
Únor 2018/číslo 2  Ročník XVI. (Králicko XXVIII.)  Cena 12 Kč

Rok 2018 bude rokem výročí
Vážení spoluobčané, již v minulém čísle Králického zpravodaje 

jsme Vás informovali o zamýšlených oslavách 450. výročí první 
písemné zmínky o našem městě. Jak již bylo 
zmíněno, mnohým z Vás se nejspíš vybaví 
vzpomínky na rok 1967 a s ním spojené oslavy 
600 let města. Právě v této souvislosti a společně 
s uváděným rokem 1367 jsme se v minulém roce 
poměrně obšírně věnovali otázce případných 
oslav 650. výročí. Především prokazatelnosti 
historických pramenů, které dokládají písemná 
fakta o našem městě. Protože však existují, ze-

jména u historiků, silné pochybnosti o tom, zda skutečně toto datum 
souvisí se zmínkou o městě či pouze o nějakém místě nebo oblasti, 
rozhodli jsme se v minulém roce oslavy neuskutečnit a přesunout je 
na rok letošní, kdy je již s jistotou historicky prokázána první písemná 
zmínka o městě Králíky, a to z roku 1568. Proto tedy rok 2018 bude 
rokem 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky.

Během celého roku proto budou toto výročí připomínat menší 
a často tradiční akce, které organizují místní organizace, spolky 
a dobrovolná uskupení občanů. Výroční rok zahájí již nyní v únoru 
(17. - 18. 2.) tradiční Králický karneval s tématem Návrat do minu-
losti aneb historické postavy. Následně se pak každý měsíc uskuteční 
minimálně jedna akce, která bude tomuto výročí věnována. Těšit 
se můžete na tematické besedy, pořádané městskou knihovnou či 
muzeem nebo v rámci projektu Kavča, hudební i taneční vystoupení 
žáků ZUŠ, koncerty interpretů místních i cizích. V květnu se dokonce 
rozezní nově opravené varhany v Heřmanicích (již třetí nástroj opra-
vený z veřejné sbírky v rámci akce Vím já kostelíček) a proběhnou 
také oslavy výročí v místní části Heřmanice. 

V červnu, ve dnech 15. – 17. 6. 2018, se uskuteční hlavní oslavy, 
během kterých se můžete těšit na vystoupení místních hudebních 
skupin, dětí ze ZUŠ i umělců zvučných jmen. Na tento víkend budou 
připraveny i sportovní akce a soutěže pro veřejnost a jak jsme již 
uvedli, proběhne setkání zástupců partnerských měst Villmar, Mied-
zylesie a připravujeme podepsání smlouvy o partnerství s italským 
městem Solbiate Olona. Během tohoto víkendu budou mít zájemci 
také možnost seznámit se s historií města a navštívit zajímavá místa 
ve městě s možností dozvědět se, jak se tato místa změnila v průběhu 
let. Program se zatím připravuje a upřesňuje, ale bude opravdu pestrý.

Také během hlavních prázdnin proběhnou tradiční akce (např. Vím 
já kostelíček, Klášterní hudební slavnosti, Artex, Králický triatlon 
atd.) i akce nové, věnované tomuto výročí. 

V září pak oslavíme další výročí, a to 65 let od založení místní 
ZUŠ, kdy nám tato škola nabídne Den otevřených dveří a určitě se 
bude na co dívat.  

Protože je letošní rok také rokem 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky, bude závěr oslav výročí města spojen i s oslavou 
tohoto výročí. Rok oslav tak zakončíme koncertem souboru Boni 
Pueri v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči v předvečer 
100. výročí vzniku Československé republiky.  

Je tedy zřejmé, že letošní rok je opravdu rokem výročním. Spo-
lečným prvkem všech akcí pak bude logo výročí, které Vám tímto 
představujeme a se kterým se budete po celý rok setkávat. Podrobnosti 

o jednotlivých akcích se budete dozvídat vždy v aktuálním čísle Krá-
lického zpravodaje nebo prostřednictvím všech dostupných informač-
ních prostředků města. Věřím, že si z nabídky akcí vybere opravdu 
každý z Vás a oslavíme výročí města, ve kterém společně žijeme.

Martin Hejkrlík – místostarosta

Schwarzerův kříž prohlášen 
kulturní památkou

Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 18.1.2018 byl tzv. 
Schwarzerův kříž (kalvárie) prohlášen kulturní památkou. 
Kříž se nachází v jihozápadní části města Králíky zvané Předměstí, 
za křížením komunikace a potoka u č.p. 225. Dochovaný název 
upomíná na jeho pořizovatele Antona a Josefu Schwarzerovi, 
tehdejší majitele usedlosti, před níž je umístěn. Kříž je krajinotvor-
ným prvkem a dokladem náboženského cítění obyvatel, usedlých 
venkovských hospodářů v pol. 19. století. Významná je také jeho 
pohledová vazba na Klášter servitů s poutním chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie. Kříž z jemnozrnného pískovce s vysokou umělecko-
-řemeslnou úrovní byl v roce 2014 komplexně restaurován držitelem 
licence pro restaurování děl umělecko-řemeslných prací z fi nanč-
ních prostředků Města Králíky za podpory Pardubického kraje.

Ing. Lucie Chudá
památková péče
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Mikuláš a Tři králové v Prostřední Lipce 

Tři králové v Červeném Potoce Tříkrálová sbírka na Králicku
(foto k článku na str. 11)(foto k článku na str. 11)

(foto k článku na str. 11)
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Významné králické osobnosti
Při příležitosti letošních 70. narozenin pana Jaroslava Šabaty se 

Městské muzeum v Králíkách rozhodlo uspořádat autorskou výstavu 
tohoto místního výtvarníka. A životní jubileum je také důvodem, proč 
do Králického zpravodaje zařazujeme vizitku pana Šabaty.

Jaroslav Šabata se narodil 1. srpna 1948 v porodnici v Červené 
Vodě do rodiny uměleckého truhláře. Celý život, až na malý ča-
sový úsek, prožil v Králíkách. V dětství chodil do mateřské školy 
v Pivovarské ulici.  Do základní školy nastoupil do dnešní budovy 
ZUŠ, pokračoval na žluté škole a devátou třídu zakončil v budově 
na náměstí. Po absolvování základní školy nastoupil do Středního 
odborného učiliště Petra Jilemnického v Letohradě, obor nástrojař. 
Jeho prvním zaměstnavatelem se stala králická Tesla. Po dvou letech 
narukoval na vojnu a teprve na vojně v sobě Jaroslav Šabata objevil 
výtvarný talent. V dětství se malování nevěnoval, nechodil do vý-
tvarného kroužku. Vztah k výtvarnému umění „odkoukal“ od svého 
strýce, který maloval obrazy.  V rámci vojenské služby začal pan 
Šabata kreslit vojenskou techniku. Svými nadřízenými byl poslán 
do Školy důstojníků v záloze, kde si „vykreslil“ hodnost důstojníka. 
Po příchodu z vojny se vrátil opět do podniku Tesla jako seřizovač. 
V roce 1971 se oženil a změnil zaměstnání. Přestěhoval se na Malou 
Moravu, kde pracoval na statku jako údržbář, protože zde byla lepší 
možnost výdělku. Po pěti letech se s rodinou, do které přibyly dcery 
Soňa a Lucie, vrátil do Králík a začal pracovat v Hedvě jako seřizovač. 
Tehdy pan Šabata zjistil, že po odpracování osmihodinové směny měl 
najednou dostatek volného času, který věnoval četbě a postupně také 
malování. Jako samouk začal zkoušet rozmanité výtvarné techniky.  
Začátky byly těžké, protože neexistovaly „návody“ a také nebyl do-
stupný výtvarný materiál.  Přesto se Jaroslav Šabata věnoval grafi ce 
a kresbě (linoryt, lept, uhel), později přidal drobnou plastiku (pamětní 
a dekorativní reliéfy) a malbu. Vyzkoušel si také rytinu, suchou jehlu, 
dělal sochy. Všechny uvedené výtvarné techniky má rád, ale nejraději 
maluje uhlem. V roce 1982 získal povolení k provozování vedlejší 
výdělečné činnosti, v rámci níž maloval talíře s folklórními motivy 
a vyráběl plastické kachle s motivem kláštera. Jeho výrobky byly 
k zakoupení v areálu kláštera, ale mnozí místní chodili nakupovat 
přímo k Šabatovým domů.  Zmíněné povolení skončilo na podzim 

roku 1989. V osmdesátých letech se věnoval také restaurátorství, 
opravoval sochy, zábradlí a rámy obrazů v objektu kláštera. V roce 
1991 přestal pan Šabata pracovat v Hedvě a zřídil si živnostenský 
list na písmomalířství a malování obrazů. Vyráběl vývěsní cedule, 
plakáty, transparenty, novoročenky, diplomy, pamětní listy, reklamní 

předměty, zkrátka co kdo potřeboval.  Na konci devadesátých let začal 
psát knížky.  První knížka s názvem „Pašerácká čest a sláva“, popi-
sující život na hranici v sousedních Petrovicích v letech 1920–1938, 
vznikla ze sázky před cca 20 lety. Jaroslav Šabata se scházel s panem 
Jiřím Panušem a povídali si o historii pašeráctví na Králicku. Pan 
Panuš tvrdil, že je to sice zajímavé téma, ale nedá se dobře literárně 
zpracovat. Pan Šabata namítal, že to zpracovat jde. Tak vznikla sázka. 
Za tři měsíce přinesl Jaroslav Šabata napsané příběhy o pašerácích. 
Psaním se Jaroslavu Šabatovi otevřely nové obzory. Na svém kontě 
má dnes dvacet (!) napsaných knížek. Většina z nich je však pouze 
v počítači pana Šabaty, protože je velmi těžké sehnat vydavatele. 
V roce 2015 vyšly v nakladatelství Oftis Ústí nad Orlicí „Sněžnické 
pohádky“.  V současné době knížky pana Šabaty vydává ve svém 
nakladatelství pan Arnošt Juránek. V roce 2016 vyšlo „Povídání 
o králických strašidlech“, v roce 2017 „Pašerácká čest a sláva“. Nyní 
se do tisku připravují „Nejstarší pověsti králické“. Na své čtenáře 
tak stále čekají např. „Králické pohádky“, „Trpaslíci na Adamu“,  
detektivka ze současnosti „Spravedlnost v. r.“, pověsti a pohádky 
z okolí Mezilesí „Za lesy je Mezilesí“ nebo mírně pozměněný vlastní 
životopis s názvem „Kupředu která“. 

Jaroslav Šabata nejčastěji maluje přírodu a scenérie Králického 
Sněžníku, Suchého vrchu nebo oblast polského pohraničí. Největší 
inspirací podle něho je dívat se kolem sebe. Od osmdesátých let pan 
Šabata několikrát svá díla vystavoval v Králíkách, ale také v Polsku 
(Międzylesie,  Svinoústí, Bystrzyca Kłodzka) a ve východním Ně-
mecku (Kröpelin). V roce 2009 proběhla jeho výstava Nejstarší po-
věsti králické v Evropském domě, jejíž součástí byly i archeologické 
nálezy. V roce 2012 natočila Televize Nova medailon o panu Šabatovi. 

Rozsah aktivit pana Šabaty je velmi široký. Nelze opomenout, 
že zásadně ovlivnil interiér YC Pasat, spolupracoval jako výtvarník 
scén s místním ochotnickým divadlem a také stále maluje do Pamětní 
knihy města.

Vernisáž aktuální výstavy proběhla ve čtvrtek 11. ledna 2018 a Vy 
máte možnost si dílo Jaroslava Šabaty v muzeu prohlédnout do konce 
února. Zde také můžete zakoupit knížky pana Šabaty.

Monika Hejkrlíková
Autorka děkuje Městskému muzeu za poskytnutí podkladů a panu 

Jiřímu Panušovi za fotografi i. 
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Radniční koalice pohrdá názory občanů
V listopadu loňského roku jsem se obrátil osobním dopisem 

na zastupitele. Níže přináším původní text dopisu, který zůstal zcela 
bez projednání.

Vážení zastupitelé,
touto cestou se na Vás obracím ve věci vodovodního přivaděče 

Dolní Hedeč – Červený Potok, a to vzhledem k tomu, že položené 
potrubí pod obchodním označením AZZURRO C 40 s cementovou 
výstelkou vyrobené v Indii nemá certifi kát Státního zdravotního 
ústavu. Doposud předkládané a mediálně prezentované certifi káty 
neodpovídají potrubí, které zhotovitel deklaroval v příloze č. 1 Smlou-
vy o dílo. K uvedené otázce kvality potrubí se jednoznačně vyjádřil 
Odbor životního prostředí, Městského úřadu Králíky.

Vzhledem k těmto skutečnostem, jsem osobně přesvědčen o tom, 
že jedinou možností je zahájení reklamačního řízení, a to z důvodu 
zabudování trubního materiálu, který přímo ovlivňuje a mění kvalitu 
pitné vody.

Ke shora uvedené věci, bych ještě rád doplnil, že jsem osobním 
dopisem, a to již v září letošního roku oslovil společnost Vak Jablonné 
nad Orlicí. K dnešnímu dni neeviduji žádnou odpověď z tohoto oslo-
veného podnikatelského subjektu. Na základě této osobní zkušenosti 
docházím k závěru, že uvedená fi rma zcela pohrdá občany a určitá 
elementární slušnost je jí poměrně vzdálená, a to i přes miliónové pří-
jmy vedení společnosti. V této souvislosti si kladu celou řadu otázek. 
Je skutečně rozumné, darovat této fi rmě rozsáhlou vodohospodářskou 
síť z majetku města? Povede tento krok ke snížení ceny vodného 
a stočného? Jaký přínos bude mít tento krok pro občany města? 

Osobně jsem přesvědčen o tom, že zastupitelstvo by nemělo leh-
komyslně nakládat s majetkem občanů města Králíky, ale naopak 
ho zhodnocovat a rozvíjet. Občané města si zaslouží kvalitní pitnou 
vodu za poctivou cenu.

Závěrem, Vám přeji hezké prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
v novém roce 2018!

