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Ve středu 21. března 2018 
v Brémách zemřel ve věku 
92 let  dlouholetý mece-
náš  poutního místa na Hoře 
Matky Boží a města Králíky,
pan Franz Jentschke.

Prostřednictvím své nada-
ce přispěl k zachování kul-
turního dědictví na Králicku 
především péčí o církevní 
památky. Opravy kláštera 
s kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie, Poutního domu, vstupní 
brány do aleje a kapliček nejen 
v aleji, ale také v Horních Boří-
kovicích a v ulici Na Pískách, 

byly největšími investicemi nadace v Králíkách. Dnes všechny 
tyto stavby pozitivně přispívají ke vzhledu města a jeho okolí. 

V roce 2004 bylo panu Jentschkemu uděleno nejvyšší osobní 
vyznamenání udílené městem Králíky - Čestné občanství města 
Králíky, jako zvláštní projev úcty za dlouholetý přínos při obnově 
a údržbě kulturních památek na Králicku. 

Pan Franz Jentschke a jeho manželka rádi a často navštěvo-
vali město Králíky a setkávali se s jeho občany, mezi kterými je 
mnoho jejich přátel. 

Děkujeme panu Franzi Jentschkemu za vše, co pro město 
Králíky udělal. Čest jeho památce.

Jana Ponocná, starostka 

Smuteční oznámení

Návrat do minulosti aneb 
Historické postavy

Návrat do minulosti aneb Historické postavy bylo tématem 
Králického karnevalu pro rok 2018. Téma bylo zvoleno s ohledem 
na 450. výročí založení města Králíky. Postavy z minulosti jsme 
mohli potkat v Králíkách 17. a 18. února na tradičním 58. roční-
ku, který pořádalo Sdružení pro Králický karneval ve spolupráci 
s městem Králíky. 

 Karneval pro dospělé se konal opět jen v sobotu. Dopoledne 
byl na Velkém náměstí karnevalový jarmark a odpoledne nám 
zpříjemnil kulturní program. Vystoupily skupiny Tandem Beat, 
Theraphossa a Pětka. Dětské vystoupení připravila Mateřská škol-
ka Pivovarská. Po ofi ciálním zahájení se vydal rej masek ulicemi 
města. Početný průvod vedený koňským kočárem, Krulišákem 
(Vladimír Hejtmanský) a Rozvodnicí (Milada Koželová) tančil 
pod taktovkou příležitostní kapelky ve složení Milan Fogl, Michal 
Fogl, Jiří Pauk, Matěj Hejkrlík, Jakub Nosek, Patrik Pauk, Milan 
Smolka, Martin Brůna, Richard Kosuk, Jan Hlaváč.  

Plné náměstí bylo svědkem nádherného ohňostroje, jehož součás-
tí byla hudba, která nás provedla historií. Poté již tradičně proběhlo 
veselí v místních vyzdobených hospodách: Dekl, Formanka, Pasát 

a U Lípy, ve kterých si hosté mohli zatančit. 
Hlavní program byl na Střelnici, kde hrála skupina WiFiTch 

a Plazma Rock a kde jsme byli svědky vystoupení P&L Funtasy 
s jejich show na Aerial hoopHOW. Velmi nás těší, že se letošního 
karnevalu zúčastnilo přes 110 masek. Na druhou stranu bylo velmi 
složité ocenit pouze 12 z nich. 

Neděle patřila našim dětem, které zaplnily králickou Střelnici 
a společně s klaunem prožily odpoledne plné her a zábavy.

Již dnes známe termín příštího karnevalu, který se bude konat 
16. a 17. února 2019. Prosíme o návrhy na téma karnevalu na naše 
fcb stránky Karneval Králíky. 

Sdružení pro Králický karneval velmi děkuje všem, kteří se podí-
leli na zdárném průběhu letošního karnevalu: moderování programu 
a průvodu Mgr. Martin Hejkrlík a Pavel Musil, zázemí v knihovně 
Mgr. Kateřina Brandejsová, občerstvovací stanice manželé Naďa 
a Zdeněk Zezulkovi, výroba dekorace Martina Malá. Poděkování 
patří také všem sponzorům, díky kterým je karneval opět výdě-
lečnou akcí a díky tomu budeme moci rozdělit zisk podle stanov 
našeho sdružení. Děkujeme také všem zúčastněným, bez kterých 
by nebyl karneval karnevalem.

