kraliky.eu pod heslem volby 2018).

Jana Ponocná, starostka

č. okrsku adresa volební místnosti telefon
1 Základní škola Králíky, 5. května čp. 412 777 328 053
2 Městská knihovna Králíky, Velké náměstí čp. 273 777 474 365
3 Městský úřad Králíky, Karla Čapka čp. 316 465 670 864
4 Klubovna, Červený Potok čp. 70 737 364 889
5 Klubovna, Dolní Boříkovice čp. 184 775 442 904
6 Klášter, Kopeček čp. 1 605 836 391
7 Klubovna, Dolní Lipka čp. 35 774 591 305
8 Klubovna, Prostřední Lipka čp. 58 737 778 957
9 Klubovna, Horní Lipka čp. 28 605 959 360

10 Rekreační zařízení, Heřmanice čp. 102 739 672 887

Telefonní seznam - volební místnosti
Níže uvedený telefonní seznam slouží ke kontaktování okrskových 

volebních komisí za účelem možnosti odvolení do přenosných 
volebních schránek (např. pro handicapované osoby). Uvedená 
telefonická spojení budou v činnosti po dobu konání voleb – tj. 
od 14:00 hodin 5. října 2018 do 14:00 hodin 6. října 2018. V pří-
padě požadavku na využití přenosné volební schránky ještě přede 
dnem voleb kontaktujte svůj městský úřad.
Upozorňujeme voliče, že možnost využití přenosné volební 

schránky se týká:
• Pouze území příslušného volebního okrsku, kde je volič přihlášen 

k trvalému/evidovanému přechodnému pobytu
• Pouze voličů zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu voličů (volič 

- občan ČR) a z dodatku seznamu voličů (volič - občan EU, který 
požádal o zápis do dodatku seznamu voličů)
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Matěj Matela

Životaběh „Starého bracha z hor“. Dr. Oskar Gutwinski a Králický Sněžník
Turistu, který se vydá na Králický Sněžník z moravské strany, 

ať už ze Stříbrnic či Horní Moravy, čeká na jihovýchodním úbo-
čí této majestátní hory ve výšce 1 375 m n. m. nejen překrásný 
výhled na masiv Jeseníků, ale i dva pozoruhodné relikty dávno 
uplynulých časů – kamenná skulptura slůněte a zbytky základů 
horské chaty. S oběma objekty jsou neodmyslitelně spjaty životní 
osudy rázovitého chlapíka, jehož jméno se do dějin Sněžníku 
vepsalo zlatým písmem. 

Oskar Gutwinski spatřil světlo světa 16. června 1873 v Osoblaze 
(něm. Hotzenplotz), v domě čp. 93. Úrodnou rovinatou krajinu 
však s otcem Stanislauem, maminkou Kamillou a dvěma mladšími 
bratry záhy opustil a celá rodina se přestěhovala do Bílska na Tě-
šínsku (dnes polská Bielsko-Biała, něm. Bielitz), kde Stanislaus 
převzal po zesnulém tchánovi lékárnu U Jelena. Již jako kluk 
Oskar nadevše miloval přírodu. V mládí, v době svých gymnaziál-
ních studií, proto s přáteli často 
podnikal pěší túry, do blízkého 
okolí i dál (oblíbili si zejména 
nedaleké Beskydy). 

Po maturitě odešel studovat 
medicínu do Vídně, kde, jak 
později s nostalgií vzpomínal, 
rozhodně netrávil čas jen v šeru 
poslucháren. Spolu se svými 
kumpány natropil tento živý 
mladík mnoho veselých kousků 
a stihl se zapojit i do politických 
aktivit – vstoupil do proslulého burschenschaftu Markomannia, 
spolku sdružujícího německé, nacionálně smýšlející studenty. 
Městské prostředí ale rozhodně nebylo místem, kde by chtěl strávit 
zbytek života. Toužil proto stát se venkovským lékařem, nejlépe 
někde v tichu hor. Tohoto snu se však kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu musel vzdát (trápily ho problémy se srdcem). Profesoři mu 
tedy doporučili zvolit si poněkud klidnější kariéru zubaře. Oskar 
tedy odjel do Berlína, aby si toto vzdělání doplnil. 

Po návratu do Bílska se v dubnu 1901 oženil s dívkou jménem 
Adele Sucha, kterou poprvé potkal v tanečních a nikdy na ni neza-
pomněl. Brzy po svatbě se novomanželé přestěhovali do Šumperka 
(něm. Mährisch Schönberg), kde si Oskar otevřel zubní praxi. 
Netrvalo dlouho a pacienti se k němu jen hrnuli – jak obyčejní 
domkáři či tkalci, tak také členové rodu Lichtensteinů či Žerotínů 
oceňovali nejen vysokou úroveň odbornosti a šikovné ruce Dr. Gu-
twinského, ale i jeho nakažlivě veselou povahu. Rozvětvující se 
a bohatnoucí rodina zanedlouho patřila mezi místní smetánku 
(v letech 1909–1912 působil Gutwinski jako městský radní).

Díky jistému zázemí a stabilní životní situaci se Gutwinské-
mu dostávalo mnohem více času na výlety do okolních kopců. 
Záhy zcela propadl skandinávské novince zvané „ski“. Žádný 
učený ovšem z nebe nespadl a výjimkou nebyl ani Oskar – ze 
zkušebních víkendových jízd na Červenohorském sedle (něm. 
Roter Bergsattel) si zpočátku domů odvážel kromě fůry zážitků 
i bolestivé pohmožděniny. Vrozená houževnatost a nezlomnost 
ducha z něj však nakonec učinily mistra nad mistry. Ne nadarmo 
mu všichni ti, které k lyžování přivedl, přezdívali Rychlý Oskar. 
Roku 1913 založil věhlasný Skiklub Nordmähren, jehož členy 
zdarma vyučoval, a zasloužil se o vznik prvních lyžařských tras 
v Jeseníkách a na Králickém Sněžníku.

Pověstný šprýmař Gutwinski nikdy nesměl chybět u žádné 
legrace a některé jeho žerty se staly legendárními i za hranicemi 
Šumperka. Nenapravitelné bonvivánství šlo však ruku v ruce 
s idylickým rodinným životem – když Oskar odmítl velkorysou 
nabídku knížete Lichtensteina stát se jeho dvorním zubařem 
a vyměnil tuto poctu za povolení neomezeného pohybu po hor-

ských revírech, brával s sebou do tehdy ještě neznámých koutů 
Králického Sněžníku a Jeseníků nejen své přátele, ale i svoji ženu 
a syny, které učil lásce a úctě k přírodě.

Poklidný život rodiny Gutwinských přerušily až sarajevské 
výstřely. Gutwinski coby upřímný rakouský vlastenec dobrovolně 
narukoval. V mundúru polního lékaře strávil většinu války v Zi-
llertalských Alpách, kde si se svojí elitní horskou jednotkou mnohé 
vytrpěl – celý jeden rok kupř. prožil v proslulém „ledovém městě“ 
vysekaném do ledovce Marmolady, nejvyšší hory Dolomit. Dle 
svědectví pamětníků se vousatý doktor ze Slezska těšil značnému 
respektu jak mezi řadovými vojáky, tak také u důstojnického sbo-
ru. Za své zásluhy dvakrát obdržel řád Františka Josefa. Domů se 
vrátil až začátkem roku 1919. Válečné martyrium jeho chatrnému 
zdraví rozhodně nepřidalo, a to ani po psychické stránce. Lékař mu 
proto doporučil, aby se co nejčastěji zdržoval ve vyšších horských 
partiích (nejlépe nad 1 000 m n. m.) a na čerstvém vzduchu. Osud 
byl ke Gutwinskému kromobyčejně příznivý a příležitost naplnit 
lékařovu radu se naskytla velmi záhy…

Králický Sněžník (dříve také Kladský Sněžník, něm. Glatzer 
Schneeberg, Grosser Schneeberg či Grulicher Schneeberg, pol. 
Śnieżnik Kłodzki), nejvyšší bod stejnojmenného pohoří (1 424 m 
n. m.), nedostal své jméno náhodou – sněhová pokrývka totiž 
jeho rozlehlou vrcholovou plošinu zdobí až osm měsíců v roce. 
Do roku 1742, kdy císařovna Marie Terezie ztratila Kladské 
hrabství (a většinu Slezska), ležela hora čistě na našem území. 
Hraniční čára mezi Rakouskem a Pruskem zde však byla reálně 
vytyčena až o sedmdesát let později a v průběhu 19. století se ještě 
posunovala. Trojmezní kámen, který se dodnes vypíná zhruba 200 
metrů jihozápadně od vrcholu, označoval nejen předěl mezi dvěma 
významnými evropskými císařstvími, ale zároveň i mezi Moravou 
a Čechami. Po druhé světové válce pak na prvorepublikových 
hraničních kamenech k vyrytému písmenu D (Deutschland) jen 
pragmaticky přibyla spodní nožička, čímž vzniklo P (Polsko).

Neméně zajímavá je i historie osidlování a samotného „obje-
vování“ hory. V roce 1765 vrchol zdolal pruský princ Heinrich, 
patnáct let nato i náš „selský císař“ Josef II. Roku 1838 zakoupila 
obec Wölfelsgrund (dnes polské Międzygórze) na úpatí Sněžníku 
pruská princezna Marianna Oranžská, dcera nizozemského krále 
Viléma. Tato pokroková šlechtična nechala o tři desetiletí poz-
ději na západním svahu hory postavit chatu podle švýcarského 
vzoru – proslulá salaš Schweizerei am Schneeberg dodnes, již 
jako Schronisko Na Śnieżniku im. Zbigniewa Fastnachta, po-
skytuje přístřeší znaveným poutníkům. V osmdesátých letech si 

na „Sněžku Králickou“ vyšlápl i Alois Jirásek, kterému se ovšem 
kvůli rozložitosti vrcholu nenaskytl očekávaný výhled do okolí, 
a výlet jej tak vyloženě zklamal.

Právě rozlehlá vrcholová plošina a stále početnější zástupy turis-
tů zavdaly roku 1881 v řadách nově vzniklého Kladského horského 
spolku (něm. Gebirgsverein der Grafschaft Glatz) podnět k myš-
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lence zbudovat zde rozhlednu. Zahájení stavby však komplikovaly 
přírodní podmínky, od špatné dostupnosti přes nevhodné podloží 
až po drsné klima (chatrná dřevěná pyramida, kterou na vrcholu 
roku 1884 postavil Moravskoslezský sudetský horský spolek, 
padla hned první zimu). Spolek se zároveň potýkal i s nedostatkem 

peněz. Když v roce 1888 zesnul císař Vilém I., na jehož památku 
začaly po celém Prusku překotně vznikat pomníky, kladští turisté 
využili situace a lišácky navrhli, aby rozhledna nesla jméno zesnu-
lého monarchy. Princ Albert návrh schválil a stavba mohla započít. 
Zednická skupina z Kladska pod vedením mistra Emila Geissera 
se však potýkala s řadou překážek – kvůli drsným podmínkám 
mohli pracovat jen čtyři měsíce v roce, vlivem řídkého vzduchu 
kolabovali koně dovážející materiál apod. Věž měřící 33,5 metru 
tak byla slavnostně otevřena až 9. července 1899.