S úctou
Jan Králík

Informace redakce zpravodaje
Příspěvek pana Jana Králíka obsahuje text dopisu, který byl za-

slán členům zastupitelstva města Králíky v závěru loňského roku.  
Z důvodu zachování autentičnosti jsme ponechali text dopisu tak 
jak byl zastupitelům odeslán.

Redakce zpravodaje obdržela také příspěvek zastupitele města 
Králíky Ing. Romana Kosuka. Protože text příspěvku obsahoval 
některá osobní sdělení, informoval odpovědný redaktor přispěva-
tele o tom, že předmětný příspěvek nebude v tomto znění otištěn. 
Pokud budou z příspěvku odstraněna osobní sdělení týkající se 
cti a důstojnosti, bude příspěvek v následujícím čísle zpravodaje 
otištěn. Pravidla pro vydávání Králického zpravodaje jsou umístěna 
na webových stránkách města Králíky.

za redakci zpravodaje Jan Divíšek, odpovědný redaktor

Reakce na článek Jana Králíka
V této věci mohu jen zopakovat to, co jsem na toto téma psala 

v loňském listopadovém čísle zpravodaje:
„Pro vybudování vodovodního přivaděče Dolní Hedeč – Červený 

Potok se město Králíky rozhodlo z důvodu dlouhodobě vykazovaných 
špatných hodnot, především u radonu. Problém nebylo možno řešit 
revitalizací stávajícího vodního zdroje. Kvalita vody v obci Červený 
Potok se po napojení nového vodovodu výrazně zlepšila. Jediným 
problémem zůstala výše pH, která mírně přesahuje povolený limit. 
Je způsobena pomalým vymýváním cementové výstelky použitého 
potrubí. K pomalejšímu vymývání, než bývá obvyklé, dochází proto, 
že v místní části Červený Potok je malý počet odběrných míst a průtok 
vody je tak pomalejší. I tento stav se postupně lepší. Při aktuálním 
lednovém rozboru vykazoval vzorek hodnotu pH 9,14 přičemž limit 
je v rozmezí 6,5 – 9,5. V přiložené tabulce je vidět postupné snižování 
hladiny pH od září, kdy byla hladina nejvyšší.“

Stejně tak znovu upozorňuji na skutečnost, že v rámci výběro-
vého řízení na zhotovitele stavebního díla nelze požadovat použití 
konkrétního výrobku, ale pouze stanovit vlastnosti, které použitý 
materiál má mít.

Hlavním důvodem k převodu části vodohospodářského majetku 
do majetku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s. byla skutečnost, že se na území města nacházelo vodovodní 
potrubí vlastněné městem i vodovodní potrubí vlastněné akciovou 
společností, přičemž obě soustavy jsou nerozdělitelně propojené 
a je jimi distribuována voda pouze od jednoho dodavatele. Město 
provozovateli vodovodů nic nedarovalo. Na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města, tedy v souladu se zákonem o obcích, došlo 
k navýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města. Tímto vkla-
dem město za majetek v evidenční hodnotě 22.403.504 Kč získalo 
akcie společnosti v hodnotě 74.341.000 Kč a aktuálně je druhým 
největším akcionářem společnosti.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. 
není žádným nepřítelem občanů města, o čemž se nás pisatel 
opakovaně snaží přesvědčit. Jedná se o společnost, kterou vlastní 
z více než 90 % města a obce. Tříčlenná dozorčí rada je složena 
pouze ze starostů a v devítičlenném představenstvu je šest zástupců 
samospráv (starostové, místostarostové, členové zastupitelstev). 
Toto složení je zárukou dostatečné kontroly činnosti společnosti 
zejména v oblasti péče o majetek a využití fi nančních prostředků 
ve prospěch tohoto majetku.

Jana Ponocná
starostka

Kompostéry k vyzvednutí
Sdružení obcí Orlicko uspělo v roce 2017 s žádostí o dotaci 

na projekt „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů 
v území Sdružení obcí Orlicko“ z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020, na základě kterého budou přihlášeným zá-
jemcům poskytnuty kompostéry. 

Po následném výběrovém řízení na dodavatele byly v únoru le-
tošního roku kompostéry dodány obcím a jsou připraveny k odběru. 
Další postup pro zájemce o kompostéry bude následující:

Každý, kdo v létě roku 2016 vyplnil a odevzdal anketní lístek, má 
nárok na kompostér toho typu, který si v anketě zvolil. Vzhledem 
k podmínkám projektu, kdy příjemce dotace nesmí mít za kon-
tejnery žádné příjmy, dochází ke změně a za kontejnery nebudou 
vybírány žádné původně dohodnuté platby. Veškeré náklady tak 
budou hrazeny z městského rozpočtu.

Kompostéry budou vydávány od 1. do 28. února 2018 v hale 
Služeb města Králíky s.r.o. v Hradecké ulici (na výjezdu z města 
směr Žamberk). 

Kompostéry lze vyzvednout:
• pondělí až čtvrtek 07:00 – 13:30
• pátek 07:00 – 16:00
• v sobotu 10. a 17. února 08:00 – 12:00 
Upozorňujeme zájemce, že kompostér váží cca 20-30 kg, takže 

k dopravě je třeba zabezpečit auto nebo vozík.
Zájemci bude kompostér vydán po předložení smlouvy o vý-

půjčce (nutno doplnit datum narození). Smlouva bude sepsána 
na odboru životního prostředí MěÚ Králíky, Karla Čapka 
316, 2. patro, dveře č. 309 v úředních hodinách, po předložení 
průkazu totožnosti. Bez předání podepsané smlouvy na odběrném 
místě nebude kompostér vydán.

Zájemci se nemusí pro kompostér dostavit osobně, pověřená 
osoba ale vždy musí mít a odevzdat podepsanou smlouvu.

Kompostéry, které nebudou vyzvednuty ve stanoveném termínu, 
budou nabídnuty dalším zájemcům.

S případnými dotazy se zájemci mohou obracet na odbor ži-
votního prostředí MěÚ Králíky, e-mail: p.brandejs@kraliky.eu, 
tel.: 465 670 882.

Pavel Brandejs
OŽP MěÚ Králíky
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Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Strategický plán rozvoje města Králíky

V průběhu měsíce listopad 2017 proběhlo v rámci tvorby Stra-
tegického plánu rozvoje města Králíky dotazníkové šetření mezi 
občany města. 

Dotazníkové šetření si kladlo za cíl zjistit spokojenost občanů se 
životem ve městě, jejich názory, připomínky a postoje k budoucímu 
rozvoji území. Občané mohli dotazník vyplňovat buď elektronicky, 
nebo v tištěné podobě. Veškeré závěry vyplývající z průzkumu 
budou použity výhradně ke zpracování strategického dokumentu. 

Vzhledem k tomu, že řada respondentů na některé otázky ne-
odpověděla, jsou následující procentuální hodnoty počítány z tzv. 
platných odpovědí, tedy z počtu osob, které na danou otázku od-
pověděly. Vulgární a nevhodné výrazy byly z dotazníku vyřazeny. 

Zpracovatelem dotazníků je Městský úřad Králíky. 

Profi l respondentů
Celkově bylo odevzdáno 218 dotazníků (127 osob vyplnilo 

dotazník elektronicky, 91 v papírové podobě).  Jedná se o repre-
zentativní vzorek ve vztahu k velikosti města. Dotazníkového 
šetření se zúčastnilo 104 mužů a 109 žen. Z města Králíky 86 % 
respondentů, z místních částí 14 % respondentů.

Nejvíce respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, 
spadá do věkové skupiny 30–49 let (31 %). Druhou nejpočetnější 
skupinou jsou občané starší 65 let (24 %). Ve věku od 50–64 let 
bylo zastoupeno 23 % a nejméně početnou skupinou byly osoby 
ve věku od 15–29 let (21 %). 

Více než 20 let žije ve městě 78 % respondentů, 11–20 let 12 % 
respondentů, před více než pěti lety se přistěhovalo 7 % a v posled-
ních pěti letech se přistěhovala 3 %.  

Z hlediska vzdělání převládají respondenti se středoškolským 
vzděláním (45 %), méně jsou zastoupeni občané, kteří dosáhli 
vysokoškolského titulu (25 %).  Stejně na tom jsou občané, kteří 
zaškrtli kolonku „vyučen“ (25 %) a nejméně početnou skupinou 
jsou obyvatelé se základním vzděláním (5 %). 

Nadpoloviční většinu respondentů tvoří pracující občané (53 %). 
29 % respondentů jsou již v důchodu, studenti tvořili 8 % a pod-
nikatelé 7 %. Poslední zastoupenou skupinou jsou ti, co zaškrtli 
kolonku „v domácnosti“ (3 %).

Otázka č. 1 Spokojenost s životem ve městě
Na celkovou spokojenost se životem ve městě se vyjádřilo 209 

občanů. Mezi respondenty převládala spokojenost s úrovní života 
v místě – až 84 % respondentů je velmi nebo částečně spokojena 
se životem ve městě. Jedná se o pozitivní hodnocení a jeho vý-
sledek je srovnatelný s jinými obcemi v České republice, které 
prováděly podobný průzkum. Hodnocení „velmi dobře“ uvedlo 
26 respondentů, „spíše dobře“ uvedlo 155 respondentů, „spíše 
špatně“ 26 respondentů a pouze dva respondenti vybrali možnost 
„velmi špatně“. 

Graf 1: Celková spokojenost respondentů

Nejspokojenější skupinou s životem ve městě jsou občané nad 
65 let. Naopak nejméně spokojeni jsou občané mezi 30–49 lety. 
Rozdíl v míře spokojenosti mezi jednotlivými věkovými skupinami 
se ovšem nijak výrazně neliší. Stále se jedná o významně vysokou 
míru spokojenosti.

Graf 2: Celková spokojenost respondentů dle věkových skupin

Spokojenost s životem ve městě je rovněž spojeno s délkou 
života ve městě. Nejvíce spokojeni jsou občané, kteří zde žijí více 
než 20 let. Ovšem i v tomto případě jsou výsledky srovnatelné se 
spokojeností občanů žijící ve městě kratší dobu. 

Graf 3: Celková spokojenost respondentů dle délky života 
ve městě

Otázka č. 2–5 Úroveň spokojenosti s vybranými tématy
Další část dotazníku se zaměřila na spokojenost občanů s růz-

nými službami a občanskou vybaveností. Občané měli možnost 
vyjádřit se k tématům hodnotící škálou, která odpovídala jejich 
míře spokojenosti. Následující graf znázorňuje průměrné hodnocení 
daných témat, kdy hodnota 1 znamená „velmi spokojen“ a 4 
„velmi nespokojen“.

Graf 4: Spokojenost respondentů s vybranými tématy
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V hodnocení kategorií byli respondenti relativně přísní a z hle-
diska rozsahu bodové škály byla jednotlivá témata vnímána spíše 
negativně. Nejhůře hodnocená byla dostupnost zdravotní péče 
a dopravní spojení. Naopak nejlépe hodnocená byla činnost školní 
jídelny a činnost mateřských škol. Občané dobře hodnotili i činnost 
základní školy, péči o celkový vzhled obce, sociální služby, a také 
bezpečnost ve městě a nabídku kulturních aktivit.

Otázka č. 6 Chybějící služby 
Na otázku, zdali schází občanům ve městě nějaké služby, se 

mohli respondenti vyjadřovat v otevřené otázce. Následující seznam 
představuje nejčastěji uváděné odpovědi a je seřazen sestupně dle 
jejich četnosti:

• Restaurace
• Lékaři, pohotovost
• Supermarket s potravinami
• Paliativní péče, hospic, domov důchodců, denní stacionář
• Klub pro děti a mládež
• Fitness centrum
• Sportovní kroužky pro děti
• Městská policie
• Čistírna oděvů
• Zásilkovna
• Výuka cizích jazyků
• Řemeslníci (opravy v malém rozsahu)
• Prodejna knih
• Čerpací stanice LPG, CNG a el. dobíjení

nepokrytá. Ve větší míře se respondenti zaměřili i na péči o starší 
obyvatele a obyvatele v důchodovém věku, neboť vyžadují služby 
typu domova důchodců, denního stacionáře nebo hospicu. 

Otázka č. 7 Informovanost občanů města
Následující část dotazníku si kladla za cíl identifi kovat nejefek-

tivnější komunikační kanály, které slouží k informovanosti občanů 
o dění ve městě. Dostatečně informováno se cítí 74 % respondentů, 
naopak 26 % respondentů se informováno necítí vůbec. 

Graf 6: Informovanost občanů

Je zajímavé a důležité podotknout, že ti respondenti, kteří se necítí 
být dostatečně informováni a v dané otázce zaškrtli odpověď „ne“, 
již nevyplnili otázku „Jaký typ informací postrádáte?“, tedy možnost 
vyjádřit se ke své nespokojenosti s informovaností. Na tento dotaz 
odpovědělo pouze 5 respondentů ze všech nespokojených občanů!

Otázka č. 8 Komunikační kanály
Pro co nejjednodušší zabezpečení komunikace mezi městským 

úřadem a občany, byla vytvořena otázka ohledně využívání zdrojů 
k získávání informací. 

Graf 7: Preference komunikačních kanálů

Z šetření vyplývá, že k získávání informací využívají obyvatelé 
města všechny informační kanály, které město nabízí. V největší 
míře byl zastoupen Králický zpravodaj (27 %), následovaný in-
ternetovými stránkami města (22 %) a facebookem (17 %). Ani 
jedno z médií není občany vnímáno jako jedinečný informační kanál 
a žádné z nich nemá zásadní postavení vůči ostatním. Při získávání 
informací jde většinou o kombinaci několika zdrojů současně, a to 
dle jejich dostupnosti. 

Co se týče vztahu věkových skupin k získávání informací, potvr-
dil se předpoklad, že mladí lidé využívají převážně nové technologie 
a získávají informace zejména z webu a facebooku a naopak čím 
starší respondenti jsou, tím více využívají tradičních komunikačních 
kanálů, jako je tištěný měsíčník Králický zpravodaj a vývěsky.

Hodnocení „jiné“ zaškrtlo pouze několik respondentů, kteří jako 
zdroj informací uvedli své známé, přátele, spolky a organizace.  