Sdružení pro Králický karneval – Mgr. Jiří Souček, Mgr. Hana 
Moravcová, Jiří Opravil, Jiří Hlava, Pavel Musil, Iva Musilová, 
Hana Pechanová, Libuše Opravilová a Ing. Jan Divíšek.
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U nás je stále veselo

Návrat do minulosti aneb Historické postavy

Soutěžní přehlídka tanečních oborů poprvé v Králíkách
(foto k článku ze str. 24)

(foto k článku ze str. 25)
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Významné králické osobnosti
Máte-li spolužáka nebo spolužačku, kteří dosáhli 

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

Významné králické osobnosti
V dnešním díle se přesuneme do oblasti sportu, abychom Vám 

představili fotbalového brankáře pana Tomáše Černého. Tomáš 
Černý se narodil 10. dubna 1985 v Ústí nad Labem. Společně s ma-
minkou Olgou, tatínkem Petrem a starším bratrem Miroslavem se 
přestěhovali v roce 1987 do Králík. Zde Tomáš chodil na „bílou“ 
základní školu.  Rád vzpomíná na všechny spolužáky a učitele, 
ale v kontaktu je jen s Katkou Kalouskovou a s paní učitelkou 
Macháčkovou. Podle něho bylo dětství v Králíkách skvělé, pro-
tože byl pořád venku s kamarády, zkoušel všechny možné sporty, 
jezdil na kole, hrál různé hry.  S fotbalem začínal v pěti letech 
v TJ Jiskra Králíky, ve fotbale i v hokeji byl od začátku v bráně, 
přestože ho to vždy táhlo do útoku a občas si v útoku i zahrál. 
Nakonec zůstal na pozici brankáře, což se ukázalo jako správná 
volba. Trenérů zažil v Králíkách několik, zásadní však pro něho 
byl pan Zdeněk Zezulka starší, bez jehož obětavosti by se Tomáš 
nebyl schopen zlepšit natolik, aby se z Králík mohl posunout 

dál.  Už v dětství snil o tom, že se jednou stane profesionálním 
sportovcem, ale nikdy si nemyslel, že by to bylo možné.  Když 
byl Tomáš v deváté třídě, odešel na hostování do Lanškrouna, 
kde pak i studoval na gymnáziu. Tomáš si uvědomuje, že jeho 
rodiče toho hodně obětovali, aby mohl hrát fotbal a dál se roz-
víjet, a oceňuje, že mu vždy pomohli, když bylo nejhůř a nikdy 
ho do ničeho netlačili.  V 16 letech si Tomáše Černého vyhlédla 
Sigma Olomouc, s níž po svém příchodu získal dorostenecký titul. 
A také přestoupil na gymnázium v Čajkovského ulici v Olomouci. 
V A-mužstvu Sigmy Olomouc nastoupil pouze v jediném zápase 
proti Příbrami v březnu 2005. V letech 2001 až 2006 byl Tomáš 
pravidelným členem české juniorské reprezentace. Byl ve výběru 
U17, U18, U19 a U21. Celkem v mládežnické reprezentaci odehrál 
28 zápasů. Po maturitě nastoupil na Univerzitu Palackého v Olo-
mouci, kde na Fakultě tělesné kultury vystudoval management 
sportu a trenérství. Po ukončení vysoké školy v roce 2007 odjel 
s batohem na zádech do Skotska, kde chtěl půl roku cestovat, po-
znat zdejší kulturu a popřemýšlet co dál. Během svého pobytu se 
domluvil na hostování ve skotském druholigovém klubu Hamilton 
Academical, s nímž slavil ve své první sezóně postup do Scottish 
Premier League (SPL). V lednu 2009 obdržel ocenění „hráč měsíce 
SPL“.  O Tomáše Černého projevily zájem slavné fotbalové kluby 
z Glasgow,  Celtic a Rangers, ale nakonec se v dubnu 2009 stal 
kmenovým hráčem Hamiltonu Academical FC.  Sigma Olomouc 
za tento přestup inkasovala 200 tisíc eur. Během svého působení 
v Hamiltonu nastoupil brankář Černý celkem ve 133 zápasech. 
V červnu 2012 přestoupil do největšího bulharského klubu CSKA 
Sofi a, kde zůstal dva roky a „odchytal“ 49 zápasů. Klub CSKA 