Ke Kaiser Wilhelm Turm pochopitelně mířili turisté nejen 
z pruské, ale i z naší strany. Ti se však na své cestě vzhůru doposud 
neměli kde ukrýt před nepřízní počasí a při vyhřátých kamnech 
a svařeném víně nabrat nové síly k pokoření vrcholu. Členové 
staroměstské sekce Moravskoslezského sudetského horského 
spolku proto přišli s návrhem vybudovat horskou útulnu také 
na rakouské straně masivu. Roku 1906 vybral jeden ze členů, 
Gustav Baldermann, příhodné místo na jihovýchodním úbočí, 
odkud se naskýtal překrásný výhled. I přesto, že základní kámen 
byl do rulou a svorem prorostlé půdy zasazen v říjnu 1908, kvůli 
permanentnímu nedostatku fi nancí se stavbu podařilo dokončit 
až v červenci 1912. Bezmála 14 metrů vysoká chata, jež dostala 
jméno po štědrém mecenáši, knížeti Johannu II. Lichtensteinovi 
(Fürst Johann Lichtenstein Schutzhaus), spočívala na kamenném 

základě o výměře 22x12 metrů. Každý z jedenácti pokojů byl 
vybaven veškerým potřebným vybavením a kachlovými kamny. 
Zdroj vody pak poskytoval nedaleký pramen řeky Moravy, jehož 
průzračná voda přitékala k chatě podzemním vodovodem. 

Když byl v roce 1922 vypsán konkurz na nového pronájemce 
chaty, přihlásili se i manželé Gutwinští. Ačkoliv neměli žádné 
zkušenosti s pohostinstvím, 
padla volba právě na ně. Ještě 
do konce roku pronajali svůj 
šumperský byt i ordinaci a pře-
stěhovali se do výšky 1 375 m 
n. m. A právě za Gutwinských 
zažila chata éru své největší 
slávy, jež dalece přesáhla hra-
nice regionu.

Že se Lichtensteinschutzhaus 
dostal do správných rukou, po-
znali návštěvníci takřka ihned, 
a to díky skvělé úrovni kuchyně 
– na výtečné pokrmy paní Adele, 
zejména pak na její zákusky, 
hosté vzpomínali ještě dlouho 
po sestupu do údolí. Brzy došlo i na technické vymoženosti. Poté, 
co noví pronájemci provedli řadu nezbytných oprav, v roce 1924 
interiéry poprvé rozzářily elektrické svítilny zásobované proudem 
z vlastního agregátu a zanedlouho přibyl i telefon. Z chaty se tak 
záhy stal poměrně luxusní horský hotel, o něhož se, nepočítáme-li 
rodinu Gutwinských, staralo jedenáct lidí: od číšnic a pokojských 
až po účetního nebo kočího Ferdinanda, který sem na svých mu-
lách denně tahal zásoby ze Starého Města. 

Ovšem tím největším lákadlem byl samotný Oskar Gutwinski. 
Nepřehlédnutelný bavič dodával tomuto místu skutečný šmrnc 
a stal se jakýmsi „atributem“ chaty a vlastně i celého Sněžníku. 
Malý vousatý hostinský s typickou placatou čepičkou a nezbytnou 
cigaretovou špičkou v ústech vždy dokázal vytvořit výbornou 
atmosféru už jen pouhou svojí přítomností. Aby ne, vysokohorské 
klima a čas trávený v prostředí, které miloval, náramně prospívaly 
jeho zdraví i duševní pohodě, starý Oskar doslova sršel elánem 
a radostí. Zajímavá svědectví podávali mnozí čeští turisté, kteří 
Gutwinského sice často klasifi kovali jako velice svérázného, 
někdy až neotesaného chlapíka, velmi však oceňovali jeho schop-
nost povznést se nad sílící národnostní spory – Oskar se choval 
přátelsky ke každému návštěvníkovi bez ohledu na to, jakou řečí 
hovoří (on sám se s Čechy dorozumíval vtipnou směsicí polštiny 
a češtiny, jež se stala legendární).

Čas trávený na Sněžníku ovšem Gutwinski neinvestoval jen 
do přátelských rozmluv s hosty či popíjení s přáteli, paleta jeho 
aktivit překypovala barvami. Kromě nezbytných kurzů lyžování se 
věnoval své meteorologické stanici, odkud dvakrát denně odesílal 
naměřená data do Prahy. U chaty nechal postavit přístřešek pro 
plemenný hovězí dobytek a zřídil zde chovnou stanici bernardý-
nů – fena Tosca, „matka rodu“, dokonce nevědomky prokázala 
službu světové vážné hudbě, když jedné mrazivé noci zachránila 

Životaběh „Starého bracha z hor“. Dr. Oskar Gutwinski a Králický Sněžník
(pokračování)
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zesláblého hudebního skladatele Egona Kornautha. Ve volných 
chvílích pak Oskar vyrážel na dlouhé vycházky, při nichž zkoumal 
bohatou sněžnickou květenu. Často však scházel i do údolí, kde 
pořádal fotografi cké výstavy. Se svojí přednáškou o Sněžníku pak 
objel velkou část republiky. Zbylo-li mu trochu času, pod přezdív-
kou „Der Alte vom Berge“ či „Der Alte vom Schneeberg“ posílal 
do různých německy psaných periodik (např. Deutsches Bergland) 
články popularizující – jak jinak – krásy života v horách.

Chata se díky Gutwinského přátelské nátuře a svědomitému 

vedení „Mutter Adele“ stala centrem místního kulturního života. 
Vedle různých zajímavých lidí z okolí si sem brzy našli cestu 
i literáti a výtvarníci z významné německé avantgardní skupiny 
Prager Secession v čele se šumperským rodákem, malířem Kurtem 
Hallegerem. Jakýmsi patronem a tváří tohoto osvětového spolku 
nebyl přirozeně nikdo jiný než starý Oskar, který s mladými, 
pokrokově smýšlejícími literáty a výtvarníky rád vysedával 
a debatoval. Podle své oblíbené písně Lieschem in Jeschkental 
nazvali mladí umělci toto uskupení Jesch. Když jednou některý 
z členů podotkl, že slovo jesch zní přesně jako zvuk, který vydává 
kýchající slon, zrodil se i symbol spolku. V roce 1932 u příležitos-
ti desátého výročí vzniku nechali Jescher několik metrů od chaty 
postavit legendární plastiku slůněte. Soška, zhotovená dle návrhu 
Hallegerovy manželky Amei zlatohorskou fi rmou Förster, odtud 
dodnes shlíží do údolí jako dobrý ochránce ducha tohoto místa 
a připomínka starých časů. 

Bohužel rokem 1932 sněžnická idyla zároveň končí. V sobotu 
13. srpna podlehlo slabé srdce Oskara Gutwinského infarktu. 
Druhého dne jej jeho rodina a přátelé snesli v paprscích zapada-

jícího slunce do Stříbrnic, odkud ho převezli do Starého Města. 
Dle pramenů rozprášili Gutwinského popel na svazích jeho 
milované hory. O rok později byl jeho jménem nazván pramen 
pod Kladským sedlem, z něhož se (díky revitalizaci v roce 2001) 
můžeme napít dodnes. 

Gutwinského odchod na věčnost zároveň předznamenal konec 
zlaté éry Lichteinsteinovy chaty. Paní Adele podnik vedla do roku 
1937, kdy byla spolku ukončena nájemní smlouva. Po válce se 
ve správě budovy (přejmenované na U pramene Moravy) vystří-

dalo několik nájemců, roku 1968 však byla kvůli chátrajícímu 
stavu uzavřena a za tři léta stržena. Dnes zde návštěvník nespatří 
víc než kamenné základy sklepení, v němž se povalují rzí prolezlé 
kusy nábytku a vybavení. Tragiku a zmar podtrhuje pozůstatek 
potrubí, z něhož stále vytéká voda z pramene Moravy… O dva 
roky později padla za oběť špatného socialistického hospodaření 
i rozhledna na vrcholu. Polští vojáci ji tajně, za husté říjnové 
mlhy, odstřelili.

Pro Oskara Gutwinského znamenal Králický Sněžník vše, 
co miloval. V drsném vysokohorském prostředí nalezl vnitřní 
klid, svobodu a smysl života. Byť mu osud nadělil jen deset let 
pobytu na Sněžníku, Gutwinski tento čas využil měrou vrcho-
vatou a spolu se svojí ženou vytvořil kouzelné místo přátelství 
a dobré nálady, na něž kdo vstoupil, nechtěl odejít a vždy se sem 
rád vracel. Příběh doktora, jenž vyměnil zubařské kleště za pípu 
a důstojný bílý plášť za čepičku, z níž andělíček ukazoval hostům 
holý zadek, je nádherným příkladem barvitého, naplno prožitého 
a šťastného života, který si pro svoji inspirativnost a velikost 
zaslouží neupadnout v zapomnění.

Článek vyšel v mírně pozměněné podobě v Kulturním Revue 
Olomouckého Kraje (2/2018).

Matěj Matela (*1992 v Bruntále) svůj zájem nejčastěji 
soustředí na střípky kulturního dědictví původního německého 
obyvatelstva Jeseníků, především pak oblastí Medvědské a Pra-
dědské hornatiny. Nejčastěji se zaměřuje na výrazné regionální 
osobnosti. Působí jako odborný pracovník ve Vlastivědném 
muzeu Jesenicka.

matejmatela@seznam.cz
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SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z.s. 
Velké náměstí 367, 561 69 Králíky 

POŘÁDÁ 
dne 20.10.2018 od 09:00 

BLEŠÍ TRH 
A

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ 
KURIOZIT 

místo konání: Klub Seniorů Králíky 
Velké náměstí 367 

účel: výměna, koupě, nákup a prodej vše-
ho co uznáte za vhodné. 

fašistické a rasistické náměty a věci ne-
jsou povoleny 

kontakt: p. Josef Hošpes,  
tel. 604 694 690



Králický zpravodaj 10/2018 - 16

Pardubický kraj zná své podnikatelské šampióny
Nejlepší fi rma vyrábí formy pro plastové součásti aut. Nejlepší 

živnostník obnovil tradici ručně tkané žinylky

Vodafone Firma roku 2018 Pardubického kraje se jmenuje 
Isolit-Bravo a vyrábí formy pro plastové dílce do automobilo-
vého průmyslu. Titul Česká spořitelna Živnostník roku 2018 
Pardubického kraje získal Josef Fidler, který vyrábí žinylkové 
tkaniny.