Graf 5: Chybějící služby

Občanům chybí restaurace jako taková, tzn., že postrádají místo, 
kam by mohli v Králíkách zajít na oběd a večeři, kam zajít na rodin-
nou oslavu případně smuteční hostinu a kam vzít přátele a známé, 
kteří přijeli na návštěvu. Restaurační zařízení zmiňují respondenti 
i v souvislosti s cestovním ruchem a podle jejich názoru chybí 
restaurace i v případě, že do města zavítají turisté, kteří ve městě 
navštěvují turistické cíle a památky. Respondenti dále zmiňují 
i nevhodnou otevírací dobu místních podniků a kvalitu stravování.

Další nejvíce zmiňovanou kategorií je lékařská péče, která 
podle respondentů nevyhovuje místním potřebám a požadavkům. 
Občanům nejvíce chybí služby stomatologů, což přivádí k zamyš-
lení, zdali všichni občané jsou seznámeni s faktem, že v Králíkách 
od poloviny listopadu 2017 ordinují tři noví stomatologové, nebo 
zdali jim nabízené služby nevyhovují a nejsou spokojeni s jejich 
kvalitou. Za nedostatečné pokrytí považují občané i nepřítomnost 
odborných lékařů, kteří by ordinovali v místě bydliště, a za kterými 
by nemuseli dojíždět do okresních měst a dále. Občanům ve velké 
míře schází i služby pohotovosti a následné péče.

Respondentům dále chybí supermarket, který by měl doplnit 
chybějící sortiment, jež existující obchodní řetězce nepokrývají. 
Současně byly vzneseny požadavky na umístění nového super-
marketu v dolní části města, kde je tato služba podle občanů zcela Graf 8: Komunikační kanály dle věkových skupin
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Zvláštní postavení má městský rozhlas, který je dle šetření pova-
žován za jeden z významných zdrojů informací, současně ho velká 
část respondentů označuje za nefunkční, špatně slyšitelný a často 
rozbitý, a to i přestože ho stejní respondenti v otázce č. 8 označili 
jako jeden z nejčastějších zdrojů informací.

Z uvedeného vyplývá, že je nezbytné zachovat a případně posílit 
první tři nejvíce uváděná média tak, aby byla dostatečně zabezpe-
čená informovanost občanů v průřezu všech věkových kategorií. 
Vhodné nastavení komunikačních kanálů napomůže efektivnímu 
užívání dotčených médií a maximální informovanosti občanů.

Otázka č. 9 Jaký typ informací postrádáte?
Na tento dotaz reagovalo pouze 7 % respondentů a mezi odpo-

věďmi se objevily následující požadavky:
Informace o hospodaření města, plán investic, financování 

zakázek
Dění v představenstvu města
Informace o poruchách a haváriích, např. voda, elektřina
Tištěné informace

Otázka č. 10 Využití fi nančních prostředků
Občané z nabízených možností vybírali oblasti, do kterých by 

investovali fi nanční prostředky. 

Graf 9: využití fi nančních prostředků

Na první příčce preferovaných investic jsou opravy místních 
komunikací (23 %), dále by se podle respondentů mělo více 
investovat do častějších spojů veřejné dopravy (21 %) a rovněž 
by občané uvítali výstavbu městských bytových domů (19 %). 
S 15 % následuje rekonstrukce koupaliště, výstavba sportovní 
haly (12 %) a nakonec oprava památek ve městě (10 %).

Graf 10: využití fi nančních prostředků dle věkových kategorií

Podle věkových kategorií mají největší zájem o opravy místních 
komunikací občané nad 65 let. Častější spoje veřejné dopravy vy-
žadují občané ve věku 50–64 let a výstavbu městských bytových 
domů by si přáli zejména obyvatelé ve věku 30–49 let. Názory 
jednotlivých věkových skupin se z celkového pohledu však liší jen 
nepatrně a výrazné rozdíly nejsou zaznamenány.   

Otázka č. 11 Investiční záměry
Cílem bylo zjistit názory občanů na požadavky budoucích inves-

tičních záměrů a jejich priority. Nejčastěji uváděné odpovědi byly 
rozděleny do kategorií, které jsou níže. Jednotlivé kategorie jsou 

seřazeny dle četnosti jejich výskytu v dotaznících:  

• Vybudovat bytový dům, byty pro mladé lidi a seniory
• Vybudovat krytý bazén
• Opravit chodníky, komunikace
• Využití budovy DVÚ
• Výstavba nové sportovní haly
• Dětské hřiště, dětské dopravní hřiště, kryté dětské hřiště
• Dobudovat autobusové nádraží s krytou halou
• Zimní stadion, umělá ledová plocha
• Nové cyklotrasy a cyklostezky
• Rekonstrukce hřbitova, hřbitovní zdi, budova

Nejvíce odpovědí (22 %) připadlo na téma výstavby bytového 
domu a bytů pro mladé lidi, mladé rodiny s dětmi, ale i seniory. 
Zmíněny byly i startovací byty a nízkopodlažní byty. Výsledek 
zájmu obyvatel o výstavbu bytů potvrzují i odpovědi v otázce č. 10 
(viz výše). 20 % respondentů by uvítalo výstavbu krytého bazénu 
na území města. I zde můžeme nalézt jistou paralelu s odpověďmi 
v otázce č. 10, ve které 15 % respondentů požaduje rekonstrukci 
koupaliště. Lze vyvodit, že občané ve městě mají zájem o plavání 
jako možnosti aktivního trávení volného času. Více než 10 % 
respondentů se i opět věnuje tématu místních komunikací a chod-
níků, které by dle mínění občanů potřebovaly zrekonstruovat a po-
stupně opravovat. Žádná z dalších kategorií nepřesáhla 10% hranici.

Graf 11: Investiční záměry

Otázka č. 12 Největší problémy města
Odpovědi na tuto otázku mají sloužit k identifi kaci problema-

tických faktorů ve městě a jsou seřazeny dle četnosti odpovědí:

• Nedostatek spojů veřejné dopravy, špatná návaznost vlakových 
a autobusových spojů

• Chybí restaurační zařízení
• Nedostatek lékařů 
• Nedostatek parkovacích míst
• Zhoršující se bezpečnost ve městě
• Nedostatek pracovních míst

14. Problémy v místních částech
Občané místních částí se vyjadřovali k problémovým oblastem, 

které by se podle jejich názoru měly v místních částech řešit: 

• Kanalizace
• Větší péče o hřbitov v Dolních Boříkovicích 
• Obchod v Boříkovicích
• Oprava cest na Dolní Hedeči
• Měření rychlosti v Červeném Potoce
• Stav chodníku v Červeném Potoce
• Problémy s osvětlením
• Opravy chodníků a komunikací
• Přechod pro chodce u MŠ v Červeném Potoce
• Dobudování ČOV
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• Výměna kamen v klubovně v Prostřední Lipce
• Lepší dopravní spojení mezi Králikami a Heřmanicemi
• Zavedení plynu na Dolní Hedeč
• Řádné vyhrnování sněhu na Horní Lipce
• Vodovodní síť

Všechny další náměty, připomínky a názory, seřazené dle 
četnosti jejich výskytu:

• Problémy s rozhlasem, nefunkční, špatně slyšitelný rozhlas, špatná 
srozumitelnost

• Nový supermarket, např. Lidl
• Řešit herní automaty, které jsou v některých provozovnách stále 

funkční
• Revitalizace parku u Střelnice, jako místo pro setkávání lidí – 

lavičky, dětské hřiště, velké šachy pro dospělé
• Investovat do větší propagace města
• Podpořit podnikatele
• Problémy s osvětlením
• Více kontejnerů na tříděný odpad
• Rekonstrukce bytových jednotek města
• Obnova Gymnázia
• Průchodnost krajinou, obnova zaniklých cest
• Skate park, paintballové hřiště, airsoftové hřiště
• Vyčistit potok od Hedeče až po bývalou Hedvu
• Oprava žluté školy
• Osvětlení, aby svítilo i po 12. hodině večerní
• Opravy tenisových kurtů v majetku města
• Výstavba malého lyžařského vleku
• Špatný televizní signál
• Podpora cestovního ruchu, zatraktivnění města, využití kláštera
• Propojení se střediskem Dolní Morava
• Sjednotit veřejné osvětlení, různé typy lamp
• Nové stromy v ulici k parku u kina
• Oprava interiéru smuteční síně, katastrofální stav
• Větší parkoviště u hřbitova
• Oprava hasičské nádrže
• Pomoc při sezónních pracích, práce na zahradě, případně v bytech
• Osvětlení z Králík do Dolní Lipky – k učilišti
• Elektrifi kace do Králík
• Záchytné parkoviště u vlakového nádraží
• Lepší spojení do Pardubic, obnovit spěšné vlaky
• Lepší spojení do nemocnice do Ústí nad Orlicí a do Šumperka
• Obnova pomníku padlým za 1. sv. v.
• Letní kino
• Chybí prodejna potravin na náměstí
• Oprava Hluboké ulice
• Slevit na požadavcích nových staveb Na Výsluní
• Lepší informovanost o různých akcích
• Oprava kostela
• Oprava mateřských škol
• Modernizace fotbalového hřiště
• Řešit by se mělo vzdělání na ZŠ
• Rekonstrukce ZUŠ
• Prodej parcel a oddlužení města
• Ochrana životního prostředí
• Nedostatek vývěsek, např. Berlín
• Silniční obchvat města
• Osvětlení cyklostezky
• Rekonstrukce budovy čp. 359

zdroj: https://www.kraliky.eu/data/ext-9180.pdf

Policisté 
Pardubického kraje

 by rádi občanům v kraji připomněli důležité 
preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali 
oběťmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou 
vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. 
Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seni-
orech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného 
vylákání peněz, obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chod-
ci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní 
bezpečnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, 
léto – pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná cesta 
do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se snažit, aby naše 
články byly zajímavé a tak občas přidáme i pár střípků z policejních 
svodek, abyste věděli, co se ve vašem okolí děje. 

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla 
tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme 
druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. 
Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli 
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné 
oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní 
zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného 
tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty z nej-
bližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete 
samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou 
připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné 
pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což 
jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc 
lékaře či hasičů

Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl 
každý oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit 
odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního 
jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK 
ke skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způso-
beno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK 
jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.

 Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se 
něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti 
nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové 
linky policie a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte 
číslo 150. Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 
155. Rovněž je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo 
evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete 
jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen 
IZS), volejte přímo na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 
se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě 
a více složek IZS. Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby 
Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje 
a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně potřebujete 
pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155 a eliminujte tak byť 
sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů z linky 112 na naše 
vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání 
policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, 
která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 
603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost 
- dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových 
linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové 
linky a to, u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, 
u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – 
nula představuje rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme 
krásné zimní dny!   

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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08.01.

RM/2018/01/001: RM schvaluje smlou-
vy o poskytnutí prostor na dobu nezbytně 
nutnou, tj. na dobu určitou od 10.01.2018 
do 15.01.2018, pro přípravu a konání vol-
by prezidenta České republiky ve dnech 
12.01.2018 a 13.01.2018 s těmito subjekty:
• L. K., Hradec Králové, a J. K., Králíky, 

místo konání – rekreační zařízení Heřma-
nice čp. 102

RM schvaluje úhradu za poskytnutí 
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 náhradě 
účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s přípravou a konáním volby prezidenta 
České republiky ve dnech 10.01.2018 
až 15.01.2018 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 vynalo-
žené náklady ve výši 3.600 Kč.
• SPOLEK SENIORŮ Kralicka – zapsaný 

spolek, IČO 22856536, sídlem Velké ná-
městí 367, 561 69 Králíky, místo konání – 
budova bývalého gymnázia, Velké náměstí 
čp. 367, 561 69 Králíky

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

RM/2018/01/002: RM schvaluje vý-
půjčku části pozemku p. p. č. 276/1 – za-
hrady o výměře cca 27 m2 v k. ú. Králíky 
Společenství vlastníků domu čp. 664, 
ulice V Bytovkách Králíky, IČO 25964399, 
sídlem V Bytovkách 664, 561 69 Králíky, 
za účelem umožnění vstupu do domu čp. 
664 i osobám s omezenou schopností pohy-
bu a následně i přístupu k výtahu. Výpůjčka 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou.

RM/2018/01/003: RM schvaluje smlou-
vu o bezúplatném převodu vlastnictví 
č. 177715720 mezi městem Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, a ČR – Ministerstvem 
obrany, sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 
6, v předloženém znění.

RM/2018/01/004: RM neschvaluje 
pronájem prostoru – garáže ve stavbě 
bez čp/če, která je součástí pozemků 
st. p. č. 787/1 a st. p. č. 787/2 v obci a k. ú. 
Králíky, za účelem parkování, p. M. K., 
Králíky, jelikož garáž není žadatelkou 
fakticky užívána. Současně RM schvaluje 
nový záměr pronájmu prostoru – garáže 
ve stavbě bez čp/če, která je součástí 
pozemků st. p. č. 787/1 a st. p. č. 787/2 
v obci a k. ú. Králíky, za účelem parková-
ní, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 

určitou, tj. do 31.12.2018, s jednoměsíční 
výpovědní dobou, se splatností nájemného 
ve výši 7.604 Kč/rok včetně DPH do konce 
prvního čtvrtletí daného kalendářního roku, 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/01/005: RM na základě obál-
kové metody doporučuje ZM schválit 
prodej pozemku p. p. č. 403/7 – trvalého 
travního porostu o výměře 1 586 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice p. P. K., Králíky, za na-
bídnutou kupní cenu ve výši 239.000 Kč 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/01/006: RM schvaluje proná-
jem pozemků st. p. č. 233 – zastavěné plo-
chy a nádvoří o výměře 364 m2, st. p. č. 236 
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
766 m2, p. p. č. 2470 – ostatní plochy o vý-
měře 573 m2, p. p. č. 2476 – ostatní plochy 
o výměře 151 m2, p. p. č. 2477 – ostatní plo-
chy o výměře 292 m2, p. p. č. 2480 – ostatní 
plochy o výměře 281 m2 a části p. p. č. 2489 
– ostatní plochy a výměře cca 900 m2 v k. ú. 
Prostřední Lipka o celkové výměře 3 327 
m2 od spoluvlastníků M. městu Králíky 
za roční nájemné ve výši 23.289 Kč, ná-
jemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou.