měl vážné fi nanční problémy a svým hráčům nevyplácel výplaty, 
proto většina hráčů postupně odešla.  Dalším působištěm Tomáše 
Černého se stal řecký klub PAE Ergotelis na Krétě, kam přestoupil 
v červenci 2014 a kde odehrál 11 zápasů. V lednu 2015 se jako 
volný hráč vrátil do Skotska a podepsal smlouvu do konce sezóny 
s druholigovým týmem Hibernian v Edinburghu. Zde během pěti 
měsíců neodchytal žádný zápas a v červnu 2015 podepsal smlou-
vu s prvoligovým týmem Partick Thistle Glasgow a vrátil se tak 
do skotské Premier League. Hned v první sezoně Tomáš Černý 
nastoupil k 28 zápasům, v jedenácti z nich „vychytal nulu“, proto 
byl zvolen hráčem roku tohoto týmu. Celkem zatím za Partick 
Thistle odehrál 96 zápasů, smlouvu má podepsanou do roku 2019. 
V únoru 2017 nastoupil již ke svému dvoustému soutěžnímu zápa-
su ve Skotsku. Velkým úspěchem také je, že v každém klubu byl 
a je brankářskou jedničkou. Ve všech klubech nastupoval s číslem 
1 na dresu, kromě CSKA Sofi a, kde měl číslo 12. Tomáš Černý je 
pyšný na svou rodinu, na to odkud pochází a na to, že to v těžkých 
momentech nevzdal a pokračoval v cestě, i když nevěřil, že může 
být úspěšná. Svůj vztah ke Králíkám Tomáš dokázal i tím, že pro 
místní malé fotbalisty uspořádal tři ročníky fotbalových kempů. 
Tomáš Černý je ženatý, společně s manželkou Laurou, která 
pracuje ve farmakologickém výzkumu, a tříletým synem Lukou 
žije v domě u Glasgow. Mezi Tomášovy koníčky patří studium 
jazyků, četba, cestování a chození po horách. Tomáš Černý ví, že 
kariéra profesionálního fotbalisty se neodvratně blíží ke svému 
konci, proto se snaží vzdělávat a připravovat se na život „po fot-
bale“. Letos v červnu by měl ukončit dálkové studium na Open 
University ve Velké Británii.  Potom by chtěl poznat nějakou další 
zemi a dělat práci, která by ho bavila a jejímž prostřednictvím by 
mohl pomáhat druhým lidem.

A na závěr přidáváme Tomášovy odpovědi na anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?

Domov, rodina, šťastné dětství. 
2. Jak často se do Králík vracíte?

Jak často to jen jde. Většinou, když dostanu alespoň 2-3 dny 
volna, snažím se přijet. Bohužel se to nestává příliš často (3-4 krát 
do roka). 
3. Co máte v Králíkách rád?

Klid, přírodu, krásné okolí plné kopců a lesů. Mám rád alej 
s kapličkami, náměstí, vlastně všechno, protože ke každému místu 
se pojí nějaká vzpomínka z dětství. 
4. Co byste v Králíkách zlepšil?

Těžko říci, v Králíkách nežiji. Z mého pohledu se v Králíkách 
hodně věcí zlepšilo, máme například sportovní zázemí na mno-
hem vyšší úrovni, než když jsem tu vyrůstal. Ale předpokládám, 
že lidé, kteří tráví v Králíkách každý den, by našli věci, které je 
třeba zlepšit. 