Na začátku podnikání vítězného živnostníka Josefa Fidlera 
byla touha věnovat se ručnímu tkaní. Cílem se stala obnova 
ručně také žinylky, což bylo typické hlinecké tkalcovské zboží 
od roku 1890 do začátku 80. let minulého století. Výrobu 
babičkovských žinylkových šál se povedlo obnovit. „Oživit 
zapomenutou technologii dalo neskutečnou práci, ale úsilí stálo 
za to. Vše probíhalo metodou pokus-omyl, rozbor a studium 
starých šál,“ uvedl Josef Fidler. Jediné místo, kde lze žinylky 
zakoupit a seznámit se s výrobou, je v jeho dílně, kde ohlášení 
návštěvníci mohou vidět, jak žinylka vzniká. Jde o skutečně 
mimořádnou, raritní a exkluzivní výrobu. Žinylka toho pro 
Hlinsko udělala hodně – proslavila hlinecké tkalcovství doslova 
po celém světě. Ve specializaci ručně tkané žinylky je Josef 
Fidler jediný v Evropě a možná i na světě, kdo se této náročné 
technologii věnuje.

„Je originální a ojedinělý. Nejvíce ze všech zaujal unikátností 
a výdrží. Neměl se od koho učit, všechno si dohledal a nevzdal 
to. Propojuje staré s novým,“ okomentovala porotkyně Eva 
Hrstková z České spořitelny.

Druhou příčku v Pardubickém kraji obsadila cukrářka a zmrz-
linářka Jana Novotná ze Slatiňan. Bronz získala její jmenovkyně 
Jana Novotná z Ústí nad Orlicí, která se věnuje čištění interiérů 
automobilů.

Mezi fi rmami porotu jednoznačně nejvíce zaujala společnost 
Isolit-Bravo. Jako první na světě umístila motor a vyvinula 
převodovku do osy stavebního kolečka a úspěšně ho vyrábí 
a prodává již devět let. Firma má divizi nástrojárna, lisovnu plas-
tů, Motúčko (elektronické kolečko), elektrospotřebiče a další. 
Má dva týmy výzkumníků, přičemž jedni se zabývají vývojem 
a vynalézáním, druzí studují nové technologie a posouvají vý-
robu do průmyslu 4.0. „Tak nějak jsem si přál mít továrnu, kde 
se bude každý cítit jako doma. A to se podařilo. Dneska můžu 
v klidu říci, že naše továrna má duši. Jsou to všichni ti lidé, 
kteří tam se srdcem pracují,“ hodnotí majitel společnosti Kvido 
Štěpánek. Za celou dobu podnikání poskytla fi rma více jak 50 
milionů korun na dobročinnost, podporuje sport v Jablonném 
a také Biatlon v nedalekém Letohradu. Firma má zhruba 550 
zaměstnanců. Hlavními zákazníky jsou renomované fi rmy 
v oblasti dodávek do automobilového průmyslu, ke kterým 
patří fi rmy Adient, Magna, Grupo-Antolin, Fehrer nebo Hella, 
je také přímým dodavatelem pro Škoda Auto.

„Rozhodli jsme se pro fi rmu, která je významným zaměst-
navatelem v regionu a zakládá si na dobrých pracovních 
podmínkách. Je to fi rma, která nemyslí jen na sebe, ale záleží 
jí i na svém okolí a na blahu celého regionu,“ zhodnotil člen 
poroty Petr Peroutka z Vodafone Czech Republic.

Druhé místo získala společnost STAPRO vyvíjející software 
pro zdravotnictví. Třetí místo obsadila fi rma PHATEC vyrábějící 
stroje pro zpracování technických textilií.

V každém kraji je také vyhlašován vítěz kategorie Vodafone 
Odpovědná fi rma roku 2018. Tuto cenu uděluje společnost 

Vodafone Czech Republic ve spolupráci s Nadací Vodafone. 
V Pardubickém kraji společně vyhlásily jako nejodpovědnější 
společnost Isolit-Bravo. „Mají propracovaný systém zaměst-
naneckých benefi tů, zaměstnávají osoby ze znevýhodněných 
skupin, samozřejmostí je transparentnost a rovné příležitosti 
mužů a žen.  Ve svém regionu patří mezi významné podpo-
rovatele kulturních a sociálních projektů, pořádají technické 
kroužky pro žáky ZŠ a otevřeli praktické učiliště pro nástrojaře. 
V environmentální oblasti prosazují principy odpovědné výro-
by a spotřeby a snaží se stále snižovat uhlíkovou stopu svého 
podnikání,“ okomentovala volbu Adriana Dergam, ředitelka 
korporátní komunikace a společenské odpovědnosti, Vodafone 
Czech Republic.

Hlavním partnerem podnikatelských soutěží je společnost 
EUROVIA CS. „Ve všech regionech České republiky ročně re-
alizujeme několik stovek velkých i malých projektů na dálnicích, 
silnicích, železnicích, tramvajových tratích, náměstích, mostech, 
a pomáháme tak podnikatelskému prostředí k rychlejšímu a po-
hodlnějšímu spojení s jejich zákazníky a obchodními partnery. 
Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet na rozvoji podnikatelského 
prostředí, které si podporu rozhodně zaslouží,“ doplnila Iveta 
Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. 

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými 
fi nalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vo-
dafone Firma roku 2018, Česká spořitelna Živnostník roku 
2018 i Vodafone Odpovědná fi rma roku 2018 se uskuteční 
12. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2018 Pardubického kraje:
1. Isolit-Bravo spol. s r.o. – výroba forem pro plastové dílce 

do automobilového průmyslu (Jablonné nad Orlicí)
2. STAPRO s.r.o. – vývoj softwaru pro všechny oblasti 

zdravotnictví (Pardubice)
3. PHATEC s.r.o. – výroba strojů pro zpracování technických 

textilií (Litomyšl)

Česká spořitelna Živnostník roku 2018 Pardubického kraje:
1. Josef Fidler – výroba ručně tkaných žinylkových tkanin 

(Hlinsko v Čechách)
2. Jana Novotná – výroba rukodělné zmrzliny a cukrářských 

výrobků (Slatiňany)
3. Jana Novotná – čištění interiérů automobilů (Ústí nad 

Orlicí)

Vodafone Odpovědná fi rma roku 2018 Pardubického kraje:
Isolit-Bravo, spol. s r.o. – výroba forem pro plastové dílce 

do automobilového průmyslu (Jablonné nad Orlicí)

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
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Otevřen Východočeský památník celnictví
Dne 19. září 2018 byla na Velkém náměstí ve městě Králíky 

v Pardubickém kraji slavnostně otevřena nová expozice celnic-
tví Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K-S 
14 „U cihelny“ Králíky pod názvem Východočeský památ-
ník celnictví, a to po více než sedmi letech usilovné přípravy 
a realizace. Ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha poděkoval při 
příležitosti vernisáže dobrovolníkům spolku VHK ERIKA Brno, 
z.s. za dlouholetou dřinu a muzeím i institucím za spolupráci. 
Expozici otevřeli pak společně s hejtmanem JUDr. Martinem 
Netolickým, Ph.D. a generálním ředitelem Generálního ředitel-
ství cel ČR brig. gen. Mgr. Milanem Poulíčkem, kteří převzali 
nad projektem a akcí záštitu. Otevření se zúčastnila řada hostů 
z řad odborné veřejnosti, akademické obce a celních veteránů, 
kteří projekt konkrétně podpořili. Vernisáže se za vedení města 
zúčastnila paní starostka J. Ponocná, pan místostarosta Mgr. M. 
Hejkrlík a členové rady.

V expozici je k vidění řada zajímavých exponátů, které dosud 

muzeum nemělo možnost tematicky vystavit. Expozice navazu-
je na expozici fi nanční stráže umístěnou v podzemí pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“. Kromě vlastních sbírek muzea mohou 
návštěvníci díky vynikající mezimuzejní spolupráci vidět také 
sbírkové předměty z dalších institucí, např. Technického muzea 
v Brně, Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního 
muzea Vysoké Mýto, Muzea města Ústí nad Labem a řady 
dalších institucí z ČR i ze zahraničí.

Celnictví je jedním z nejstarších „řemesel“, se kterým se 
setkáváme již ve starověkém Egyptě. Právě toto období ote-
vírá novou expozici, která byla pojata velmi moderně a živě. 
Návštěvník je v ní proveden všemi historickými obdobími, 
která vývoj celnictví ovlivnila. Dějiny celnictví, které jsou 
těsně spjaty s obchodem se zbožím, byly dosazeny do širších 
dějinných souvislostí.

V životní velikosti je k vidění dům sv. Matouše, kancelář 
vyššího celního úředníka rakouského místodržitelství, hráz-
děnka „Finanzwache“, kancelář prvorepublikového celního 

úředníka, stejnokroje celnictva a fi nanční stráže. Dále váhy 
a závaží, objemové (duté) a délkové míry, včetně ukázky 
českého i vídeňského „lokte“. Východočeský památník celnic-
tví prozrazuje, co je to celní libra, věrtel, lot nebo třeba máz.

Při prohlídce se návštěvník seznámí s osobnostmi, jako byli 
francouzský malíř Henri Rousseau, manžel spisovatelky Bože-
ny Němcové Josef Němec nebo také významný fi nanční expert 
a autor prvního celního zákona v samostatné ČSR JUDr. Emil 
Martinec. Ke slyšení jsou i unikátní zvukové záznamy pašeráků 
a příslušníků fi nanční stráže z hor z 1. poloviny 20. století ze 
sbírek muzea a ukázky krátkých fi lmů dokumentující odbavo-
vání cestujících celními orgány v 80. letech 20. století.

Na unikátních dobových fotografi ích například zhlédne-
te, jaká byla celní služba za socialismu a jak se v té době pašova-
lo. Vystavené exponáty jsou důležitou součástí sbírkového fondu 
Muzea K-S 14 a zmíněných významných institucí, některé jsou 
ale také dary či zápůjčkami od bývalých celníků a osobností, 
se kterými muzeum dlouhodobě spolupracuje. 

Od září je jedinečná stálá expozice historie celnictví, která 
dalece přesahuje teritorium východních Čech, přístupná široké 
veřejnosti. Více informací najdete na www.muzeumcelnictvi.cz. 

Ing. Bc. Richard M. Sicha,  
ředitel muzea

foto: Michaela Wecker

Moderní technika v SOUo Králíky
Začátek nového školního roku se ve Středním odborném učilišti 

opravárenském nesl v duchu zapojení nejmodernější zemědělské 
techniky do výukového procesu. Z iniciativy učitelů teoretické 
výuky Ing. Reichla a Ing. Vithy škola navázala spolupráci s re-
gionálním prodejcem zemědělské techniky, jejímž výsledkem 
je umístění nového traktoru v areálu učiliště. Traktor slouží 

žákům jako výuková pomůcka. Žáci se zde mohou seznámit 
s jeho konstrukcí a vybavením a lépe se tak připravit na svou 
budoucí profesi.