RM/2018/01/007: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemků st. p. č. 305/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří o výměře 551 
m2, jehož součástí je stavba občanské vy-
bavenosti čp. 359, a p. p. č. 353 – zahrady 
o výměře 277 m2 v k. ú. Králíky společnosti 
Konta-V s. r. o., IČO 02502968, sídlem 
Tovární 394, 561 69 Králíky, za kupní 
cenu ve výši 800.000 Kč s výhradou zpětné 
koupě po dobu 3 let, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/01/008: RM schvaluje roz-
hodnutí hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější cenové nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci: „SANACE STROPU ZŠ čp. 412, 
KRÁLÍKY“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s uchazečem VAKSTAV spol. s r.o. 
Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 
136, Jablonné nad Orlicí, IČ 4557186, 
DIČ CZ4557186.

RM/2018/01/009: RM bere na vědomí 
„Výroční zprávu města Králíky o činnosti 
v oblasti poskytování informací za rok 
2017“ a ukládá odboru vnitřních věcí její 
zveřejnění v souladu s ustanovením čl. 13 
odst. 1 Směrnice č. PP/210/S/2016 o po-
skytování informací.

RM/2018/01/010: RM schvaluje Doda-
tek č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení ze dne 04.04.2006, 
uzavřené mezi společností ELEKTROWIN 
a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, 
IČ: 272 57 843 a městem Králíky, v před-
loženém znění.

RM/2018/01/011: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 17-152 přidělené 

městu Králíky na základě rozhodnutí 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet pro 
rok 2017 v příjmech a výdajích o částku 
254.445,00 Kč.

RM//2018/01/012:  RM schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí dotace z Podprogramu 
1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubic-
kém kraji na rok 2018 na akci ArtEx 2018 
dle předloženého návrhu.

RM//2018/01/013: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Základní 
škola Králíky na rok 2018.

15.01.
RM/2018/02/014: RM doporučuje 

ZM schválit záměr prodeje pozemku 
st. p. č. 140/1 – zastavěné plochy a nádvo-
ří o výměře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/02/015: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2423 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + DPH + 
náklady spojené s převodem, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/02/016: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
v umístění, zřízení a provozování kanalizač-
ní přípojky a dále v právu vstupovat a vjíž-
dět na pozemky p. p. č. 1046/1 – ornou půdu, 
p. p. č. 1046/6 – zahradu, p. p. č. 1046/24 
– ornou půdu a p. p. č. 1046/57 – ostatní 
plochu v k. ú. Králíky v souvislosti se zři-
zováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním kanalizační přípojky pro 
oprávněné manžele D. Š.  a H. Š., Červená 
Voda. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
na dobu neurčitou a za náhradu stanovenou 
ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené se zřízením služebnosti. 

RM/2018/02/017: RM v souladu s Čl. 6 
odst. 1 Směrnice k provádění inventarizace 
majetku a závazků města Králíky odvolává 
z funkce člena DIK č. 14 pana RNDr. Jaro-
slava Kotíka a schvaluje do funkce členky 
DIK č. 14 paní Jaroslavu Maťašovskou. 



Králický zpravodaj 2/2018 - 10

Výpis z jednání Rady města Králíky
Zároveň RM ukládá starostce jmenovat 
k provedení inventarizace majetku a zá-
vazků města Králíky za rok 2017 paní 
Jaroslavu Maťašovskou do funkce členky 
DIK č. 14. 

RM/2018/02/018: RM bere na vědomí 
informaci ředitele příspěvkové organizace 
Klub Na Střelnici, že pokladnu povede 
ředitel příspěvkové organizace.

RM/2018/02/019: RM bere na vědomí 
informace o projektu „Místní akční plán 
vzdělávání pro území ve správním obvodu 
obcí s rozšířenou působností Žamberk – 
Králíky (MAP) a souhlasí s fi nální verzí 
tohoto projektu.

22.01.
RM/2018/03/020: RM schvaluje smlou-

vy o poskytnutí prostor na dobu nezbytně 
nutnou, tj. na dobu určitou od 24.01.2018 
do 29.01.2018, pro přípravu a konání vol-
by prezidenta České republiky ve dnech 
26.01.2018 a 27.01.2018 s těmito subjekty:
• L. K., Hradec Králové, a J. K., Králíky, 

místo konání – rekreační zařízení Heřma-
nice čp. 102

RM schvaluje úhradu za poskytnutí 
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 náhradě 
účelně vynaložených nákladů v souvislosti 
s přípravou a konáním volby prezidenta 
České republiky ve dnech 24.01.2018 
až 29.01.2018 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 vynalo-
žené náklady ve výši 3.600 Kč.
• SPOLEK SENIORŮ Kralicka – zapsaný 

spolek, IČO 22856536, sídlem Velké ná-
městí 367, 561 69 Králíky, místo konání – 
budova bývalého gymnázia, Velké náměstí 
čp. 367, 561 69 Králíky

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

RM/2018/03/021: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 651/28 – 
ostatní plochy o výměře cca 150 m2 v k. ú. 
Králíky za účelem zřízení zahrady a části 
pozemku o výměře cca 9m2 za účelem 
zastavěné plochy pod zahradním domkem, 
za nájemné u zahrady ve výši 3 Kč/m2/rok 
a v případě zastavěné plochy pod zahrad-
ním domkem ve výši 5 Kč/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 
RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/03/022: RM schvaluje ukon-
čení nájemního vztahu k části pozemku 
p. p. č. 463/2 – trvalému travnímu porostu 

o výměře cca 113 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
s p. P. S. a p. J. S., Brno, a to dohodou ke dni 
31.01.2018.

RM/2018/03/023: RM schvaluje proná-
jem pozemku p. p. č. 255 – trvalého travní-
ho porostu o výměře 1 252 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč p. G. N., Choceň, za účelem údržby 
pozemku, za nájemné ve výši 626 Kč/rok 
s tím, že nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. 

RM/2018/03/024: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2133 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 320 m2 
v k. ú. Červený Potok za účelem zřízení za-
hrady a části pozemku o výměře cca 300 m2 
za účelem sekání trávy p. J. P., Letohrad, 
za celkové nájemné ve výši 1.110 Kč/rok, 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

RM/2018/03/025: RM schvaluje do-
datek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 10.04.2012 mezi městem Králíky 
a Sportovním sdružením Červený Potok, 
IČO 22887563, sídlem Červený Potok 20, 
561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/03/026: RM ruší usnesení 
RM/2018/01/006 ze dne 08.01.2018 
a schvaluje pronájem pozemků st. p. č. 233 
– zastavěné plochy a nádvoří o výmě-
ře 364 m2, st. p. č. 236 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 766 m2, 
p. p. č. 2470 – ostatní plochy o výměře 
573 m2, p. p. č. 2476 – ostatní plochy 
o výměře 151 m2, p. p. č. 2477 – ostatní 
plochy o výměře 292 m2, p. p. č. 2480 – 
ostatní plochy o výměře 281 m2 a části 
p. p. č. 2489 – ostatní plochy o výměře cca 
1 859 m2 v k. ú. Prostřední Lipka o celkové 
výměře 4 286 m2 od spoluvlastníků M. 
městu Králíky za roční nájemné ve výši 
30.000 Kč, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou.

RM/2018/03/027: RM doporučuje ZM 
schválit ve věci „Projednání a schválení do-
kumentů v souvislosti s vnesením nepeněži-
tého vkladu do základního kapitálu společ-
nosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s.“ toto usnesení: Zastupitelstvo 
města Králíky projednalo a schvaluje 
tyto dokumenty v souvislosti s vnesením 
nepeněžitého vkladu města do základního 
kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, 
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, (dále jen „Společnost“): 

• zápis o vnesení nepeněžitého vkladu 
– nemovitých věcí do majetku společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a. s.

• prohlášení o vnesení nepeněžitého 
vkladu – nemovitých věcí do majetku spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a. s., v předloženém znění.

Současně pověřuje starostku města 
Králíky paní Janu Ponocnou k uzavření 
a podepsání výše uvedených schválených 
listin se společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s., a následně k pře-

vzetí listinných akcií. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/03/028: RM doporučuje ZM 
schválit ve věci „Projednání a schválení 
dokumentů v souvislosti s vnesením ne-
peněžitého vkladu do základního kapitálu 
společnosti Vodovody a kanalizace Jablon-
né nad Orlicí, a.s.“ usnesení:

Zastupitelstvo města Králíky projednalo 
a schvaluje tento dokument v souvislosti 
s vnesením nepeněžitého vkladu města 
do základního kapitálu společnosti Vodo-
vody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí, IČ: 48173398 (dále jen „Spo-
lečnost“):

• Smlouvu o upsání akcií
Současně pověřuje starostku města 

Králíky paní Janu Ponocnou k uzavření, 
podepsání výše uvedené schválené listiny 
se společností Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s. a následně k pře-
vzetí listinných akcií. Zároveň ukládá FO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/03/029: RM souhlasí s užitím 
znaku města Králíky na informačních letá-
cích týkajících se projektu „Půjčovny kol 
v Pardubickém kraji 2018“ vydávaných 
organizací České dráhy a.s., Generální 
ředitelství, Regionální obchodní centrum 
Pardubice.

RM/2018/03/030: RM souhlasí s účastí 
města Králíky v projektu „Půjčovny kol ČD 
v Pardubickém kraji 2018“ a schvaluje fi -
nanční podíl 2.000 Kč bez DPH na realizaci 
projektu. Současně RM ukládá vedoucímu 
odboru OS zajistit nezbytné administrativní 
náležitosti spojené s účastí města Králíky 
ve výše uvedeném projektu.

RM/2018/03/031: RM schvaluje připo-
jení města Králíky k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení tibet-
ské vlajky na budově radnice (čp. 5) dne 
10.03.2018 a ukládá vedoucímu odboru 
OOS odeslat organizátorům akce informaci 
o zapojení města Králíky do této kampaně.

RM/2018/03/032: RM schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje v rámci Programu C1 
– Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav 
sportovních zařízení, pořízení investičního 
movitého majetku sportovních zařízení 
a organizací na akci „Discgolfové hřiště 
Králíky – etapa č. 2“, dle předloženého 
návrhu.

RM/2018/03/033: RM schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje na akci 
„450 let města Králíky“ dle předloženého 
návrhu.

RM/2018/03/034: RM schvaluje podání 
žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje na akci „Vybavení 
dětského dopravního hřiště“ v rámci vy-
hlášeného programu Podpora výstavby 
a rozvoje dětských dopravních hřišť v Par-
dubickém kraji.
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Mikuláš a Tři králové v Prostřední Lipce 
Rád bych tímto poděkoval rodičům a dětem v Prostřední Lipce 

za organizaci a účast na loňské Mikulášské besídce. Akci podpořilo 
Město Králíky a žádné dítě neodešlo bez silného zážitku a andělské 
odměny. 

Koledování na Tři Krále proběhlo v sobotu i v neděli a tři 
skupinky dětí za své zpívaní získaly celkem 2959 Kč a mnoho 
sladkých dobrot. Byl to Víťa Čapka, Natálka a Matěj Procházkovi, 
Matěj a Vojta Líbalovi, Anička Beranová a Arun Bhopalsingh, 
Ema a Anežka Šokovy. Děkujeme štědrým dárcům, rodičům 
i koledníkům.

Mirek Beran za Osadní výbor Prostřední Lipka a Mlýn z.s. 

Tříkrálová sbírka na Králicku
Stejně jako v předchozích letech, tak i na prahu toho letošního 

proběhla v Králíkách a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Rozdíl 
oproti minulým letům byla absence sněhu a příjemná teplota 
relativně vysoko nad bodem mrazu. K tomu, především v sobotu 
dopoledne, hřejivé sluneční paprsky. Zimní nadšenci mohli být 
sice z počasí oprávněně mrzutí, oproti tomu tříkráloví koledníci si 
to docela pochvalovali. A snad i díky teplému počasí byli všichni 
občané, které tři králové zastihli doma, až nezvykle usměvaví a štěd-
ří. Letos nejvíce skupinek chodilo přímo na Tři krále, tj. v sobotu 
6. ledna, viz přiložené foto. Přibližně polovinu samotného města 
obsloužili místní skauti.

V Králíkách a přilehlých obcích se letos podařilo vybrat rekordní 
částku 76 144 Kč. Všem dárcům, vedoucím skupinek, koledníkům 
i jejich rodičům patří velký dík.

Za všechny místní vedoucí skupinek a koledníky – Josef Koukol

Skautský ples a karneval se opět 
vydařily

Ples střediska Bílá liška Červená Voda se uskutečnil 19. ledna 
ve večerních a nočních hodinách v sále dobrovolných hasičů 
v Červené Vodě. K tanci i poslechu hrála skupina Josefa Vondráč-

Živý betlém 2017
Tradiční představení v závěru roku nabídli členové skautského 

střediska Bílá liška. Obě vystoupení, v kralickém a červenovod-
ském kostele, se uskutečnila na první svátek vánoční. Všichni 
účastníci obětovali během příprav několik neděl svého volného 
času a byl to smysluplně strávený čas. Nejenže si mnoho lidí našlo 
během vánočních svátků čas shlédnout představení, připomenout 
si a zamyslet se nad narozením Ježíše Krista a zazpívat si vánoční 
koledy, ale také se nashromáždila slušná částka (7 526 Kč), která 
byla odeslána na konto Likvidace Lepry. Všem odvážným hercům 
i štědrým divákům patří velký dík.

Za skautské středisko Bílá liška – Josef Koukol

Tři králové v Červeném Potoce
Mám milou příležitost poděkovat p. ředitelce Mateřské školy 

v Červeném Potoce Bc. Gabriele Martincové a rodičům za pro-
půjčení dětí k tradiční dobročinné Tříkrálové sbírce. V pátek ráno 
jsme ve školce ustrojili tři šikovné holčičky: Karolinku Ferencovou, 
Danielku Šaríkovou a Kristýnku Morongovou. To, že děti z naší 
školky umí krásně koledovat, poznali zdejší občané již v minulých 
letech. V loňském roce před vánocemi rozveselily zpěvem a tancem 
hodně seniorů v kulturním domě v Králíkách a na setkání seniorů 
na Dolní Moravě. Vždy sklidily potlesk od posluchačů. 