Monika Hejkrlíková
Zdroje:

http://www.eurofotbal.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_%C4%-
8Cern%C3%BD_(fotbalista)
https://fotbal.idnes.cz/rozhovor-tomas-cerny-0t2-/fot_zahranici.
aspx?c=A160722_2261421_fot_zahranici_tp
https://olomoucky.denik.cz/fotbal_region/start-cislo-200-brankar-
-cerny-si-zije-svuj-skotsky-sen-20170222.html
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Reakce na článek Ing. Kosuka
Vzhledem k tomu, že Ing. Kosukovi dochází témata a osoby, které 

by zahrnul do svých konspiračních teorií, došlo i na mne. Snažím se 
věci posunovat, tam kde jde opravdu něco reálně změnit, ale pokud 
mne kolega Kosuk někde jmenuje, musím reagovat. Případným 
čtenářům nicméně slibuji, že poprvé a naposledy.

Nezodpovědné hospodaření nemá 
mojí podporu

Na únorovém jednání zastupitelů, kde se mimo jiné probíralo 
i možné korupční jednání vedení města a nic neříkající společná 
zpráva fi nančního a kontrolního výboru, se neobvykle nervózní 
Mgr. Krabec neudržel a rozčílil se, jak si vůbec dovoluji vyjádřit svůj 
názor a u řady hlasování se zdržím nebo jsem proti. Ve stejné réto-
rice pokračoval Mgr. Švanda ve své virtuální komunitě. Při jednání 
ale mlčel, měl sklopené oči a hrdinně hlasoval pro koaliční návrhy. 
Oba kolegy chápu. Komunální volby se kvapem blíží a oni nemají 
žádná nosná témata, nemají co nabídnout. Výsledek jejich koaliční 
spolupráce je nám všem znám. 

Důvody, proč řadu návrhů nepodporuji, vždy v diskusi sděluji. 
Pravicová radniční koalice vzájemného vydírání a politické korupce 
se bojí oponentních názorů, a proto v zápisech z jednání není zazna-
menána diskuse. Dovoluji si uvést jen zlomek aktuálních případů, 
aby se každý z Vás dozvěděl skutečnosti, které ze zápisů nevyčte. 
A sami můžete posoudit, zda je zdrženlivost při hlasování z mojí 
strany na místě či nikoliv.

Schválený vyrovnaný rozpočet města na rok 2018 skrývá obrovské 
riziko pro následující období. K jednání o rozpočtu nebyl přiložen 
žádný komplexní dlouhodobý fi nanční plán. Otázka fi nancování 
projektů ČOV a Nádražní ulice bude na nových zastupitelích. 
Můj skromný odhad nutnosti přijetí úvěru na pokrytí spoluúčasti 
dotovaného projektu ČOV a dostavby Nádražní ulice bude výrazně 
převyšovat avizovaných 27 milionů korun českých. Je proto otázkou, 
zda je nezbytně nutné v letošním roce rozkopat Nádražní ulici a ne-
mít zajištěny prostředky na její celkovou rekonstrukci. Budeme mít 
alespoň nový tankodrom. Ovšem 6 milionů korun českých na nákup 
pozemků před koncem volebního období se najít muselo. Pokud 
nebude prokázána nezbytnost jejich pořízení, jednoznačný přínos 
pro občany, návrh nebude řádně odůvodněn a podložen znaleckými 
posudky budu opět zdrženlivý. 

Prodej pozemku p. p. č. 353 – zahrady o výměře 277 m2 
a st. p. č. 305/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 551 m2, jejíž 
součástí je stavba občanské vybavenosti čp. 359 vše v k. ú. Králíky 
společnosti Konta-V s. r. o., IČO 02502968, sídlem Tovární 394, 
561 69 Králíky. 

Do rekonstrukce a oprav stavby čp. 359 město v posledních 10 le-
tech investovalo přes 4 miliony korun českých. Je prodej pozemků 
o celkové výměře 828 m2, jejichž součástí je stavba čp. 359 za 800 ti-
síc korun českých hoden dobrého hospodáře a řádně odůvodněn? 
Měl by Vaši podporu?

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

Je nákup pozemků zarostlých keři a zatížených tunami stavební 
sutě a odpadu, o celkové výměře 581 m2, za 850 tisíc korun českých, 
tj. krásných 1.463,- Kč/m2, pro město a jeho občany nezbytný, řádně 
odůvodněn a podložen znaleckými posudky? Měl by Vaši podporu?