V průběhu roku bude traktor postupně vystřídán dalšími mo-
derními zemědělskými stroji, čímž se kvalita výuky na učilišti 
dále zvýší.

Lumír Vitha, SOUo Králíky
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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 06.10.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 07.10.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
so 13.10.  MUDr. Lomská Letohrad Družstevní 815 465 620 358
ne 14.10.  MUDr. Lomská Letohrad Družstevní 815 465 620 358
so 20.10.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 21.10.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
so 27.10.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
ne 28.10.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
so 03.11.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
ne 04.11.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
so 10.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
ne 11.11.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje): 
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 

navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař 
třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto 
případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je 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.

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 

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

Tel. 605 946 468.

Zdeněk Kolomazník - Ilona Lešanská

Rostislav Helešic - Kateřina Kaplanová

Luboš Fetr - Kateřina Houserková

Dne 27. září 2018 uply-
nulo pět let od úmrtí pana 
Václava ZÁŘECKÉHO, 
malíře pokojů z Krá-
lík. Kdo jste ho znali 
a měli ho rádi, věnujte 
mu tichou vzpomínku. 
Děkuje dcera s rodinou
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Policisté Pardubického kraje

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.

Zabezpečení chat a chalup 
před zimou

Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů 
z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili 
na rady, jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme 
na mysli především objekty, které nejsou vhodné pro celoroční 
užívání. Obecně lze říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty 
a chalupy, které leží na odlehlejších místech a je k nim možné zajet 
autem. Není to však pravidlo a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž 
ani vykradená chalupa uprostřed osady není nic výjimečného. Ač 
policisté, zvláště policejní kynologové se svými čtyřnohými miláč-
ky, provádějí pravidelné kontroly chatových oblastí, není v silách 
policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost o zabezpečení těchto 
objektů musejí mít především jejich majitelé.

A co vám radíme?
• zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými 

zábrannými prostředky • zámky, bezpečnostní dveře, mříže, 
uzamykatelné okenice

• poraďte se o zabezpečení s odborníky
• věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, 

okna, verandy
• pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, 

kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního te-
lefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých 
bezpečnostních služeb

• nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
• pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografi e cenných věcí 
• zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
• cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nene-

chávejte se v opuštěných objektech
• chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo 

požádejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
• sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
• při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob 

a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou 
souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii 
a její další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jisto-
tu, že vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř 
a vyčkejte na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

 Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 10. 10. 2018 (středa) od 8:00 

do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální 
poradenství, provedeny drobné opravy sluchadel, 
vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncov-
ky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám 
budou předvedeny některé kompenzační pomůcky 
pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich pří-
padného prodeje.
P o r a d n a  s e  u s k u t e č n í  v  b u d o -
v ě  M ě s t s k é h o  ú ř a d u  K r á l í k y , 
ul. Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři číslo 107
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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

Linka důvěry Ústí nad Orlicí 
děkuje a informuje

Jménem KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., která zřizuje 
krajskou Linku důvěry Ústí nad Or-
licí, bychom chtěli poděkovat městu 
Králíky za fi nanční podporu, kterou 
nám v roce 2018 poskytlo. Této 
každoroční podpory si velmi vážíme. 

Bez podpory měst a obcí a Par-
dubického kraje bychom nemohli 
poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme 
doposud, již 22 let. 

Dále bychom chtěli informovat, že jsme vytvořili nový a mo-
derní vzhled pro internetové stránky které jsou dostupné na adrese 
www.linkaduveryuo.cz. Na uvedených stránkách informujeme 
nejen o nabízených službách, ale také o dalších aktuálních infor-
macích o provozu či akcích, kterých jsme se účastnili. 

Zájemci o využití naší služby nás můžou kontaktovat neome-
zeně na pevné lince 465 52 42 52, ale také prostřednictvím Skype 
linky, kde nás mohou kontaktovat každý den od 9:00 – 21:00 a na-
leznou nás pod uživatelským jménem linka.duvery.uo. Další vari-
antou je kontakt písemný, a to na e-mail napis@linkaduveryuo.cz. 
Víc informací na výše uvedených internetových stránkách.

Přejeme vedení města a občanům příjemné prožití nadcháze-
jících podzimních dnů.

Bc. Lucie Prudilová
vedoucí Linky důvěry

25. ročník Přehlídky středních 
škol a zaměstnavatelů

Podzimní období je pro vycházející žáky 9. ročníků základních 
škol jedním ze zásadních, vzhledem k tomu, že si vybírají své 
budoucí povolání a v té souvislosti i vhodnou školu pro další 
studium. Jednou z možností, která může být pro žáky inspirací 
právě k volbě povolání je návštěva Přehlídky středních škol 
a zaměstnavatelů.

Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům 
se na této akci představí školy různého zaměření převážně z re-
gionu Ústeckoorlicka. Získají komplexní informace o studijních 
oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a ná-
sledného uplatnění absolventů na trhu práce. 

Společně se školami se přehlídky účastní i významní zaměst-
navatelé regionu Orlicko, kteří budou prezentovat své výrobní 
programy a od kterých mohou rodiče a žáci získat cenné infor-
mace o budoucí poptávané pracovní síle.

25. ročník Přehlídky středních škol a zaměstnavatelů pro-
běhne 10. 10. – 11. 10. 2018 v prostorách Vyšší odborné školy 
a Střední školy technické v České Třebové. Přístupná bude pro 
veřejnost 10. 10. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin, 11. 10. 2018 
od 8:00 do 17:00 hodin.

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

Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání
Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listo-
padu 1394, Tel.: 950 172 445

E-mail: iva.tomsova@uradprace.cz
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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 oznamuje, že město Králíky hodlá

PRODAT

osobní automobil ŠKODA FABIA 1.2, 
RZ KRALIKY5

Bližší popis: 
 • výrobní číslo vozidla, rok: TMBNY26YX74028110/2006
• stav tachometru 196 477 km
• osvědčení o TZ platí do 11/2019 
• barva šedobéžová světlá metalíza

Vybavení: výbava vozidla odpovídá základní výbavě dodá-
vané výrobcem pro daný typ vozidla

Technický stav: na vozidle nebyla provedena výměna 
žádné hlavní skupiny

Minimální kupní cena: 43.200 Kč včetně DPH

Termín a místo přijímání žádostí: zájemci o koupi mohou 
podat své žádosti, které musí být doručeny na Městský 
úřad Králíky, majetkový odbor nejpozději do 10:00 h dne 
12.10.2018

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, 

ve znění pozdějších předpisů a podle Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví 

města Králíky oznamuje, že město Králíky hodlá:

PRONAJMOUT
prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 274 – stavbě 
občanské vybavenosti, stavba je součástí pozemku 

st. p. č. 153/1 
Obec: Králíky
Bližší určení: prostor v přízemí, výměra celkem 102 m2, sou-
částí zveřejněného záměru pronájmu je snímek katastrální 
mapy se zákresem nemovitosti
Předmět podnikání a účel pronájmu: prodejna ovoce 
zeleniny
Výše nájemného: 800 Kč/m2/rok
Minimální měsíční nájemné: 6.800 Kč, v případě pronájmu 
jinému plátci DPH pro účely uskutečňování jeho ekonomic-
kých činností bude k výši nájemného připočtena příslušná 
sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem vždy 
k pátému dni příslušného kalendářního měsíce
Výše měsíční zálohy na služby: určí správce nemovitosti, 
naposledy ve výši 530 Kč/měsíc 
Doba nájmu: doba neurčitá 
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 18.10.2018
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí být 
doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději do 10:00 
h dne 12.10.2018
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky 
Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen Radou 
města Králíky dne 10.09. 2018 usnesením č. RM/2018/36/386 

KONFERENCE 
„SLUŽBY PRO SENIORY V 21. STOLETÍ 

V PARDUBICKÉM KRAJI“
Stáří je období života, které je darem, ale zároveň nám časem 

může přinést nejrůznější omezení, a my se musíme obrátit pro 
pomoc. Když nemůže z jakéhokoli důvodu pomoci rodina, je zde 
pestrá nabídka sociálních služeb. Sociální služby pro seniory dávno 
nejsou jen domovy důchodců nebo rozvážka oběda.  Moderní služby 
pro 21. století nabízí širokou paletu podpory a péče o seniory, ať 
v jejich domácnosti, denních zařízeních, či pobytových službách. 
O tom, co sociální služby umí, co nabízí, co od nich lze očekávat, 
bude hovořit řada odborníků na čtyřech konferencích pro širokou 
veřejnost, které pod názvem „Služby pro seniory v 21. století 
v Pardubickém kraji“ pořádá Pardubický kraj. 

Dne 23. 10. 2018 se koná konference v Žamberku, na níž vás 
srdečně zve člen Rady Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola. 
Účastníci se mohou těšit na čtyři zajímavé přednášky a následnou 
komentovanou prohlídku místního zařízení sociálních služeb 
s ukázkami technik péče.

Projekt je spolufi nancován ze státního rozpočtu České republiky.
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Sociální služby Králicka
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KRÁLÍKY

„Péče a pomoc jako životní poslání“
Kdo jsme a co poskytujeme:

Pečovatelská služba je organizační složkou města. Po-
skytovaná služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o soci-
álních službách, a je řádně zapsána v registru poskytovatelů 
sociálních služeb.

Podporujeme život v přirozeném a známém prostředí 
a zajišťujeme pomoc s úkony běžného života potřebným 
lidem na Králicku. Službu také poskytujeme v obcích tzv. 
mikroregionu Králicka – Dolní Lipka, Prostřední Lipka, 
Horní Lipka, Červený Potok, Dolní Morava, Dolní Boří-
kovice, Lichkov a Mladkov.

Poskytovaná pečovatelská služba je službou terénní 
a ambulantní. Terénní, což znamená, že služba je posky-
tována v domácnosti klientů. A ambulantní formou se 
rozumí, že klienti docházejí (dojíždějí) k nám, do střediska 
osobní hygieny (SOH), vybavené masážní vanou a zvedá-
kem do vany, pro imobilní klienty (ti, kteří se bez pomoci 
sami do vany nepřesunou).

Pro koho tu jsme:
Naše služba je určena lidem, kteří mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby a poskytuje se v přirozeném 
domácím prostředí tak, aby klientům umožňovala zacho-
vat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob ži-
vota, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje 
nutnost umístění do pobytového zařízení. Poskytované 
služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život klientů, jsou 
bezpečné a odborné. 

Cíle pečovatelské služby:
Umožnit klientům:žít běžným životem v přirozeném 

prostředí; využít všech dostupných služeb.
Pomáhat klientům:při udržení a rozvoji kontaktů a mezi-

lidských vztahů; při aktivní účasti na společenském životě 
města. 