Místní občané nadělovali dětem štědře sladkosti a ovoce. A i když 
je v obci silnice velmi frekventovaná, řidiči zpomalili a dětem 
často i zamávali. Vedlejší cesty byly zablácené, tam pronásledoval 
koledníky toulavý pejsek a zašpinil jim bílé ošacení. Tříhodinové 
putování po členitém terénu děti unavilo a těšily se do školky 
na oběd.  Čekalo je ještě focení s kamarády a rozdělování výslužky. 
Část sladkostí darovali koledníci ostatním dětem ze školky.

Poněvadž jsme nestačili v pátek obejít celou vesničku a mnoho 
obyvatel bylo v zaměstnání, pokračovali jsme v koledě v sobotu. 
Oslovila jsem šikovné školáky sourozence Adélku a Adámka 
Hetfl ajšovy, se kterými jsme koledovali do setmění. Nejen v Čer-
veném Potoce ale i v části Velké Moravy. Domů se vraceli šťastně 
unaveni s těžkou pokladničkou, kterou pečlivě hlídal a statečně 
nosil Adámek a Adélka nesla baťůžek sladkostí. Závěrem děkuji 
dětem za dlouhé koledování a všem štědrým dárcům za otevřené 
dveře, že podpořili bohulibou akci pro potřebné lidi. 

Maurerová

ka. Na našem plese hráli poprvé a byla s nimi velká spokojenost. 
Příjemným zpestřením byla dvě předtančení břišní tanečnice Soni 
Lužíkové. Především první vystoupení, kdy měla na hlavě svícen 
s hořícími svíčkami, bylo velmi sledované. Po celou dobu byla 
nabízena pestrá nabídka jídla i pití. Návštěvnost nebyla příliš 
vysoká, o to lépe se však tančilo a o to bohatší byla již tak dost 
pestrá tombola. To vše přispělo k příjemné náladě a k tomu, že 
poslední hosté odcházeli po půl čtvrté ranní. Tímto děkujeme 
všem, kteří jakkoliv přispěli do tomboly, anebo ples fi nančně 
podpořili. Seznam všech sponzorů je uveden na střediskových 
stránkách www.bilaliskacv.wixsite.com/stredisko/nastenka, na ná-
stěnce v Králíkách v parku pod Velkým náměstím a na nástěnce 
v Červené Vodě před Konzumem.

Dětský skautský karneval proběhl v neděli 21. ledna od 14:30 
do 17:00 opět v sále SDH v Červené Vodě. Účastnit se soutěží, 
tančit a bavit se přišlo přibližně 40 masek. Bylo připraveno 
několik stanovišť (hledání stejných obrázků, opičí dráha, hod 
na cíl, kreslení pohádkové postavy, stavba z kostek, hod kroužků 
na tyčku, stavění tučňáků na kru, přebírání korálků), po jejichž 
splnění dostali všichni pěkné odměny. I na karnevale byla tombola, 
tentokrát však všechny losy byly výherní. Po celou dobu bylo 
zajištěno dobré občerstvení včetně sladkých i slaných palačinek.

Děkujeme všem za účast a přízeň.
Za skautské středisko Bílá liška – Josef Koukol

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 
2018

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. Téměř jarní počasí vylákalo 
do ulic orlickoústeckého okresu více než dva tisíce dobrovolníků, 
kteří i letos přinesli lidem přání štěstí, zdraví, a písmeny K+M+B 
požehnání jejich příbytku.  I letos jsme viděli slzy a radost v očích 
starších lidí, kteří Tři krále netrpělivě očekávali, nebo úžas v očích 
malých dětí…

V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením, že nás 
víc věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je ale krásným 
příkladem toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném 
díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dob-
rovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které 
se každý svým dílem už 18 let obětavě zapojuje.

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje 
Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se 
na Tříkrálové sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky přispěli.   

Podrobné výsledky najdete na webu OCH www.uo.charita.cz 
Všichni koledníci a organizátoři jsou zváni 27. 2. 2018 

na divadelní představení Větrná pohádka v 18 h. v Orlovně 
Letohrad-Orlice. 

Za Oblastní charitu:
Iva Marková
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Informace z MěÚ Králíky
Odbor organizační a správní

Vážení čtenáři, pro letošní rok jsme si pro Vás, ve spolupráci s vedou-
cími jednotlivých odborů městského úřadu, připravili malý seriál o náplni 
činnosti odborů městského úřadu a jejich personálním obsazení. V prv-
ním díle našeho miniseriálu se budeme věnovat relativně novému odboru 
městského úřadu, který se jmenuje odbor organizační a správní. Pro 
zkrácení názvu odboru budeme v článku používat zkratku „odbor OS“. 

Před vlastním představením odboru OS se nejprve musíme zmínit 
o jednom významném časovém mezníku v oblasti veřejné správy. 
Konkrétně jde o rozsáhlou decentralizaci veřejné správy na konci 
roku 2002. V rámci této reformy byly k 31. 12. 2002 zrušeny okresní 
úřady a výkon veřejné správy vykonávaný bývalými okresními úřady 
byl od 1. 1. 2003 přenesen na obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. 
stupně, někdy taktéž nazývané „malé okresy“, případně ORP). Celkově 
se jedná o 205 obcí v rámci České republiky. Jednou z těchto obcí je 
i město Králíky. Správní obvod ORP Králíky zahrnuje následující území 
těchto obcí: Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov. 
Obce s rozšířenou působností jsou mezistupněm přenesené působnosti 
samosprávy mezi krajskými úřady a ostatními obecními úřady. Obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností tak mají oproti ostatním obecním 
úřadům některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, 
základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v okolí.

Odbor OS byl zřízen v polovině roku 2016, kdy rozhodnutím rady 
města byly sloučeny odbor Kancelář úřadu a odbor Školství kultury a tě-
lovýchovy do jednoho odboru. V rámci přenesené působnosti na základě 
zvláštních zákonů vykonávají pracovníci odboru výkon státní správy 
v oblasti školství, matriky, státního občanství v rámci celého územního 
obvodu ORP, zbytek činností je vykonáván v rámci samostatné působ-
nosti pro město Králíky. 
Personální obsazení odboru OS, kontaktní údaje:
• Ing. Jan Divíšek – vedoucí odboru (školství, záležitosti kulturních 

zařízení, sport a tělovýchova), tel. 465670721, j.divisek@kraliky.eu;
• Ing. Roman Švéda – zástupce vedoucího odboru (informatika, správa 

datového centra), tel. 465670706, r.sveda@kraliky.eu;
• Mgr. Denisa Černohousová – odborná referentka (realizace projektu 

města Králíky), tel. 465670723, d.cernohousova@kraliky.eu;
• Bc. Irena Gáblerová – odborná referentka (personalistika, mzdy), tel. 

465670707, i.gablerova@kraliky.eu;
• Jitka Maixnerová – odborná referentka (matrika, občanské záležitosti, 

Czech POINT), tel. 465670734, j.maixnerova@kraliky.eu;
• Milan Moravec – odborný referent (informatika, webové stránky města, 

sazba městského zpravodaje), tel. 465670802, m.moravec@kraliky.eu;
• Jitka Prausová – odborná referentka (vnější vztahy, sekretariát), tel. 

465670705, j.prausova@kraliky.eu;
• Helena Vachovcová – odborná referentka (spisová služba, Czech 

POINT), 465670701, h.vachovcova@kraliky.eu.
Z vykonávaných činností dle organizačního řádu městského úřadu 

jsme vybrali ty nejzákladnější oblasti činností odboru OS:

Vztah s veřejností, organizační zajištění činnosti samosprávy:
• Zabezpečuje vztahy s veřejností a se sdělovacími prostředky. 
• Organizačně zajišťuje záležitosti spojené s činností starostky, mís-

tostarosty, tajemníka.
• Připravuje a organizuje kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořá-

dané městem nebo s jeho účastí.
• Spolupracuje při organizaci slavnostních událostí (např. vítání občánků, 

vyřazování absolventů škol, setkání rodáků atd.).
• Zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města při výkonu funkce 

zřizovatele příspěvkových organizací.
• Zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města ve věcech čest-

ného občanství města a dalších ocenění.
• Zpracovává podklady pro rozhodování orgánů města týkající se po-

skytování dotací z rozpočtu města Králíky.
• Zajišťuje vedení kroniky města.
• Zajišťuje vydávání městského zpravodaje.
• Připravuje podklady po získání dotací od jiných subjektů.

Správní činnosti úřadu:
• Zajišťuje spisovou službu a archivační činnost úřadu
• Zajišťuje komplexní mzdovou agendu zaměstnanců úřadu, zaměst-

nanců města nezařazených do úřadu a členů zastupitelstva, výborů 
zastupitelstva a komisí rady a vede personální agendu úřadu.

• Zajišťuje chod datového centra, správu PC sítě městského úřadu, chod 
dílčích informačních systémů města, provoz telefonní ústředny.

• Připravuje webové stránky města.
Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Školství - výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů. Kromě výkonových výkazů je pro 
příslušné školy zpracováván rozpis mzdových prostředků ze státního 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok včetně kontroly čerpání mezd ze 
státního rozpočtu.

Matrika - výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném obecní-
mu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona 
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Státní občanství - výkon přenesené působnosti v rozsahu svěřeném 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 40/1993 Sb., 
o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Jak vyplývá z předchozího výčtu, kromě výkonu státní správy je odbor 
OS „servisním“ odborem pro zajištění činnosti samosprávy a činností 
odborů městského úřadu. 

Protože není naším záměrem uvést úplný výčet činností a komplexní 
statistiku výkonů, připravili jsme základní přehled některých výkonových 
ukazatelů z činnosti odboru OS:

Matrika
Matriční obvod: Králíky (včetně místních částí – dříve samostatné 

obce), Dolní Morava, Lichkov, Mladkov. Do matričního obvodu ne-
patří obec Červená Voda, která je obcí s pověřeným obecním úřadem 
s matričním úřadem. Matrikářka vede matriční knihy a vydává matriční 
výpisy z knihy narození, manželství a úmrtí v celém matričním obvo-
du. Příslušné matriční knihy jsou uloženy v kovových ohnivzdorných 
skříních, jsou zde záznamy od roku 1860. Dále matrikářka zajišťuje tyto 
agendy – prohlášení rodičů o určení otcovství, provádí dodatečné zázna-
my do všech matrik, eviduje žádosti o uzavření manželství a zajišťuje 
výkon obřadu při uzavírání manželství. Matrikářka zajišťuje ohlašovací 
povinnost při hlášení statistickému úřadu (manželství, úmrtí), vystavová-
ní úmrtních listů, připravuje podklady pro svatby s cizincem (legalizace 
a superlegalizace dokladů), zajišťuje hlášení do zvláštní matriky v Brně 
(narození, manželství a úmrtí všech českých občanů, jejichž zápisy 
byly provedeny v cizině). Dále eviduje a povoluje nahlížení do matrik, 
vydává potvrzení o státním občanství a plní další úkoly na úseku matrik.

Roční přepočet výkonů matrikářky (průměr za posledních 5 let):
svatby: 42, úmrtí: 35, matriční úkony: 310, ověřování podpisů: 1100.

V posledních letech stoupá počet svatebních obřadů konaných mimo 
obřadní síň. Nejvíce mají svatebčané zájem o tyto lokality: Dolní Mo-
rava – Vista, Dolní Morava - Slaměnka, Dolní Morava - Stezka v obla-
cích, vrchol Králického Sněžníku, Dolní Hedeč – socha Pozorovatele, 
Petrovičky - Kašparova chata. Zatím jsme neměli moc specifi ckých 
požadavků, nicméně v jednom případě jsme byli požádáni o zajištění 
svatebního obřadu v 06:00 hodin ráno při východu slunce. Za svoji 
dlouholetou praxi naše matrikářka v loňském roce poprvé zajišťovala 
diamantovou svatbu. 

Školství
Výkon státní správy pro školy a školská zařízení v rámci ORP Králíky 

jejichž zřizovatelem jsou obce. Pro školy a školské zařízení zřizované 
městem Králíky jsou současně plněny úkoly stanovené zřizovatelem. 
Konkrétně se jedná o 8 škol a jedno školské zařízení:
• Základní škola Králíky (427 žáků)
• Základní umělecká škola Králíky (422 žáků)
• Základní škola a Mateřská škola Červená Voda (263 žáků)
• Základní škola a mateřská škola Lichkov (24 žáků)
• Základní škola a mateřská škola Mladkov (12 žáků)
• Mateřská škola Červený Potok (49 dětí), provoz ve 2 budovách (Čer-

vený Potok 27 dětí, Prostřední Lipka 22 dětí)
• Mateřská škola Moravská, Králíky, škola má zřízenu spec. třídu na vý-

uku logopedie (74 dětí)
• Mateřská škola Pivovarská, Králíky (50 dětí)
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Historické vlaky se vrátí 
na Králicko i v roce 2018

Koncem září skončil třetí ročník pravidelných sobotních 
jízd historických vlaků z České Třebové do Hanušovic. Pardu-
bický kraj však již nyní s Českými drahami připravuje další 
ročník oblíbené turistické atrakce, která přilákala okolo 3500 
cestujících. Mírné komplikace způsobuje technický stav jedné 
z parních lokomotiv, ale také snižující se počty strojvůdců, kteří 
tyto historické vlaky umí ovládat.