Takovýto pochybný charakter hospodaření čtrnáctičlenné radniční 
koalice podlamuje důvěru občanů v řádnou správu věcí veřejných. 
Především vytváří dojem, že její jednání není ve prospěch občanů 
obce, ale pouze v jejich prospěch a prospěch vybraných subjektů 
žijících na úkor obce. Reakce zapojených na oponentní názory to 
pouze potvrzuje.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Ve stejné rétorice pokračoval Mgr. Švanda ve své virtuální 
komunitě.

Pravděpodobně kolega myslí příspěvek na FB profi lu hnutí OK. 
Asi komunita nebude až tak virtuální, pokud příspěvky čte i kolega 
Kosuk, za což jsme rádi a těší nás, že náš FB profi l kolega sleduje. 
Budeme se těšit až si i kolega Kosuk profi l založí a uplatní zde 
svůj konspirační talent. 

 Při jednání ale mlčel, měl sklopené oči a hrdinně hlasoval pro 
koaliční návrhy. 

Vždy mám materiály ZM prostudované, a pokud nemám další 
doplňovací otázky, tak samozřejmě neobtěžuji účastníky ZM zby-
tečnými slovními cvičeními.

Zmínka o „sklopených očích a hrdinném hlasování“ je milým 
posunem kolegy do ryze literárního žánru. Těším se na další lite-
rární vývoj kolegy Kosuka. Možná se dočkáme i čistě literárních 
příspěvků ve stylu krimi či sci-fi .

Komunální volby se kvapem blíží a oni nemají žádná nosná 
témata, nemají co nabídnout. 

Zdá se, že kolega Kosuk není pozorný čtenář našeho FB profi lu, 
jinak by věděl, že se v rámci hnutí OK setkáváme, diskutujeme 
problémy, které Králíky trápí a hledáme jejich řešení. Doporučuji 
kolegovi Kosukovi, aby si opravdu založil FB profi l. Je zde funkce 
sledování, a pokud ji kolega využije, bude mít přehled o našich 
nosných tématech. Bude jich dost.

Výsledek jejich koaliční spolupráce je nám všem znám. 
V tomto bodě musím dát kolegovi za pravdu. Zatímco výsledek 

jeho „opozičního“ angažmá bude mít podobu tisíce slov na papíře 
v KZ a několika vět při jednání ZM, v našem případě mají občané 
možnost porovnat výsledky práce s tím, co jsme slibovali v koalič-
ním prohlášení po volbách. Nesplnili jsme na 100%, ale na každém 
z bodů jsme se snažili poctivě pracovat. Lze kriticky zhodnotiti 
na FB profi lu hnutí OK.

Důvody, proč řadu návrhů nepodporuji, vždy v diskusi sděluji.
Nesděluje. Čtenáři mají možnost při poslechu záznamu z jednání 

posledního ZM zjistit, kolikrát své zdrženlivé stanovisko kolega 
okomentoval i při diskusi před hlasováním. Čtenářům prozradím, 
že Ing. Kosuk se při únorovém jednání „ZDRŽEL“ 13x. Dle mého 
soudu by se měl člověk při rozhodování v ZM stavět s jasným 
stanoviskem: ANO/NE. Pravda, někdy zastupitel prostě NEVÍ 
a ZDRŽÍ SE.  Ale 13x během jednoho jednání? 

 Pravicová radniční koalice vzájemného vydírání a politické 
korupce se bojí oponentních názorů, a proto v zápisech z jednání 
není zaznamenána diskuse.

Těším se, že výrok o „ koalici vzájemného vydírání a politické 
korupce“, bude mít v dalším díle seriálu Ing Kosuka rozuzlení, ať 
už v podobě důkazů či omluvy.

Přeji kolegovi mnoho úspěchů v jeho literární tvorbě, ale obča-
nům bych přál spíše zastupitele, který bude schopen jednat ve pro-
spěch města například při pracovním jednání rozpočtu namísto 
slovních cvičení v KZ. 