Na základě individuálních potřeb působit na klienty:ak-
tivně; podporovat je k takovým činnostem, které nevedou 
k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé 
situace; posilovat jejich začleňování do společnosti. 

Sociální služby poskytovat: v zájmu klientů; v náležité 
kvalitě; tak, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování 
lidských práv a základních svobod osob.

Služba je poskytována v pracovních dnech od 6.30 – 
17.00hod.
Úhrada poskytnutých úkonů:

Základní sociální poradenství je zdarma.
Ostatní úkony pečovatelské služby se řídí platným sazeb-

níkem úhrad, viz příloha. Je vám tedy účtován pouze čas, 
který jsme u Vás (vaším úkonem) strávili, 

např. nákup - sazba 70 Kč/hod. nákup trval 10 min, tedy 
výsledná částka činí 11,67 Kč.

Pečovatelská služba také nabízí za drobný poplatek 
krátkodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Platný sazebník výše úhrad za úkony při 
poskytování pečovatelské služby od 1. 1. 2017

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

Úkony pečovatelské služby Sazba
Péče o vlastní osobu

Pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, 
přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové 
orientaci, nebo samostatném pohybu ve vnitř-
ním prostoru

70 Kč/hod.

Péče o osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny, základní 
péči o vlasy a nehty,

nebo při použití WC

70 Kč/hod.

Pomoc při zajištění stravy
Dovoz oběda 14 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití 80 Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití 70 Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti 80 Kč/hod.
Velký úklid (sezonní, mytí oken, úklid 
po malování)

100 Kč/hod.

Donáška vody 80 Kč/hod.
Topení v kamnech 80 Kč/hod.
Nákup a jiné pochůzky 70 Kč/hod.
Velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení, 
případně nezbytného vybavení domácnosti)

60 Kč/úkon

Praní prádla a drobné opravy 40 Kč/kg
Žehlení prádla, popř. jeho drobné úpravy 20 Kč/kg

Kontakt se společenským prostředím
Doprovod dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a zpět

70 Kč/hod.

Doprovod dospělých do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a zpět

70 Kč/hod.

2. Fakultativní činnosti

Přeprava osob
Přeprava osoby podle jejích požadavků osob-
ním vozem provozovaným poskytovatelem 
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby.

7 Kč/km

Zapůjčení kompenzační pomůcky Dle sazebníku

Sazby jsou platné od 1. ledna 2017 
(Schváleno Radou Města Králíky – RM/2016/77/775). 

K dispozici jsou: invalidní vozíky, chodítka, toaletní 
židle, nástavce na WC, toaletní mísy, zvedák do vany, 
francouzské hole, hůlky, elektrický invalidní vozík, omy-
vatelná matrace.

V případě zájmu Vám zapůjčenou pomůcku dovezeme 
až do domu. Poplatek za přepravu činí 7 Kč/km.

Další náležité informace naleznete na stránkách města 
www.kraliky.eu v sekci „informace“ – Sociální služby 
Králicka.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tel. 
číslo 724 894 938 – Kateřina Krejsová

Za pečovatelskou službu Kateřina Krejsová, 
ředitelka SSK
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V Heřmanicích se střílelo!
Ovšem jenom do terčů a jenom v rámci závodů ve střelbě ze 

vzduchové pistole. 
Organizátorům počasí dopoledne moc nepřálo a tak to vypadalo, 

že soutěžících moc nedorazí. Počasí se naštěstí umoudřilo a nakonec 
se do startovní listiny zapsalo 28 střelců a střelkyň. Závody byly 
rozděleny do dvou kategorií – děti a dospělí. V dětské kategorii se 
utkala 3 děvčata a 1 chlapec. V dospělé byla převaha ostřílených 

borců, kterým zdatně sekundovala Kateřina Beranová. Účast si 
pochvaloval i organizátor střeleb Miroslav Brůna: “Oproti loňské-
mu roku dorazilo o 30% víc závodníků, uvidíme kolik jich  bude 
příští podzim.” 

Pravidla střeleb byla jednoduchá. Každý měl k dispozici 20 
nábojů a musel se trefi t do terče ve stoje, vkleče, vleže a do sklop-
ných terčů.  Následně rozhodčí zkontrolovali terče a spočítali body.

Soutěžící byli výborně připraveni. Vždyť vítěz Petr Mezulian 
nastřílel 151 bodů ze 175 možných. Nejlepší žena, již zmiňovaná 
Kateřina Beranová nezůstala pozadu a měla  součet 133 a umístila 
se na celkovém třetím místě. Mezi ně se ještě na druhé místo dostal 
loňský vítěz Martin Brůna.

Po střelbách každý účastník obdržel věcnou cenu a rodina Brů-
nova zajistila výborné občerstvení, domácí bramboráky a klobásy.

Daniel Cahel

Informace o činnosti králických 
zahrádkářů

Naše partnerská zahrádkářská organizace ROD „Tęcza” w 
Międzylesiu nás pozvala na oslavu 40. výročí založení této orga-
nizace. Oslava se konala na jejich zahradě v partnerském města 
Międzylesie. Celkem se akce mohlo zúčastnít 9 členů, nakonec nás 
bylo 5 – předseda organizace př. Křivohlávek, př. Koželová, př. 
Molnár, př. Malý a př. Schreiberová, která sestavila pěkný košíček 
se zeleninou, ovocem a květinami, za což obdržela diplom. Před-
seda naší organizace předal předsedkyni p. Boženě Pawule dárek 
k jejich výročí a panu burmistrovi Korczakovi upomínkový dárek.

Členové naší organizace si prohlédli celou zahrádkářskou 
osadu, něco málo pohovořili s polskými zahrádkáři a věnovali se 
vlastnímu programu. Na rozloučenou předseda př. Křivohlávek 
poděkoval organizátorům za pěkné odpoledne a všem zahrádká-
řům popřál hodně úspěchů v jejich činnosti.

Klub ALFA-OMEGA 
Oblastní charita Ús   nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání 

lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka. 
Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt, její projevy 

i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. 
Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Tyto zku-
šenos   jsou nepřenosné, a je důležité sdílet je s těmi, kteří nám 
rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Právě mluvení 
a naslouchání druhým je hojivé.

Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita 
Ús   n.Orl., 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. 

Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. 
Jednou měsíčně se scházíme 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. 

Místo: Oblastní charita Ús   nad Orlicí, ulice 17. listopadu 69
Kdy: 18. října, 22. listopadu, 13. prosince
Čas: od 15:30 do 17:30 hod

Bc. Mar  na Procházková, tel. 731 402 331, 
e-mail: mar  na.prochazkova@uo.hk.caritas.cz

Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597,
 e-mail: renata.prokopcova@uo.hk.caritas.cz, 

informace o domácí hospicové péči

KAŽDÉ ÚTERÝ 9:00 - 12:00 
v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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říjen 2018
úterý 2. od 17:00 hod – PŘÍBĚH KOČEK – (rodinný dobro-
družný Čína) 

Kocour Marvin se synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze 
pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu 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 2. od 20:00 hod – MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
– (muzikál USA) 

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina 
po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 
tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to 
trvalo relativně dlouho, zato v pokračování Mamma Mia! Here We 

Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se 
vrátíme do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep/Lily James) čer-
stvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět a netušila, že 
brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký 
ostrov a totálně se jí změní život. Druhý příběh se odehrává přesně 
deset let po událostech prvního dílu, kdy zcestovalejší a moudřejší 
Sophie (Amanda Seyfried) plánuje velkolepé znovuotevření rodin-
ného hotelu na Kalokairi, na které se samozřejmě sjedou všichni 
„obvyklí podezřelí“, včetně trojice jejích charismatických tatínků 
(Pierce Brosnan, Colin Firth a Stellan Skarsgård). Oba příběhy se 
rafi novaně proplétají a propojují písničkami švédského hudebního 
zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, které 
zazněly v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
režie: Ol Parker / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 110 min

čtvrtek 4. od 20:00 hod – ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLA-
DEM SNU – (komedie/drama ČR) 

Tři staří kamarádi – Muzikant, Zloděj a Cirkusák, bývalí spoluvězni 
z bolševického kriminálu, spolu po ovdovění žijí v domě na česko-
-německém pomezí. Přivedla je sem potřeba vypořádat se s někým, 
kdo jim v minulosti ublížil. Jenže 
oním člověkem, bývalým esté-
bákem, je současný hospodský, 
a tak pánové nemají kam chodit 
na točené pivo. Dokud Zloděj 
nezjistí, že kousek za hranicí 
na polské straně je hospoda, kam 
se dá dojet autobusem. Jenže Cir-
kusák má nejprve obavy z pol-
ského piva, a pak mu nevoní, že 
hostinský má za ženu německou 
turkyni. Možnost točeného piva 
je náhle ohrožena. Navíc se 
v jejich domě objeví sudetská Němka. Právě tady totiž jako mladá 
bydlela a chce zde přespat, aby se jí zdál sen o muži, kterému jako 
členka Hitlerjugend ublížila. Ráda by se dočkala odpuštění. V domě 
žije i Holka, bývalá prostitutka, toho času těhotná s některým z nich. 
Pánové si ji nastěhovali do domu „aby nemuseli stárnout spořádaně“. 
Holka jim ovšem nechce říct, s kým z nich to má...
režie: Pavel Göbl / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / české znění 
/ 80 min

pátek 5. od 20:00 hod – SESTRA – (horor USA) 
Démonická sestra z hororu V zajetí démonů 2 se vrací, aby šířila 

zlo ze záhadného kláštera v Rumunsku, ve kterém řád jeptišek 

ukrývá děsivé tajemství.
režie: Corin Hardy / vstupné 110,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 95 min

úterý 9. od 17:00 hod – BELLA A SEBASTIAN 3 – (rodinný 
dobrodružný Francie) 

Uběhly už dva roky od posledního příběhu o přátelství mezi Bellou 
a Sebastianem. Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří roz-
tomilých štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém 
životě na jiném místě, jinde než v horách… Sebastian však své hory 
opustit nechce. Když se najednou objeví Joseph, bývalý vlastník 
Belly, je pevně přesvědčen, že ji získá zpět. Sebastian si uvědomuje 
nebezpečí, které Belle i štěňatům hrozí a rozhodne se udělat všechno 
pro to, aby je ochránil.
režie: Clovis Cornillac / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 90 min
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úterý 9. od 20:00 hod – VENOM – (akční thriller USA) [3D]
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporupl-

nějších a nejdrsnějších anti-hrdinů fi lmového světa značky Marvel. 
V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara® 
nominovaný Tom Hardy.
režie: Ruben Fleischer / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 100 min

čtvrtek 11. od 20:00 hod – JACK STAVÍ DŮM – (drama/horor 
Dánsko) 