 „Zájem cestujících o tuto atrakci stále přetrvává i po třech letech 
provozu, což nás velice těší. Ukazuje se, že rozhodnutí vrátit na ko-
leje historická železniční vozidla v pravidelných časech byl správný. 
V letošním roce jsme měli nejdelší trasu ze všech ročníků, jelikož 
bylo po dokončení rekonstrukce možné znovu využít i stanici Ha-
nušovice v sousedním Olomouckém kraji,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický, který s obchodním ředitelem Regionálního obchodního 
centra Pardubice Tomášem Netolickým projednával přípravy čtvr-
tého ročníku. „Bohužel parní vlak Velký Bejček, který v minulých 
letech na Králicku pravidelně jezdil, je nyní mimo provoz a čeká 
jej poměrně složitá rekonstrukce. Řešíme proto s Českými drahami 
alternativní možnosti v případě, že by do letních měsíců nebyla lo-
komotiva funkční. Chceme však i nadále zachovávat režim střídání 
parních a historických motorových vozů. Bohužel se potýkáme 
také s počty strojvůdců, kteří umí historické lokomotivy ovládat. 
Doufám však, že i tuto komplikaci vyřešíme, aby cestující o tento 

Přímé spojení Ústí nad Orlicí 
s polskou Vratislaví je na dosah 
Zástupci Pardubického kraje jednali s představiteli Českých drah 

a zástupci Dolnoslezského vojvodství o možném zavedení přímého 
vlakového spoje z Ústí nad Orlicí do polské Vratislavi. V současné 
době musí cestující na této trase minimálně jednou přesedat na české 

či polské straně a cesta například z Pardubic trvá čtyři a půl hodiny.  
  V průběhu února se uskuteční další jednání a do konce února 

by mělo být jasno o fi nálním řešení spoje. 
„Přeshraniční železniční trať z Letohradu přes Lichkov do pol-

ského Mezilesí a dále na Vratislav čeká již deset let na výraznější 
oživení. V minulosti byla z polské strany velká snaha elektrifi kovat 
tuto trať na naší straně. Bohužel tato nákladná modernizace nebyla 
plně využita pro cestující, což je samozřejmě velká škoda. Poslední 
přímé spojení existovalo v roce 2013 a dnes musí cestující využít 
spoj s přestupem v Lichkově či Mezilesí. Při vhodném napojení 
by se mohlo jednat o velmi pohodlné spojení s návazností na vlak 
do Prahy či Brna. Chceme proto jednat se zástupci Českých drah 
a dopravce Koleje Dolnośląskie, který je ve vlastnictví Dolnoslez-
ského vojvodství. Polská strana nám nabízí využití velmi moderních 
a luxusních souprav pro zajištění přímého a pohodlného spojení. 
Jsem rád, že se po čase tato myšlenka znovu otevírá a budeme 
dělat vše proto, aby mohla být již s novým jízdním řádem,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický s tím, že by přímý spoj mohl pomoci 
také dalšímu zatraktivnění celé oblasti Králicka, kam již nyní míří 
mnoho polských turistů. 

Ten společně s náměstkem Michalem Kortyšem řešil se zástupci 
obou dopravců konkrétní záležitosti jako je například kategorie 
vlaku, počet zastávek či ekonomické záležitosti. „První navržený 
model jízdního řádu je nastaven tak, aby vyhovoval polohám vlaků 
v Ústí nad Orlicí, což je vzhledem k zaplněnosti tohoto dopravního 
uzlu velmi komplikované. Musíme si také říci, zda se má jednat 
o vlak, jehož cílem bude co nejrychlejší spojení Ústí nad Orlicí 
a Vratislavi, nebo o spoj, který bude zajišťovat také vnitrokrajskou 
železniční obslužnost,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš 
s tím, že nyní bude kromě jízdního řádu řešen také ekonomický 
model navržených řešení. „Do konce února si řekneme, jakým 
směrem se vydáme. Pokud chceme spoje zahrnout do prosincového 
jízdního řádu, musíme začít aktivně jednat,“ řekl Kortyš. „Nejbližší 
jednání je plánováno na polovinu února v Jeleni Góře, po kterém 
by měly mít obě strany jasno,“ dodal náměstek.
zdroj: TZ Pardubického kraje

• Školní jídelna Králíky (388 obědů pro žáky škol všech zřizovatelů, 
162 jídel pro dětí MŠ, 510 obědů pro cizí strávníky z toho 74 obědů 
pro pedagogy a zaměstnance školní jídelny).
Pro tyto školy je na základě jimi předložených podkladů zpracováno 

v daném kalendářním roce 78 výkonových výkazů (tato data mají vliv 
na rozpočet následného školního roku), dále jsou zpracovávány výkazy 
týkající se čerpání aktuálního rozpočtu každé školy, konkrétně se jedná 
v průběhu kalendářního roku o 36 mzdových výkazů. Při přípravě rozpisu 
rozpočtu se ve spolupráci se školami zpracovává mzdový a personální 
přehled pro danou školu, vyúčtování jednotlivých dotací poskytovaných 
ze státního rozpočtu. 

Personalistika a mzdy
Personální spisy jsou vedeny pro 46 úředníků, 6 občanských zaměst-

nanců, jednu osobu na vedlejší pracovní poměr (hrazeno z prostředků 
úřadu práce) a 5 pracovnic sociálních služeb (pečovatelky). Za rok 
2017 bylo uzavřeno 84 dohod o provedení práce a 21 dohod o pracovní 
činnosti.

Informatika
Referenti informatiky zajištují chod celkem 75 počítačů, z toho 66 

fyzických stanic, 3 fyzické a 6 virtuálních serverů. Na nich je provo-
zováno několik desítek aplikací a podpůrných softwarových produktů.

Spisová služba za rok 2017 v číslech
Poštovné 200 000 Kč, vypravené zásilky celkem (obyčejné i do-

poručené) 6581 ks, doručené datové zprávy 3261, odeslané datové 
zprávy 5274 

unikát v našem kraji nepřišli,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
V minulých letech se mohli cestující svézt osobními vagony zva-

nými Rybák, taženými prvorepublikovými parními lokomotivami, 
nebo motorovým vozem Krokodýl z 60. let. „Jízdy historických 
vlaků vnímáme nejen jako samostatnou turistickou atrakci, ale také 
jako způsob propagace jedinečné oblasti Králicka, která patří mezi 
oblíbené destinace v našem regionu,“ řekl Netolický.
zdroj: TZ Pardubického kraje
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Sociální začleňování v regionu obce 
s rozšířenou působností Králíky 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801
Tento projekt je spolufi nancován z OP Zaměstna-
nost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu 

ČR.
Sociální začleňování v regionu obce s rozšířenou pů-
sobností Králíky CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801

Za druhé období realizace projektu zaměřeného 
na sociální začleňování sociálně ohrožených či již přímo 
vyčleněných osob bylo v rámci uskutečňování klíčových 
aktivit podpořeno celkem 75 osob z cílových skupin pro-
jektu, a to formou přímé individuální i komunitní sociální 
práce v podobě motivace a aktivizace klientů vedoucí 
k jejich zplnomocnění při řešení nepříznivých sociálních 
situací, s cílem navrácení odpovědnosti do rukou klienta 
formou zajištění jeho participace při hledání „řešení“. 

Metody přímé sociální práce využité během sledova-
ného období spočívaly zejména v individuálním spolu-
plánování cílů a kroků s klientem, dohled a podpora při 
jejich naplňování, síťování různých forem pomoci a dále 
ve zprostředkování podpory prostřednictvím sociotera-
pie, mediace a poskytnutím supervizní podpory. Bylo 
využito metod sociální práce s jednotlivcem, rodinou, 
komunitou založených na individualizovaném přístupu 
s cílem zlepšení či obnovení schopnosti sociálního 
fungování jednotlivých osob jak samostatně, tak v jejich 
přirozeném sociálním prostředí v koordinaci s rodinou 
či skupinou. Dílčím cílem je zde i sdílení zkušeností 
v komunitě (rodině, skupině, atd.), předávání dobré 
praxe a hledání vlastních zdrojů i zdrojů v širším zázemí 
(v jakémkoli společenství). 

Dále byla rozvíjena multidisciplinární případová spolu-
práce v potřebných oblastech podpory klientů, jedná se 
o přístup tzv. zasíťování. Principem je zajištění podpory 
„na jednom místě a v jednom čase“ k naplnění identi-
fi kovaných potřeb z různých zdrojů. Cílem je realizace 
aktivit směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny, 
vedoucích ke stabilizaci rodiny, a to aktivním zapojením 
jednotlivých členů rodiny. Dílčím cílem je tedy i aktivi-
zace klientů k participaci na řešení dané situace, tzv. 
zplnomocnění ke schopnosti a dovednosti samostatného 
řešení nepříznivé sociální situace. 

zpracoval: realizační tým projektu

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

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Poplatek za odpady v roce 2018.
Výše poplatku za provoz systému nakládání s komunálním 

odpadem zůstává v roce 2018 stejná, tedy 500 Kč za poplatníka 
a kalendářní rok, stejně jako způsob placení a další podmínky. 
Celé znění Obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 2/2016, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
lze nalézt na webu města. V krátkosti připomeneme některé pojmy 
a povinnosti z vyhlášky plynoucí. 

Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, která má ve městě 
Králíky trvalý pobyt a dále pak fyzická osoba, které byl ve městě 
Králíky podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu 
delší než 90 dnů, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky pobývá na území České republiky 
přechodně po dobu delší 3 měsíců nebo které byla udělena me-
zinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Dále se poplatníkem rozumí fyzická osoba, která má na území 
města Králíky ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek jsou 
tedy povinni platit i majitelé domů a bytů, ve kterých není nikdo 
trvale hlášen a které neslouží k rekreaci.

Poplatek je splatný buď jednorázově za celý kalendářní rok, 
a to do 31. 3. 2018 nebo formou dvou splátek do 31. března za I. 
pololetí a do 30. září za II. pololetí kalendářního roku. Poplatek 
lze uhradit formou hotovostní platby u fi nančního odboru Měst-
ského úřadu Králíky (budova radnice na náměstí), bezhotovostní 
platbou nebo složenkou, kterou si poplatník či společný zástupce 
vyzvedne u fi nančního odboru Městského úřadu Králíky, a to 
na účet Městského úřadu Králíky č. 1324193309/0800 u České 
spořitelny a.s., pobočka Králíky, konstantní symbol 1319, varia-
bilní symbol tvoří číslo generované počítačovým zpracováním. 

Rozsah služeb poskytovaných letos v rámci odpadového 
hospodářství zůstává stejný. Opět bude prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny budou zveřejněny v Kralickém 
zpravodaji. Odpady (včetně elektrozařízení v rámci zpětného 
odběru) mohou občané Králík a integrovaných obcí odevzdat bez-
platně také ve sběrném dvoře, který je otevřen od pondělí do pátku, 
od 1. dubna do 31. října i v sobotu dopoledne. Podrobnosti lze 
najít na stránkách fi rmy Služby města Králíky s.r.o.

Sběrný dvůr nepřijímá bezplatně stavební odpad, podle 
výkladu Ministerstva ŽP nelze stavební odpad zařadit do systé-
mu nakládání s komunálními odpady. Stavební odpad nesmí být 
ukládán do popelnic nebo kontejnerů na komunální odpad, lze ho 
uložit pouze na místě určeném vyhláškou, tedy ve sběrném dvoře 
(v případě většího množství lze samozřejmě objednat přistavení 
kontejnerů a předání stavebního odpadu fi rmě, která je k převzetí 
oprávněna). 

Poděkování patří všem, kteří ke třídění a nakládání s odpady 
přistupují zodpovědně. Vytříděná tuna odpadu ušetří městu 
na dopravě a poplatcích za uložení na skládce zhruba 1700 Kč 
a zároveň přinese odměnu od fi rmy EKO-KOM. Bonusy za rok 
2017 činily víc než 700 tisíc Kč a každému poplatníkovi tak ušet-
řily na poplatku přes 150 Kč. Snižování množství komunálního 
odpadu ukládaného na skládku a součastné zvyšování množství 
vytříděného odpadu je jedinou cestou, jak i v budoucnu udržet 
výši ročního poplatku v rozumných mezích.

P. Brandejs
odbor ŽP MěÚ Králíky
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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. Posky-
tovaná služba se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a je řádně zapsána v registru poskytovatelů sociálních 
služeb.

Podporujeme život v přirozeném a známém prostředí a za-
jišťujeme pomoc s úkony běžného života potřebným lidem 
na Králicku. Službu také poskytujeme v obcích tzv. mikrore-
gionu Králicka – Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, 
Červený Potok, Dolní Morava, Dolní Boříkovice, Lichkov 
a Mladkov.

Poskytovaná pečovatelská služba je službou terénní a am-
bulantní. Terénní, což znamená, že služba je poskytována 
v domácnosti klientů. A ambulantní formou se rozumí, že 
klienti docházejí (dojíždějí) k nám, do střediska osobní hygi-
eny (SOH), vybavené masážní vanou a zvedákem 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 sobě-

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

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

středí; 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:aktivně; 
podporovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlou-
hodobému 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 
do 17:00 hod.

Úhrada poskytnutých úkonů:
Základní sociální poradenství je zdarma.
Ostatní úkony pečovatelské služby se řídí platným sazební-

kem úhrad, viz. Příloha. Je vám tedy účtován pouze čas, který 
jsme u vás (vaším úkonem) strávili, 

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

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

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

V případě zájmu Vám zapůjčenou pomůcku dovezeme až 

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, pop. 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). 

Poděkování  
Velmi děkujeme králické pekařské fi rmě za sladké medaile pro 

děti z mateřských škol, které se zúčastnily lyžařského výcviku 
(MŠ Prostřední Lipka, Červený Potok, Králíky, Zábřeh, Bohutín) 
a za koláče pro všechny lyžařské instruktory, kteří se po celý týden 
výcviku všem dětem pečlivě a profesionálně věnovali.

Za všechny děti Ivana Petruželková, 
MŠ Prostřední Lipka

do domu. Poplatek za přepravu činí 7,-/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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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 03.02.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
ne 04.02.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
so 10.02.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
ne 11.02.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
so 17.02.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
ne 18.02.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
so 24.02.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
ne 25.02.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
so 03.03.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
ne 04.03.  MUDr. Vítková  Červ. Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460

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 
zasílány pozvánky rodičům na ví-
tání občánků. Pokud budete mít 
zájem na přihlášení Vašeho novo-
rozence na tento slavnostní akt, 
kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

Tomáš Procházka  –  Jana Malá

 Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP, 

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 28.02.2018 (středa) 

od 8:00 do 12:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a pří-
slušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králí-
ky, ul. Karla Čapka 316, v přízemí, v kanceláři číslo 107

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

9.2.2018 od 17:00 - Výbor spolku
• Příprava výroční schůze (dokumenty ke schválení na 23.2.)
• Výběr členského příspěvku na výroční schůzi (pro nepřítomné 
do konce dubna 2018).

23.2.2018 od 15:00 - Výroční schůze spolku 
seniorů 
• Odsouhlasení přednesených dokumentů 
  - zpráva o činnosti za rok 2017, 
  - Plán činnosti na rok 2018
• Volba nového výboru a kontrolní komise
Pro schválení všech dokumentů je nutná přítomnost 60 % 
členů členské základny, výbor žádá členy spolku, aby svojí 
účastí podpořili činnost spolku v roce 2018.

Výbor spolku

Dne 20. ledna 2018 oslavila své 86. narozeniny
paní Zdeňka Benešová z Králík. 

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí

syn Zdeněk s manželkou, dcera Eva s manželem,
vnoučata Josef s Janou, Jana s manželem, Leoš s Nas-

ťou, Zdeněk, Ondřej, Eva s manželem a Viktor,
pravnoučata Adélka, Adámek, Ríša, Zdenda, 

Kristýnka, Kačenka, Tomášek a Josefínka

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

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

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

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupání dopředu domluvit s pra-
covnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní potřeby.
Kontaktní tel.: 724 894 938
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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 lokalitě „Na Skřivánku“
Kupní cena:  350 Kč/m2 s bonifi kací (sleva z kup-

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3531 981

 Odborné sociální poradenství 
pro nedoslýchavé, možnost 

poskytování poradenství 
v domácnostech imobilních 

občanů
Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, 

ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách poradnu pro 
nedoslýchavé. Od r. 2017 je poradenství v Králíkách organizováno 
jedenkrát měsíčně, krom měsíce ledna v obavě ze sněhové kalamity 
a nesjízdných silnic.  

Na spolufi nancování poradny se podílejí obce  regionu vy-
jmenované níže. Pracovník spolku AUDIOHELP je ve dnech, 
kdy poskytuje poradenství na Městském úřadu  Králíky, schopen 
poskytovat poradenství i  v domácnostech občanů v obcích Dol-
ní Morava, Lichkov, Mladkov, Červená Voda a Králíky. Jedná 
se především o klienty imobilní,  zdravotně postižené,  jejichž 
dostavení se do poradny na městský úřad je spojeno s obtížemi.  
Poskytování odborného sociálního  poradenství  v domácnostech  
není zpoplatněno. 

O zprostředkování služby je vhodné  požádat v předstihu  
na telefonních  číslech  602 957 243 nebo 465 526 911 - vedoucí 
poradenského střediska Vladimír Král. 

První termín  poradny pro nedoslýchavé v roce 2018 je středa 
s datem 28. 2. 2018. 

Další předpokládané termíny v 1. pololetí r. 2018 jsou s po-
skytovatelem  předběžně dohodnuty na dny 28. 3., 25. 4. 23. 5. 
a 20. 6. 2018.  

O jednotlivých termínech poraden pro nedoslýchavé v roce 2018 
budou občané regionu informováni prostřednictvím Králického 
zpravodaje, plakátů na jednotlivé termíny poraden na vývěsních 
místech, v městském rozhlasu  a www stránek města Králíky.  

B. Strnad 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky
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únor 2018
úterý 6. od 17:00 hod – POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ – (po-
hádkové animované pásmo ČR)

Pro nejmenší diváky je připraveno pásmo čtyř pohádek: Psí 
historie, Hiroshi, O princezně, která se nesmála a Vánoční balada.
režie: Břetislav Pojar / vstupné 50,- / přístupný / české znění / 60 min

úterý 6. od 20:00 hod – S LÁSKOU VINCENT – (animované 
drama Velká Británie)

Celovečerní snímek o malíři 
Vincentovi van Goghovi S lás-
kou Vincent navazuje na slova 
samotného génia, který jednou 
pronesl, že „může komunikovat 
pouze skrze své malby“. Snímek 
byl natočen kombinací hraného 
filmu a animace originálních 
olejomaleb. Přesněji řečeno 
66 960 originálních olejomaleb 
vytvořených 125 umělci z celého 
světa podle 94 původních van 
Goghových děl. Slovy tvůrců by 

„rozložené obrazy dokázaly pokrýt celý Londýn nebo Manhattan“. 
Jedná se o první fi lm svého druhu na světě. Předlohou pro animova-
né obrazy jsou hrané scény se skutečnými herci. V obsazení fi gurují 
jména jako Saoirse Ronan, Aidan Turner nebo Helen McCrory. 
Scénář vznikl na základě 800 dopisů adresovaných především 
Vincentovu bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van 
Gogh léčící se z deprese postřelí do hrudníku a o dva dny později, 
ve svých 37 letech, na následky tohoto zranění umírá. 
režie: Dorota Kobiela / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 85 min

čtvrtek 8. od 20:00 hod – PREZIDENT BLANÍK – (komedie ČR)
Hlavní hrdina fi lmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandi-

daturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny 
nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů. 

Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se jeho asistentovi 
Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo 
vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi 
a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp. Celovečerní fi lm navazuje 
na úspěšný seriál Kancelář Blaník.
režie: Marek Najbrt  / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min

pátek 9. od 20:00 hod – PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY – 
(erotický thriller USA)

Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii (Da-
kota Johnson) a Christiana (Jamie Dornan) končí veškerá legrace 
a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, 
nemůžete se víc mýlit. Vynalé-
zavost a fantazie novomanželů 
nezná mezí, zvlášť když je díky 
Christianově pohádkovému bo-
hatství opravdu nemusí nic li-
mitovat. Ana se však nechce stát 
manželkou uvězněnou ve zlaté 
kleci a je rozhodnutá pokračovat 
v úspěšně rozjeté kariéře knižní 
redaktorky, což Christian snáší se 
skřípěním zubů. Rostoucí eman-
cipace jeho ženy se však záhy 
stane „bezpečnostním rizikem“, 
protože z minulosti se vynoří 
bývalý Anin kolega Jack Hyde, 
který má s oběma nevyřízené účty a pro pomstu je schopen udělat 
cokoliv. Jenže Anastasia už dávno není ta rozklepaná studentka, 
jež má napsat rozhovor s miliardářem, ale čím dál sebevědomější 
paní Greyová, která ví, že i svoboda může mít až padesát odstínů, 
a o žádný z nich nechce přijít – Jacku Hydeovi a dokonce i man-
želovi navzdory. 
režie: James Foley  / vstupné 140,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 105 min

úterý 13. od 17:00 hod – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEM-
STVÍ OHNĚ A LEDU – (animovaný Rusko)

Pokračování populární animované série je opět plné dobrodruž-
ství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu 

a tak jim chvilku bude pořádně 
horko a chvíli zase hodně velká 
zima. Hlavní hrdinkou příběhu 
je opět odvážná Gerda, která 
porazila Sněhovou královnu 
a osvobodila svého bratra Kaie. 
Díky tomu se z nich stali tak 
trochu pohádkové celebrity. 
Zatímco Gerda to bere s nadhle-
dem, zasněný Kai se o něco hůře 
vyrovnává se svou popularitou, 
kdy mu u nohou pravidelně 
omdlévají mladé dívky. Aby si 
od této vysilující slávy trochu 
odpočinuli, vydávají se do hor 

za svým trollím kamarádem Ormem, kde na ně však nečeká žádná 
odpočinková dovolená, ale pořádné nové dobrodružství. 
režie: Alexej Cicilin / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 85 min

úterý 13. od 20:00 hod – NIT Z PŘÍZRAKŮ – (drama USA)
Mít šaty od návrháře Reynoldse 

Woodcocka (Daniel Day-Lewis) 
znamenalo v dynamické éře 
obrozujícího se poválečného 
Londýna úplně nejvíc. Dáma 
musela mít dostatek peněz, pa-
třičný rodokmen a odpovídající 
vychování, aby mohla vyrazit 
na večírek v jeho modelech, které 
byly vždy unikátní. Status génia 
si ale vybíral svou daň v podobě 
Woodcockovy totální emocio-
nální vyprázdněnosti. Odtržen 
od reality všedního dne, neboť 
o vše praktické se starala jeho 
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sestra (Lesley Manville), stavěl všechny ženy na roveň krejčov-
ských panen. Měl sice vždy po ruce nějakou milenku či múzu, 
ale stačilo, aby si ráno při snídani trochu hlasitěji mazala topinku 
máslem a už se pakovala z jeho života. Když v kavárně v zapadlém 
přístavním městečku Reynolds objevil stydlivou servírku Almu 
(Vicky Krieps) a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné 
místo po svém boku, netušil, s čím si zahrává. Tahle zdánlivě 
neškodná submisivní bytost totiž rychle pochopila pravidla hry 
a rozhodla se aktivně bojovat za to, aby neskončila jako její před-
chůdkyně. Situaci jí usnadňuje i to, že se do ní Reynolds zamiloval. 
Nápor citů se však velmi negativně začne odrážet na jeho tvorbě 
a umělcova praktická sestra se proto rozhodne rázně zakročit.
režie: Paul Thomas Anderson / vstupné 110,- / přístupný od 12 
let / titulky  / 125 min

čtvrtek 15. od 20:00 hod – ODNIKUD – (kriminální drama 
Německo)

Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku 
přichází o syna a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží být v těž-

kých chvílích oporou, Katja ovšem nemůže jít dál s vědomím, 
že vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě. V hlavní roli 
thrilleru o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger.
režie: Fatih Akin / vstupné 80,- / přístupný od 15 let / titulky / 100 
min

pátek 16. od 20:00 hod – TVÁŘ VODY – (fantasy thriller USA)
V utajované americké vládní laboratoři probíhají experimenty 

s podivuhodným obojživelným monstrem nalezeným v Amazonii. 
Ví se o něm velmi málo – domorodci jej uctívali jako boha, může 
dýchat na vzduchu i pod vodou, podobá se člověku a je považován 
za nebezpečného tvora. V laboratoři jej drží a bezohledně zkoumá 
ambiciózní vládní agent Richard Strickland (Michael Shannon). 
Zachází s ním spíše jako s biologickým materiálem než s živou by-
tostí. Jeho experimenty neberou 
ohledy na to, zda objekt zkou-
mání zůstane na živu. Ve stejné 
laboratoři pracuje němá uklízeč-
ka Elisa (Sally Hawkins) a když 
se náhodou střetne s uvězněným 
stvořením, dokáže s ním navázat 
takovou komunikaci, k níž není 
potřeba žádných slov. Stačí jim 
gesta a emoce. Elisa jej nevní-
má jako nebezpečnou zrůdu, 
cítí především jeho strašlivou 
osamělost. Je to i tím, že tato 
záhadná bytost má jednu základní vlastnost vody. Jak voda přijímá 
tvar nádoby, tak stejně tento vodní tvor přijímá vlastnosti každého, 
s kým se potkává, a odráží tak jeho agresivitu i osamělost nebo 
bezpodmínečnou lásku. Díky tomu se mezi ním a vnímavou Elisou 
vytvoří silné pouto. V okamžiku, kdy hrozí další brutální pokusy, 
Elisa pochopí, že je čas na společný útěk.
režie: Guillermo del Toro / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

úterý 20. od 17:00 hod – BLACK PANTHER – (akční dobro-
družný sci-fi  USA) [3D]

Film od studia Marvel Black 
Panther je dobrodružstvím váleč-
níka T’Chally, který se po smrti 
svého otce, krále Wakandy, vrací 
domů do odloučené, avšak tech-
nologicky vyspělé africké země, 
aby se stal novým právoplatným 
králem. Když se však znovu ob-
jeví mocný dávný nepřítel, jsou 
T’Challovy schopnosti jako krále 
a Black Panthera podrobeny těžké 
zkoušce, neboť T’Challa je vtažen 
do konfl iktu ohrožujícího nejen 
Wakandu, ale i celý svět. Tváří 
tvář zradě a ohrožení musí mladý 
král zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, 
aby porazil své nepřátele a zajistil svému národu a jeho kultuře 
bezpečnou budoucnost. 
režie: Ryan Coogler  / vstupné 130,- / přístupný  / české znění / 130 min

úterý 20. od 20:00 hod – HMYZ – (drama/komedie ČR)
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny 

na stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového 
papíru, pestře pomalovaná papundeklová motýlí křídla a černé 

lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních 
ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, ajznboňák 
Kopřiva a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice 
a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky se prolnou životy ochotníků 
s osudy Čapkových postav.  
režie: Jan Švankmajer / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 100 min

čtvrtek 22. od 20:00 hod – AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁL-
KA – (drama USA)

Steven Spielberg režíruje Me-
ryl Streepovou a Toma Hankse 
v novém thrilleru! Film líčí příběh 
novinářů deníků The Washington 
Post a The New York Times, kteří 
zveřejnili tajnou zprávu ozna-
čovanou jako Pentagon Papers 
o angažovanosti americké vlády 
během války ve Vietnamu. Snaha 
o ututlání skutečností trvající čtyři 
prezidentská období donutila prv-
ní americkou vydavatelku Kate 
Graham a ambiciózního šéfredak-
tora Bena Bradleeho z deníku The 
Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění 
tajné vládní zprávy Pentagon Papers.
režie: Steven Spielberg / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky  
/ 110 min
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Klub Na Střelnici Králíky

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

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

úterý 27. od 17:00 hod – PRAČLOVĚK – (animovaný Velká 
Británie)

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně 
probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým příte-
lem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před 
velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským 
lordem Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo upro-
střed nepřátelského území a tam vsadí budoucnost svého kmene 
do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků 

snaží kopat do kožené koule. Dug má jedinou šanci: naučit sebe 
a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak vyhrát 
zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen tak 
můžou získat zpět své území. To se na začátku jeví úplně nemož-
né. Vypadá to spíše na naprostou katastrofu, totální debakl a po ní 
následující dlouhodobou práci v dolech vítězné civilizace. Naštěstí 
se jim podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu 
a díky jejím trenérským metodám, využívajícím i bublající sopky 
a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. Dokáže však doba 
kamenná překonat dobu bronzovou? Vyhraje Dug a jeho tým zápas 
a získá své území zpět? Nic není jisté.
režie: Nick Park  / vstupné 100,- / přístupný  / české znění / 95 min

úterý 27. od 20:00 hod – VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ – (komedie/
drama ČR)