Pro sériového vraha Jacka je 
každé zabití uměleckým dílem. 
Své temné mistrovství se snaží 
během let vybrousit k dokonalos-
ti. I přes jeho vysokou inteligenci 
se policie pomalu přibližuje, 
zatímco Jack víc a víc riskuje 
na cestě k dokonalé vraždě. Po-
nurý, chytrý i groteskně humor-
ný snímek nás zavádí do USA 
70. let. Kontroverzní génius Lars 
von Trier jej poprvé představil 
na festivalu v Cannes.

režie: Lars von Trier / vstupné 80,- / přístupný od 18 let / titulky 
/ 150 min

pátek 12. od 20:00 hod – TOMAN – (drama ČR) 
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu 

a pádu na pozadí doby, která dodnes ovlivňuje naše životy. Neu-
věřitelný a pravdivý příběh roz-
poruplné osoby Zdeňka Tomana, 
šéfa naší zahraniční rozvědky, 
který významně ovlivnil vývoj 
v poválečném Československu, 
bezskrupulózního obchodníka 
s obrovskou mocí a zásadním 
úkolem. Sehnat peníze, kte-
ré komunistům vyhrají volby. 
A Toman peníze sehnat uměl. 
Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. 
Šmelina, vydírání, kasírování 
válečných zločinců i jejich obětí. Neštítil se ničeho. Cena, kterou 
za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film 
odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48, a příběh 
člověka, o kterém se nikdy nemluvilo. Režisér Ondřej Trojan při-
náší na plátno nejen napínavý thriller, ale i co nejvěrnější dobovou 
rekonstrukci skutečných událostí opírající se o nezvratná archivní 
a očitá svědectví.
režie: Ondřej Trojan / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 140 min

úterý 16. od 17:00 hod – VILÍK: RYCHLE A ZBĚSILE – (ani-
movaný Malajsie) 

Malé autíčko Vilík má velký 
sen - chce se stát králem silnic 
ve svém rodném městě Gasket 
City. Navíc je „až po duši“ zami-
lovaný do modelky Belly. Jenže 
v cestě mu stojí její přítel Ben 
a také zlý náklaďák Kaiser, který 
Bellu unese. Vilík brzy zjistí, že 

zůstat věrný sám sobě je těžší úkol než získat osobní slávu a také 
srdce své lásky.
režie: Yusry Halim / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 90 min

úterý 16. od 20:00 hod – ZLÝ ČASY V EL ROYAL – (myste-
riózní thriller USA) 

Sedm podivných cizinců, každý s vlastním tajemství, se setkává 
v hotelu El Royale, který má vlastní temnou minulost.

režie: Drew Goddard / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 100 min

čtvrtek 18. od 20:00 hod – TICHO PŘED BOUŘÍ – (drama USA) 
Všechna tajemství jednou vy-

plují na povrch. Baker (Matthew 
McConaughey ) toho má asi dost 
za sebou. Svoje životni rány si 
léčí v klidu a vedru rajského exo-
tického ostrova kdesi v Karibiku. 
Živí se tu jako rybářský průvod-
ce, má svou loď s názvem Ticho 
před bouří, ve vesnici má domek 
i milenku a nehezkou minulost 
zapíjí v baru. Ticho jeho života 
rozčísne jako blesk bývalá žena Karen (Anne Hathaway). A přinese 
bouři. Zničehonic se objeví a zoufale požaduje po Bakerovi, aby 
zabil jejího současného násilnického manžela. Následná vlna vášní, 
událostí a zvratů odhalí i ta nejskrytější tajemství. 
režie: Steven Knight / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 100 min 

pátek 19. od 20:00 hod – PRVNÍ ČLOVĚK – (drama USA) 
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby 

v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci. 
Krátce nato pronesl astronaut Neil Armstrong slavnou větu „Je 
to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a počin, 
který se stal možná nejodvážnější výpravou od plavby Kryštofa 
Kolumba, byl tímto úspěšně završen. Stejně fascinující ale byla 
éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž 
dostal privilegium udělat na Měsíci první „lidský“ krok. Příběh 
Prvního člověka začíná v roce 1962, kdy začal pracovat jako pilot 
pro NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní tragédií, smrtí dvou-
leté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala 
permanentní koketování se smrtí, si těžko mohli v NASA vybrat 
vhodnějšího aspiranta. Armstrong (Ryan Gosling) není vesmírný 
kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským 
nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v situacích, kdy mu jde 
o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve chvíli, 

kdy se ve zkušebním modulu řítí 
k zemi volným pádem, klid, když 
odpovídá synovi na otázku, zda 
se z mise vrátí, klid ve chvíli, kdy 
dělá onen historický první krok. 
Protiváhou tomuto klidu je pak 
absolutní neklid jeho ženy a její 
vnitřní drama, s jakým prožívá 
jeho každý úspěch, a možnost, 
že se už nikdy nevrátí.
režie: Damien Chazelle / vstupné 
120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 130 min
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úterý 23. od 17:00 hod – PRINCEZNA A DRÁČEK – (animovaná 
pohádka Rusko) 

Když se princezna Barborka 
toulá tajnými komnatami hradu, 
nalezne magickou knihu. Ta ji 
přenese do říše zázraků plné no-
vých dobrodružství a zvláštních 
stvoření. Barborka se spřátelí 
s roztomilým dráčkem, se kte-
rým se vydá najít kouzelné zrca-
dlo. Právě to ji může spojit s její 
dávno ztracenou maminkou, 
která princeznu i krále kdysi 
opustila. Barborka je odhodlaná 
zjistit pravdu o své minulosti 

a vyřešit záhady celého hradu.
režie: Marina Nefedova / vstupné 110,- / přístupný / české znění 
/ 80 min

úterý 23. od 20:00 hod – HALLOWEEN – (horor/thriller USA) 
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) 

jako jedna z mála přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela 
Myerse. Útok, který se odehrál o halloweenské noci, v ní však 
zanechal hluboké jizvy na duši. 
Od noci, během které vyšinutý 
mladík ubodal její přátele, jen 
aby mohl připravit o život i ji, 
se důsledně připravuje na jeho 
návrat. Žije v ústraní, v domě 
plném důmyslných pastí, zou-
fale si nerozumí s dcerou (Judy 
Greer), která ji kvůli téhle 
posedlosti považuje za blázna, 
a velmi těžce si hledá i cestu 
k dospívající vnučce. To vše na-
vzdory tomu, že Myers dožívá 
v jedné z nejpřísněji střežených 
psychiatrických léčeben a mož-
nost jeho útěku je jen teoretická. Blíží se však Halloween a všechny 
Lauriiny obavy se rázem zhmotní po havárii vězeňského autobusu, 
který převážel nebezpečné psychiatrické pacienty do nového ústavu. 
Některým z nich se podařilo uprchnout. Michael Myers byl mezi 
nimi a o svou nezdravou fi xaci na Laurii nepřišel.
režie: David Green / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 105 min

pátek 26. od 20:00 hod – HOVORY S TGM – (historický ČR) 
Toho dne na podzim roku 1928 

jsou dva symboly československé 
demokracie na vrcholu, stejně 
jako celé Československo. Kniha, 
která vznikala celý rok a která má 
národu představit jeho prezidenta, 
je hotová. Karel Čapek vyhledá 
v zahradě zámku v Topolčiankách 
Masaryka. Prezident ale není 
v dobrém rozmaru, jeho dcera mu 
totiž zakázala knihu vydat. Toto 
setkání nebude snadné. Čapek 
sice spěchá, celou situaci nemůže 
ale nechat bez odezvy a nechává 

se zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice 
i politicích, o Češích, o lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není 
pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž z masa 
a kostí. Vedle svých dějinotvorných myšlenek a světonázorů odhaluje 
i schopnost vysoké politiky či dokonce intrik. Hovoří mimo jiné 
o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou 
velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich 
jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
režie: Jakub Červenka / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min

Promítáme pro školáky na podzimních prázdninách:
pondělí 29. od 10:00 hod –  HLEDÁ SE PRINCEZNA – (ani-

movaný Ukrajina)
Kouzelný příběh Ruslana 

a Mily se odehrává v době 
statečných rytířů, krásných prin-
cezen a zlých čarodějů. Ruslan, 
kočovný herec, který sní o ti-
tulu rytíře, potkává nádhernou 
Milu a na první pohled se do ní 
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá 
dlouhého trvání, strašlivý čaro-
děj Černomor potřebuje Milinu 
moc lásky, aby ji přeměnil v ma-
gickou temnou sílu. Vykouzlí 

proto obrovský vír a unese Milu přímo před Ruslanovýma očima. 
Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez okolků 
vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny ná-
strahy a dokázat, že skutečná láska je silnější než jakékoliv čáry?
režie: Oleh Malamuž / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 85 min

úterý 30. od 10:00 hod – PAT A MAT ZNOVU V AKCI – (ani-
movaný ČR)

Přestěhovali se do nových 
domů, kde na ně čekají nové 
kutilské výzvy a nové příhody. 
Pro Pat a Mata není nic pro-
blém, ať již se jedná o setkání 
s rojem včel, opravu elektrické 
sekačky, ucpaný odpad, boj 
s krtkem nebo stavbu nové 
skalky. Pro kutily není žádná 
komplikace překážkou a žádná 
výzva dostatečně velká. Vyčis-
tit komín? Postavit nový plot? 
Naši kutilové si dokáži poradit 
s každým problémem. Kuťení je pro ně zábava a dokážou si ho 
patřičně užít. Patovi a Matovi není vůbec cizí ani moderní řešení, 
a tak se stanou odborníky v užití solární energie nebo instalaci 
bezpečnostních kamer.
režie: Marek Beneš / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 
80 min

úterý 30. od 17:00 hod – KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA – (po-
hádka ČR)

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovár-
ně pod Dračí skálou, kde ze všech 
sil pracuje i netradiční pomocník 
dvouhlavý dráček Čmoudík. Jed-
nou, když se děti chystají přespat 
v jeskyni společně s dráčkem, ob-
jeví na zdi jeskyně starou mapu 
a Čmoudík, jehož jedna hlava 
mluví česky a druhá slovensky, 
začíná vyprávět napínavý příběh 
o vzniku království Draka, velké 
lásce princezny Adélky a prince 
Janka, o letité kletbě a strašli-
vém Drakovi, o zlém skřítkovi 
Blivajzovi, ale i o tajemství 
Pomněnkové louky, ztraceném 
dračím vejci a párku klokanů. 

Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví Vánoce v dračí 
jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně 
proč draka bolí hlava?
režie: Dušan Rapoš / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 90 min
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Klub Na Střelnici Králíky
středa 10.10.                  zač. v 19:00 hod 

NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA
Nikdy předtím nedojeli na motorce dál než do Švýcarska, nikdy 

předtím neopustili hranice Evropy. I přesto se Kateřina Kadlusová 
a František Nykl na jaře 2016 vyhoupli do sedla staré motorky 
Brambory a neohroženě se vypravili na cestu kolem světa. Během 
roku a půl na cestách projeli 29 zemí v rámci Evropy, Asie, Severní, 
Střední a Jižní Ameriky. Překonali hory, projeli pouště, navštívili 
mimo jiné Sibiř, Mongolsko, Aljašku či Patagonii. V sedle svého 
železného oře ujeli asi 90 000 km. O zážitky z cest se teď rádi podělí 
na cestovatelské přednášce. Vstupné 50,- Kč.

sobota 13.10.               zač. ve 20:30 hod
DE LA BLANCHE & ZUPPER & THERAPHOSSA
Hudební večírek v Kavárně Střelnice bude tentokrát opulentní. 

Zahraje pražská kapela De La Blanche králického rodáka Honzy 
Ruppricha, z Letohradu přijedou garage-punkoví Zupper a místní 
hudební scénu bude reprezentovat Theraphossa. Vstupné dobro-
volné.

sobota 20.10.      TCHÝNĚ NA ZABITÍ     zač. v 19:00 hod 
Po úspěšném „Manželském čtyřúhelníku“ napsal Jakub Zindulka 

novou komedii, tentokrát s příměsí duchařiny. Ani sama Smrt neza-
brání tchýním prudit a montovat se do života jejich dětem. Je o vta-
zích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, mezi mladými manžely 
a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. V hlavních rolích 
uvidíme Lucii Zedníčkovou, Martina Krause, Danu Homolovou 
a Annu Kulovanou. – Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek 
u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, tel.: 732 202 193.

sobota 27.10. BONI PUERI zač. v 16:00 hod 
Slavnostní koncert ke 100. výročí založení Československé 

republiky. Účinkuje Český chlapecký sbor Boni Pueri. Sbor byl 
založen v roce 1982 a patří k nejvýznamnějším evropským hudeb-
ním tělesům. Dosud absolvoval na 4000 samostatných koncertů 
po celé Evropě, Americe a Asii. Ředitelem tělesa je PhDr. Pavel 
Horák, Ph.D. – Děkujeme za velkorysý fi nanční dar paní Janě Po-
nocné, která po 12 letech končí ve funkci starostky města Králíky. 
Paní Ponocná (ve spolupráci s Klubem Na Střelnici) věnuje tento 
slavnostní koncert spoluobčanům jako poděkování a vyjádření úcty 
všem, kteří pracovali na dobrém jménu města Králíky. – Koncert se 
koná v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči. 
Vstupné dobrovolné bude věnováno na potřeby poutního kostela.

úterý 30. od 20:00 hod – JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI – (kome-
die ČR)

Maloměstská rodina jako kaž-
dá druhá. Seznamte se a uvidíte, 
jak se její členové nebezpečně 
podobají vám či vašemu okolí. 
Syn Marko spěje k tomu být 
úspěšným zločincem. Naneštěstí 
je jeho první obětí přepadení 
vlastní matka, což mu značně 
přitíží ve vysněné kariéře krimi-
nálníka. Dcera Karin je sebevě-
domá a své půvaby využívá jak 
to jde. Veškerý čas věnuje „cho-

zení“ s více chlapci naráz a posouváním hranic, co všechno muži 
vydrží. Matka Anna zase ujíždí na slevových portálech, výhodných 
nákupních akcích a soutěžích. A otec? Ten je tím nejobyčejnějším 
z obyčejných - dopravním revizorem. I přesto mu život shodou 
náhod umožní zažít pár minut slávy.
režie: Eva Toulová / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min

Oslavy 100 let založení 
ČSR v Králíkách

28. října 2018 uplyne století od založení Československé re-
publiky a po celé zemi se připravují nebo probíhají oslavy tohoto 
významného dne. Vzhledem ke komunálním volbám a tedy nejistotě 
v budoucím obsazení radnice nepořádá přímo 
Město Králíky žádnou akci k tomuto výročí 
a ponechalo iniciativu na městských organiza-
cích či občanech města. Dovoluji si Vás tedy 
pozvat na následující tři kulturní a společenské 
akce při příležitosti 100. výročí založení ČSR.

Pátek 26.10., 20:00 hodin – kino Střelnice 
HOVORY S TGM – nový český fi lm přibližuje vztah dvou 

velikánů politického a kulturního života Československé republiky, 
prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka a spisovatele Karla Čapka.

Sobota 27.10. v 16:00 hodin – poutní kostel Dolní Hedeč 
BONI PUERI – slavnostní koncert ke 100. výročí založení 

Československé republiky. Koncert se koná s významnou fi nanční 
podporou starostky města paní Jany Ponocné, která vstřícně a s vel-
kou štědrostí reagovala na moji prosbu o podporu koncertu tím, že 
uhradila celý honorář a dopravu sboru a spolu s Klubem Na Střelnici 
Vás zve na tento výjimečný kulturní a společenský zážitek jako 
poděkování spoluobčanům za možnost být 12 let starostkou.

Neděle 28.10., 9:15 hodin – park pod Komerční bankou 
SÁZENÍ LÍPY – symbolický akt zasazení lípy (strom republi-

ky), kterou jsem se rozhodl věnovat městu Králíky. Krátký obřad 
povede P. Pavel Plíšek, po státní hymně a vztyčení vlajky si můžeme 
připít lipovým čajem na dalších sto let České republiky.

Pavel Strnad

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Klub Na Střelnici ve spolupráci s taneční mistrovou 

Ivou Musilovou pořádá taneční kurz pro dospělé 
páry. 
Kurz je primárně určen pro začátečníky a dále pro 

ty, kteří si chtějí zopakovat základní kroky společen-
ských tanců (waltz, jive, polka, valčík, čača, blues, 
mazurka ad.). Jedná se o šest řádných lekcí v ter-
mínech 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu 
2018; sedmá opakovací lekce se uskuteční v lednu 
2019, konkrétní termín bude stanoven po dohodě 
účastníků kurzu. Začátek lekcí vždy v 19:00 hodin 
ve velkém sále Střelnice. 
Kurzovné za taneční pár činí 1.000,- Kč a je 

splatné na první lekci. Přihlášky a další informace 
na tel. č. 603 849 460 nebo strelnice@strelnice.cz

Školní jídelna Králíky, Moravská 647,
Přijme pracovnice/pracovníky 

na pozice
pomocná kuchařka (pomocný kuchař) 

a 
kuchařka (kuchař).

Bližší informace na tel: 773 759 617 
nebo u vedoucí v kanceláři školní jídelny.
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Září 1938 v Pardubickém kraji
Ztráta třiceti procent území, třetiny obyvatelstva, třetiny orné 

půdy a dvou třetin průmyslové kapacity. Přerušení hlavních 
železničních a silničních tepen. Ale především desítky tisíc 
vysídlených Čechoslováků, Židů i politicky nepohodlných 
sudetských Němců z pohraničí do vnitrozemí. Pronásledování 
odpůrců nacismu. Útoky stoupenců nacismu na Čechy a Židy. 
Přestřelky mezi henleinovci a československými ozbrojenými 
složkami, během nichž zemřela spousta československých 
četníků, příslušníků armády, státní policie a fi nanční stráže. To 
vše přinesly do Československa rok 1938 a Mnichovská dohoda. 
Poznamenaly i životy východočeských pamětníků, jejichž 
vzpomínky natočili dokumentaristé neziskové organizace Post 
Bellum.
„Rok 1938 lze nepochybně označit za nejtragičtější, ale také 

nejdynamičtější období Československých dějin. Na jedné 
straně naděje, odvaha a nadšení se bránit, na té druhé 
nesmírné zklamání, hořkost a pocit zrady. Ačkoliv o okolnostech 
Mnichovské dohody, mobilizace a demobilizace, potažmo 
pohraničního opevnění, toho bylo napsáno již mnoho, ne tolik se 
hovoří a ví o období druhé republiky (1. října 1938–14. března 
1939). V té době se Československá „okleštěná“ republika 
vzdala parlamentní demokracie a na základě vnějších, ale 
i vnitřních příčin, si zvolila cestu zapření první republiky,“ 
komentuje tehdejší situaci ředitel východočeské pobočky Paměti 
národa Tomáš Heller. 
„Proto je nejen pro badatele, ale i pro zájemce o novodobou 
československou historii nesmírně poučné ponořit se do příběhů 

lidí, kteří se museli po Mnichovu vyrovnávat s národní 
katastrofou,“ myslí si Heller, podle nějž je také zajímavé 
sledovat problémy, které byla nucena druhorepubliková vláda 
řešit. „Migrace, sociální traumata, vzestup nacionalistických 
a xenofobních sil, ale také závist, hledání obětních beránků 
a politika národního sobectví ukázaly odvrácenou tvář 
československého demokratismu. Druhá republika vypovídá 
o stavu dnešní společnosti mnohem více, než jsme ochotni si 
přiznat,“ dodává.

Milena Kallistová
Jednou z pamětnic roku 1938, jejíž vzpomínky natočil před 

šesti lety dokumentarista Martin Reichl pro 
Příběhy 20. století, je Milena Kallistová, 
roz. Coufalová. Polické rodačce bylo třináct 
let, když se jejich rodina musela v roce 
1938 přestěhovat z pohraničí do vnitrozemí. 
Tatínek pamětnice Josef Coufal, bývalý 
legionář z první světové války, totiž pracoval 
nejdříve v Polici nad Metují a později 

v Novém Městě nad Metují jako četník a v roce 1938 byl kvůli 
obsazování četnických stanic v pohraničí přeložen do Dolní 
Čermné na Orlickoústecku, přímo na hranici mezi českým 
vnitrozemím a německy mluvícími Sudety. Maminka, jak 
pamětnice vzpomínala, stěhování špatně nesla. „Mamince se 
hrozně stýskalo a nemohla se přestěhovat. Prostě: Narodila jsem 
se v Polici a v Polici umřu. Takže pak jsme museli dům v Polici 
prodat, protože to bylo beznadějné, že se vrátíme.“

Kino Jablonné nad Orlicí
úterý 02.10. 19:30 Po čem muži touží (komedie) 130.- dab 95 min. P

čtvrtek 04.10. 19:30 Bella a Sebas  an 3 (dobrodružný) 110,- dab 91 min. P
pátek 05.10. 19:30 Toman (histor. drama) 120,- dab 145 min. 12+

neděle 07.10. 17:30 3D Ye  : Ledové dobrodružství (animovaný) 130,- dab 96 min. P
neděle 07.10. 19:30 3D Venom (sci-fi  thriller) 150/130 dab 112 min. 12+
středa 10.10. 19:30 Toman (histor. drama) 120,- dab 145 min. 12+