Josef a Miluška jsou manželé 
už snad celou věčnost. Miluška 
učí aerobik a svého manžela 
i dospívající dceru neúnavně 
zahrnuje péčí. Josef svou ženu 
miluje, ale má slabost i pro 
mladší a krásnější  ženy. Jejich 
manželství, spolu s Josefovým 
krachujícím nakladatelstvím, se 
pomalu řítí do záhuby. Na zá-
chranu přijíždí teta Marta, která 
má šílený plán jak krachující 
manželství i nakladatelství Jo-

sefa zachránit. Jako zkušená psycholožka, pracující v manželské 
poradně, naordinuje manželům nevěru - musejí se přistihnout in 
fl agranti.  Bláznivá hra může začít.
režie: Milan Cieslar / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 90 min

pátek 2. 2.   IV. PLES ZUŠ                  zač. v 19:30 hod
Pořádá Základní umělecká škola Králíky, předprodej vstupenek 

v kanceláři ZUŠ, tel.: 778 523 034.

sobota 10. 2.                zač. v 19:00 hod
 KAPKY & ROHÁČI Z LOKTE

Koncert folkové skupiny Roháči z Lokte, která na naší hudební 
scéně působí od roku 1975, tedy více jak čtyři desetiletí. Za tu dobu 
Roháči odehráli přes tisíc koncertů, natočili několik CD a vícekrát 
získali ocenění na prestižním festivalu Porta. Hostem koncertu je 
skupina Kapky z Červené Vody. Vstupné 100,- Kč, předprodej 
vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, 732 202 193.

sobota 17. a neděle 18. 2.               zač. v 19:00 hod
 59. KRÁLICKÝ KARNEVAL

Pořádá Sdružení pro králický karneval, informace a vstupenky 
pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.

středa 21. 2.     MUSICA DOLCE VITA      zač. v 19:00 hod
Soubor MUSICA DOLCE VITA působí na české hudební scé-

ně od roku 2005 a má na svém kontě stovky koncertů ve všech 
koutech naší vlasti. Trio vystupovalo v posledních letech na řadě 
mezinárodních i tuzemských festivalů a bylo hostem koncertních 
cyklů např. Moravské fi lharmonie Olomouc, Jihočeské či Teplické 
komorní fi lharmonie. Soubor se věnuje interpretaci skladeb pro 
fl étnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové 
fl étnistky Žofi e Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky Šolcové. 
Ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demu-
thové prezentuje širokou škálu tématických koncertů. V aktuálním 
pestrém programu soubor představuje skladby světových mistrů 
od baroka až po současnost a ohlíží se za svým dosavadním půso-
bením. Koncert se koná v obřadní síni králické Radnice. Vstupenky 
v prodeji na místě před koncertem, vstupné 80,- Kč.

pátek 23. 2.      MATURITNÍ PLES SOU      zač. v 19:00 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace na tel. 

465 631 106.

sobota 24. 2.              zač. ve 20:30 hod
THERAPHOSSA & OUR A.S.

Hudební večírek v Kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

Zdeněk Susa v králické knihovně
Srdečně vás zveme na únorové setkání s KAVČOU. Naše pozvání 

přijal autor knihy Tělo a duše ve zdraví a nemoci, na jejíž téma 
budeme besedovat.

Doc. MUDr. Zdeněk Susa je člověkem renesanční všestrannosti. 
Lidé ho znají jako lékaře internistu, vysokoškolského pedagoga, spi-
sovatele a nakladatele, poutníka, který došel například až do Santia-
ga de Compostela v době, kdy to ještě nebylo módou, evangelického 
kazatele, ale také jako kouzelníka, znalce piva a českých pivovarů 
a člena prestižního Old Beer Clubu. Ovšem také jako manžela, 
otce a dědečka, který s vnoučaty podniká dobrodružné výpravy. 
Jak máme přistupovat k našemu tělu celostně a zodpovědně? Co 
považuje pan docent za důležité výzvy pro náš život? 

Přijďte s námi strávit příjemný podvečer, jsme si už teď jisti, že 
nebudete zklamáni. 

Za KAVČU 
Kateřina Brandejsová

Zdroj: https://www.kosmas.cz/knihy/144738/telo-a-duse-ve-zdravi-
-a-nemoci/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jeh-
ly/211562216200012/
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Vadí někomu upravené lyžařské stopy 
na Suchém vrchu?

Jako každý pátek, tak i včera, projeli technici se čtyřkolkou trasu 
Suchý vrch - Hvězda - Sedlo - Buková hora a upravili tam běžecké 
trasy. Kvůli malé vrstvě sněhu museli nasadit místo žehličky válec. 
Jenže krátce poté neznámý člověk zničil připravené stopy autem. 

„Bohužel někdo téměř všechny stopy zničil. Zmařil tak několi-
kahodinovou práci obsluhy stroje a připravil Sdružení obcí Orlicko 
o prostředky vložené do úpravy. Takovýto stav, protože se neustále 
opakuje - i když ne v takovémto rozsahu, je dále neudržitelný,“ 
napsal na sociální síť manažer Sdružení obcí Orlicko Antonín Fiala. 

„Sdružení obcí Orlicko každoročně upravuje trasy pro běžkaře 
okolo Bukovky, Červenovodského sedla a na Suchý vrch. Bohužel 
občas se najde někdo, kdo ničí dílo druhých. Stejně tomu bylo i vče-
ra, kdy téměř všechny stopy nějaký dobrák zničil autem,“ okomen-
toval starosta Letohradu a předseda sdružení obcí Petr Fiala. „Nemá 
smysl dělat něco, co je následně zničeno. Mohlo by do budoucna 
dojít k ukončení úpravy lyžařských stop. Vyhazovat do luftu fi nanční 
prostředky obcí a měst nehodláme,“ dodal Petr Fiala. 

Nejbližší jednání správní rady Sdružení obcí Orlicko proběhne 
až v únoru, do té doby nezbývá než doufat, že připravené stopy pro 
běžkaře už nikdo ničit nebude. „Pokud společnými silami tomuto 
ničení tratí nezamezíme, budu navrhovat Orlicku ukončení úpravy 
lyžařských stop,“ vyzval Antonín Fiala.

Sdružení obcí vynákládá na úpravu běžeckých tras v okolí Su-
chého vrchu a Bukové hory nemalé fi nanční prostředky - provozní 
výdaje se pohybují okolo 300 tisíc korun ročně. Aby trasy byly pro 
běžkaře co nejlépe připravené, pořídilo sdružení novou čtyřkolku 
na pásech se stopovacím zařízením za půl milionu, větší část zaplatil 
Pardubický kraj. Čtyřkolka doplňuje rolbu a to zejména v přípa-
dech, kdy použití frézy u rolby může mít za následek narušení nebo 
zničení podkladu. Také ji používají v místech, kde rolba z důvodu 
šířky neprojede.

Dave Ruppert (rup)
převzato z http://orlicky.net/?id_zpravy=11548113211515845003

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
Pracovníci fi nančního úřadu budou přebírat přiznání k dani z pří-

jmů v zasedacích místnostech těchto měst v termínech:

Den Město Úřední hodiny

20. 3. 2018 Jablonné nad 
Orlicí 13:00 – 16:00

26. 3. 2018 Letohrad 14:00 – 16:00

21. 3. – 23. 3. 
2018 Králíky   8:30 – 12:00  

13:00 – 16:00

26. 3. 2018 Králíky   8:30 – 12:00  
13:00 – 16:00

Z technických důvodů nebude na těchto místech možno platit 
daň v hotovosti

MAP se blíží ke svému závěru.
K 30. 4. 2018 bude ukončena realizace první etapy projektu 

Místní akční plán vzdělávání pro oblast SO ORP Žamberk a Krá-
líky. Už nyní ale pracujeme na jeho pokračování, 
takže proces vzájemné spolupráce a podpory vzdě-
lávání zdaleka nekončí. Naopak bude ještě posílena 
možností realizace aktivit spolupráce, které jsme si 
v území společně zvolili jako přínosné a pro kvalitu 
vzdělávání důležité, prostřednictvím implementační 

části navazujícího projektu MAP II.
Rádi bychom odměnili ty, kteří se na tvorbě MAP aktivně podíleli 

a předložili svoji aktivitu spolupráce do tzv. Pilotáže. Na webových 
stránkách MAP Orlicko – www.maporlicko.cz máte možnost 
hlasovat pro nejzajímavější z nich, prostřednictvím probíhající 
ankety. Budete tak moci nejen vybrat vítěze a poslat ho na výlet 
do brněnského zábavního vědeckého parku VIDA, ale pro 20 hla-
sujících je připravena odměna formou dárkového kuponu. Bližší 
podmínky soutěže se dozvíte, pokud navštívíte stránky projektu 
www.maporlicko.cz. 

Děkujeme za spolupráci! 
Realizační tým MAP Orlicko.
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Do nového roku přeji všem příznivcům malého míčku hodně 
zdraví, úspěchů, optimismu, jasnou hlavu a pevnou ruku, abychom 
se mohli za rok ve stejném čase sejít na dalším ročníku  Vánočního 
turnaje ve stolním tenisu v Králíkách. 

Na měsíc duben připravujeme již 8. ročník Memoriálu Jana 
Ďurovského. Termín a pozvánka bude v březnovém zpravodaji. 

Za oddíl stolního tenisu
Antonín Vyšohlíd

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2017
Tradičně 27. 12. pořádal oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Králíky 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu, podruhé pro registrované i ne-
registrované hráče. Termín 28. 12. byl již loni pro malou účast 
vypuštěn a vyplatilo se. Vánoční turnaj v Králíkách je již oblíbený 
a scházejí se zde známí hráči, kteří na náš turnaj jezdí pravidelně 
každý rok.

 Díky počasí a tradiční účasti našich polských přátel se sešlo opět 
více než 30 hráčů. Již podruhé účastníci chválili nově osvětlenou 
sokolovnu a nové sprchy, toalety a šatny. Zvláště polští hráči si 
považovali osvětlení, které je na profesionální úrovni.

Turnaj  je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému si 
účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a mini-
málně dvakrát ve čtyřhrách. Letošní účast byla solidní, celkem se 
zúčastnilo 31 hráčů z 12 oddílů. Naši polští přátelé přijeli v celko-

vém počtu 16 hráčů z  5 oddílů.
Bylo odehráno celkem 126 zápasů a 626 setů, z toho ve sku-

pinách 45 zápasů a 292 setů, 29 zápasů a 116 setů v hlavní sou-
těži, 27 zápasů a 108 setů v soutěži útěchy, 25 zápasů a 110 setů 
ve čtyřhrách. 

Výsledky turnaje 27. 12. 2017
Hlavní soutěž muži:

1. Adamec Lukáš  (Orlice)
2. Adamec Václav  (Orlice)
3. Wisnewski Radoslav  (Nova Ruda PL)
4. Hubálek Zdeněk  (Hnátnice)
5. - 6. Jurkiewicz Bartosz – Szanowicz Arek  (Krosnowice PL)
7. - 8. Dostál Martin – Dostál Luděk (Králíky)

Soutěž útěchy:
1. Kubíček Milan  (Králíky)
2. Pusz Mariusz  (Bystryca Klodzka PL)
3. Biednarski Damian  (Bystryca Klodzka PL)
4. Kotowski Grzegorz  (Nova Ruda PL)

Čtyřhry: 
1. Wisnewski Radoslav -  Jurkiewicz Dariusz  (PL)
2. Kulak Riszard – Dostál Martin  (PL, Králíky)
3. Adamec Lukáš – Lohynský Lukáš  (Orlice, Králíky)
4. Kubíček Milan – Dostál Luděk  (Králíky)

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům a hlavně 
účastníkům turnaje, kteří přišli a věnovali svůj volný čas aktiv-
nímu pohybu v povánočním čase, dále sponzorům, kteří přispěli 
fi nanční částkou nebo věcnými cenami a postarali se tak o ještě 
větší atraktivitu našeho turnaje a v neposlední řadě i divákům, 
kteří přišli povzbudit své hráče nebo jen tak se podívat na to, jak 
se hraje stolní tenis v Králíkách. Zvláštní poděkování patří panu 
Bohdanu Zadorožnému - Miedzylesie, který jednak již více než 36 
let hraje za náš oddíl a je tím člověkem, který dokáže zaktivovat 
hráče z Polska a Ti k nám ve velkém počtu rádi jezdí.

Naši lyžaři
Začal nový rok a my v naší MŠ Červený Potok opět nezahálíme.  

11 našich dětí již absolvovalo týdenní lyžařský kurz na Dolní Moravě 
v lyžařské škole Lyžujeme se sluníčkem. I když to z počátku vypa-
dalo, že kurz bude muset být z důvodu nedostatku sněhu přesunut, 
nakonec vše klaplo a děti si to náležitě užily. Sněhu bylo nakonec dosti 
a i z těch úplných začátečníků se na konci týdne stali lyžaři. Děti byly 
opravdu moc šikovné a pod vedením skvělých instruktorů udělaly 
velké pokroky. Byl to bezva týden zakončený závody a karnevalem 
na lyžích. Děkujeme lyžařské škole a za rok na viděnou!

Malí lyžaři a pedagogický doprovod
MŠ Červený Potok

Veliké díky!!!
Jak už samotný nadpis praví, rádi bychom touto cestou poděkovali 

všem, kteří v loňském roce naší MŠ pomohli. Ať už to byly dary 
věcné, fi nanční, ale i pomoc fyzická, moc si toho vážíme a jsme 
rádi, že jste. Děkujeme! 

Nemalé díky patří také všem rodičům, prarodičům a přátelům naší 
školy, kteří nás podporují a aktivně se zapojují do našich společných 
akcí. Poslední takovou byla vánoční besídka, která se díky vám všem 
odehrála v krásné a přátelské vánoční atmosféře. Moc děkujeme 
dětem (a rodičům) za krásné a dobré dárečky, které jsme my „do-
spěláci“ dostali a také za výborné občerstvení, které jste na tento den 
nachystali. Už teď se těšíme na další společnou akci s vámi.

Pokud se mezi vámi čtenáři najde někdo, kdo by chtěl naší Mateř-
ské škole pomoci – jakoukoli formou, budeme moc rádi.

Děkuje kolektiv a děti z MŠ Červený Potok
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Naši lyžaři Veliké díky!!!
(foto  k článku  na str. 22)(foto  k článku  na str. 22)
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