čtvrtek 11.10. 19:30 Domes  k (drama) 110,- dab 117 min. 12+
pátek 12.10. 17:30 Bella a Sebas  an 3 (dobrodružný) 110,- dab 91 min. P
pátek 12.10. 19:30 První člověk (život. drama) 130,- T 138 min. 12+

neděle 14.10. 19:30 Toman (histor. drama) 120,- dab 145 min. 12+
úterý 16.10. 19:30 Zlý časy v El Royale (krimi thriller) 120,- T 140 min. 15+

středa 17.10. 17:30 Ye  : Ledové dobrodružství (animovaný) 110,- dab 96 min. P
středa 17.10. 19:30 První člověk (život. drama) 130,- T 138 min. 12+

čtvrtek 18.10. 19:30 Hovory s TGM (drama) 120,- dab 80 min. 12+
pátek 19.10. 17:30 Vilík: Rychle a vesele (animovaný) 110,- dab P
pátek 19.10. 19:30 Jak se moří revizoři (komedie) 120,- dab 12+
úterý 23.10. 19:30 3D Venom (sci-fi  thriller) 150/130 dab 112 min. 12+

středa 24.10. 19:30 Jak se moří revizoři (komedie) 120,- dab 12+
čtvrtek 25.10. 17:30 Bella a Sebas  an 3 (dobrodružný) 110,- dab 91 min. P
čtvrtek 25.10. 19:30 Zlý časy v El Royale (krimi thriller) 120,- T 140 min. 15+
neděle 28.10. 17:30 Když draka bolí hlava (pohádka) 120,- dab P
neděle 28.10. 19:30 Zlatý podraz (drama) 120,- dab 106 min. 12+

úterý 30.10. 19:30 Johny English znovu zasahuje (komedie, drama) 130,- dab 88 min. P
středa 31.10. 17:30 Vilík: Rychle a vesele (animovaný) 110,- dab P
středa 31.10. 19:30 Hovory s TGM (drama) 120,- dab 80 min. 12+
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V květnu 1938 musel otec Mileny Kallistové narukovat 
do armády a byl služebně umístěn do předvoje opevnění Adam 
na kótě „Kašparova chata“. Po podepsání Mnichovské dohody 
a postoupení pohraničí Německu se rodina Coufalových musela 
z Dolní Čermné odstěhovat. „Prezident Beneš mluvil, my jsme 
všichni brečeli, maminka obzvlášť, a řekla: ,Nedá se nic dělat, 
budeme se muset sbalit.‘ Pro nás to byla nepochopitelná věc, tam 
byla česká škola, české děti, jenom z těch Jakubovic byly děti 
z česko-německých rodin,“ popsala tehdejší situaci Kallistová.
Otec pamětnice Josef Coufal musel ze všeho nejdřív předat 

Němcům četnickou stanici a následně dostala rodina čas do půlnoci, 
aby se mohla vystěhovat z domu. Jak pamětnice vzpomínala, 
rodina začala nakládat majetek na objednaný nákladní vůz až 
po půl desáté, kdy se tatínek teprve vrátil z četnické stanice domů. 
Stěhování probíhalo za „asistence“ německých spoluobčanů, kteří 
na ně házeli kameny. „Naložili tohle piano, to se tak nadřeli, tím 
ztratili tak hodinu, naložili pomerančovník, naložili stůl a židle 
a já nevím, co [ještě], nějaké blbosti a odjeli jsme. Protože už se 
to nedalo. Přišli haranti, kluci, se kterými jsem chodila do školy, 
v ruce kamení a házeli ho po nás. On [řidič] říkal: ,Mně snad 
roztřískají okénko u kabiny…‘ Tenkrát to byla cennost, tak říkal: 
,…já už jedu. Dělejte si, co chcete. Jestli chcete, pojeďte, já už 
jedu,‘ “ vyprávěla pamětnice s tím, že odjeli do Kyšperku, 
nynějšího Letohradu, kde poté bydleli v sokolovně u školy. 
„To bylo první setkání s údělem uprchlíka, protože jsme neměli 

nic než [oblečení] na sobě. V uzlu bylo něco smotaného, to se 
sebral ubrus a do něho se to naházelo. Čekali jsme, co bude dál. 
(…) Tam byla taková stará babička a říkala: ,Jestlipak děvče 
víš, co je cennější? Jestli vlast, nebo máma?‘ Já jsem říkala: 
,Maminka.‘ Mně bylo tenkrát třináct. Ona říkala: ,Ne, ne, mámu 
ti může táta přinést ještě jednu, ale vlast máš jedinou,‘“ dodala. 
V letech války pracovala Milena Kallistová jako nuceně nasazená 
na železnici v Kyšperku, který byl tehdy důležitým železničním 
uzlem, kde mimo jiné zažila i transporty vojáků na východní frontu 
a zpět a také transporty Židů do Osvětimi.
Celý životní příběh Mileny Kallistové společně s fotografi emi 

najdete v archivu Paměti národa na www.pametnaroda.cz  (http://
www.pametnaroda.cz/story/kallistova-milena-1925-1901)

Anna Vašátková
Pohled na události roku 1938 z druhé strany nabízí vyprávění 

pamětnice Anny Vašátkové, roz. Vogelové, které před šesti 
lety natočil dokumentarista Vít Lucuk. Rodiče tehdy sedmileté 
Anny, rodačky z Červeného Potoka u Králík, byli oba německé 

národnosti a společně žili od konce 
20. let na rodinném statku, který 
tehdy v Červeném Potoce koupili. 
Protože se vesnice nacházela u hranic 
s Německem, nechala československá 
vláda ve třicátých letech vybudovat 
v okolí pevnostní bunkry na obranu 
před nacistickým Německem, na jejichž 

stavbě se podílel i otec pamětnice, a to dovážením materiálu 
ke stavbě. „Můj tatínek taky vozil ten materiál. Němci totiž 
nesměli na těch bunkrech dělat, protože jim nevěřili. Co kdyby 
náhodou tam něco zpotvořili. Ti sedláci ale mohli vozit materiál, 
tak můj tatínek taky vozil a jiní sedláci, co si chtěli přivydělat,“ 
vzpomínala.
Při zářijovém vyhlášení všeobecné mobilizace v roce 1938 

narukoval i otec Anny Vašátkové, ale jak poznamenala, zhruba 
za tři dny se vrátil domů. V okolí vesnice pobývali při mobilizaci 
českoslovenští vojáci, kteří podle pamětnice 
chodili k Vogelům na návštěvu, jedli tam 
a hráli společně „Člověče, nezlob se“. „Nahoře 
na poli, tam vojáci udělali takovou zemljanku, 
nebo jak se tomu říkalo. Zkrátka vydloubali si 
nějakou díru a na ní tam udělali střechu a tam ti 
vojáci přenocovali. Pár jich bylo, nevím kolik. 
Ale měli dlouhou chvíli, tak přišli večer k nám 

domů a chtěli usmažit vejce nebo já nevím, něco uvařit. Pak se jim 
tam ale nechtělo pořád být, tak hráli s našema ,Člověče, nezlob 
se‘. Tenkrát bylo jenom obyčejný petrolejový světlo. My jsme 
neměli elektriku. Ta se zavedla až po válce,“ vyprávěla pamětnice.

Po podpisu Mnichovské dohody 
připadl Červený Potok se všemi 
jeho německými obyvateli 
Německu. Jak Anna Vašátková 
vzpomínala, v prosinci, tedy 
za dva měsíce na to, navštívil 
nedaleké Králíky říšský kancléř 
Adolf Hitler se skupinou 

důstojníků, aby prakticky otestovali vybudované opevnění v okolí 
města, kvůli čemuž byli evakuováni i někteří obyvatelé Červeného 
Potoka. „Oni do toho stříleli, tak museli všichni lidi utéct. Oni 
si mysleli, že to vyletí do povětří. Starou belu, oni dostali malý 
rány. Vždyť to byl samej železobeton,“ uvedla pamětnice s tím, že 
Adolfa Hitlera neviděla, ale slyšela s maminkou jeho projev, který 
vysílali v místním rozhlase. 
Jak pamětnice tvrdí, její 

maminka patřila mezi hlasité 
kritiky nacismu a prý nebyla 
v obci sama, kdo takový postoj 
veřejně prezentoval. „Teď byly 
různý nedostatky, tak vždycky 
nadávala. My jsme jí říkali, ať 
je radši zticha. My jsme měli otevřený okno, takhle byla pěšinka 
tam nahoru, aby ji ještě někdo slyšel. Byly všelijaký případy, 
když někdo něco řekl a udali je a pak přišli a dokonce je zavřeli. 
To se stalo. (…) Ne všichni byli fanatici. Některým to docela 
dobře myslelo, a když Hitler šel tam na Rusko, tak otec říkal 
jedné sousedce, která přišla k nám: ,Jenom aby se nevrátil jak 
Napoleon.‘ – ,Ne, on je chytrej.‘ Jsme viděli, jak je chytrej, vrátil 
se ještě hůř než Napoleon. (…) Tenkrát bylo nejlepší držet hubu, 
protože nechat se zavřít, to taky nebylo nic krásnýho,“ popisovala 
pamětnice. 
Když po válce probíhal v roce 1946 odsun Němců z Kralicka, 
Červený Potok se doslova vylidnil. Vogelovi ale zůstali – a to 

zřejmě kvůli tomu, že oba 
rodiče mluvili dobře česky, 
otec ještě navíc rusky, a dle 
pamětnice také proto, že 
matka jejího otce byla Češka. 
Tehdy čtrnáctiletá Anna přišla 
o všechny své kamarádky 
i příbuzné a jejich odchod 

špatně nesla. „Tenkrát všichni ti moji spolužáci byli pryč a já 
jsem říkala: ,Mami, já chci taky pryč. Já už tady nechci zůstat,‘ 
“ dodala pamětnice.
Celý životní příběh Anny Vašátkové společně 

s dobovými fotografi emi najdete v archivu Paměti národa 
na www.pametnaroda.cz (http://www.pametnaroda.cz/story/
vasatkova-anna-1931-1910)

Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, 
který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje životní příběhy 
pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 
20. století. Spolutvůrci projektu jsou Ústav pro studium 
totalitních režimů a Český rozhlas. Post Bellum také vzdělává 
děti i dospělé, vydává knihy, organizuje výstavy, společenské 
akce, zážitkové workshopy či školní vzdělávací projekt Příběhy 
našich sousedů. Posluchači a diváci mohou znát rozhlasový 
dokumentární cyklus Příběhy 20. století, který od roku 2013 
vysíláme na vlnách Českého rozhlasu, nebo stejnojmenný 
šestnáctidílný dokument vysílaný v České televizi. Pobočku 
pro východní Čechy jsme založili v říjnu 2017 a zaměřujeme se 
primárně na natáčení vzpomínek východočeských pamětníků. 
Realizujeme výstavy, pořádáme besedy, vzděláváme žáky 
a studenty,
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