Jiří Švanda
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Souhrnná informace o stavbě vodovodního přivaděče Dolní Hedeč – 
Červený Potok

(reakce na článek z březnového čísla zpravodaje „Křišťálově čistá pitná voda aneb korupce ….)  

Název investiční akce: Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – 
Červený Potok

Investor: Město Králíky, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky

Zpracovatel projektu: Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a.s.

Zhotovitel stavby: AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 
133, Ústí nad Orlicí

Technický dozor stavby: Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a.s. 

V roce 2011 podal provozovatel VAK Jablonné nad Orlicí a.s. 
informace o stavu zásobování vodou pro občany místní části obce 
Červený Potok. Z jednání vyplynulo, že se dramaticky zhoršila 
situace v zásobování pitnou vodou. Ke zdroji vody (vodojemu) 
nebyl zaveden elektrický proud. Potřebné chlorování vody pro-
váděno ručně, velmi špatný přístup k vodojemu jak v letním tak 
především zimním období. Dále byly nedostatky v kvalitě vody, 
výskyt radonu, nedostatečné množství vody potřebné k zásobování 
obyvatelstva a vzhledem k častým poruchám na zařízení byla nutná 
častá dovážka vody. 

Ještě v témže roce (tj. v roce 2011) město Králíky vyhlásilo ve-
řejnou zakázku na zpracovatele dokumentace pro vydání územního 
a stavebního povolení na připravovanou akci Vodovodní přivaděč 
Dolní Hedeč – Červený Potok. Na zpracování projektové doku-
mentace obdrželo město Králíky od Pardubického kraje dotaci dle 
smlouvy OŽPZ/11/41863 ze dne 27.10.2011ve výši 175.000,- Kč. 
Vítězem soutěže byla společnost Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a.s. 
Samotná stavba byla rozdělena na 3 samostatné objekty:

• SO 01 Vodovodní přivaděč
• SO 02 Elektropřípojka
• SO 03 Stavební úpravy VDJ Červený Potok
Celková délka projektované trasy vodovodního přivaděče mezi 

obcemi Dolní Hedeč a Červený Potok činila 3.436 m.
Po zpracování příslušné projektové dokumentace město Králíky 

jako budoucí investor získalo v letech 2012 a 2013 následující 
příslušná povolení:

1. Od místně a věcně příslušného obecného stavebního úřadu 
Králíky získalo platné územní rozhodnutí vydané dne 26.10.2012 
pod č.j. 2077/2012/ÚPSÚ/DN-6/328.3/ÚŘÚS/Rozh. 

2. Po nabytí právní moci příslušného územního rozhodnutí dne 
27.11.2012 dále investor požádal o vydání stavebního povolení 
místně a věcně příslušný speciální stavební úřad, tj. vodoprávní 
úřad Králíky. Stavební povolení bylo vydáno dne 06.03.2013 pod 
č.j. 7253/2012/ŽP/GS/5/13. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
dne 09.04.2013. 

3. Dále bylo ve věci vydáno obecným stavebním úřadem Králíky 
platné stavební povolení na výstavbu elektropřípojky a stavební 
úpravy vodojemu v části obce Červený Potok (vydáno pod č.j. 
7047/2012/ÚPSÚ/MV-4/MV/330/STRI/StPo ze dne 18.03.2013 
a nabylo právní moci 23.05.2013). 

Po vydání příslušných povolení provedlo město Králíky výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Vítězem se stala dodavatelská fi rma 
AGILE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, Ústí nad Orlicí, se kterou 
byla dne 26.06.2014 sepsána Smlouva o dílo č. 51041/2014/N. 
Termín dokončení stavby byl stanoven na 31.08.2015. 

Souběžně s přípravou stavby byla s odborem životního prostředí 
Krajského úřadu Pardubického kraje projednána možnost získání 
dotace na realizaci stavby. Po podání a schválení žádosti byla městu 
přiznána z krajského rozpočtu dotace dle smlouvy OŽPZ/14/23039 
ze dne 09.10.2014 ve výši 4.100.000,-Kč.

Mezi investorem městem Králíky a dodavatelem stavby fi rmou 
Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí proběhlo 07.10.2014 jednání 
o předání staveniště. 

Dne 23.01.2015 proběhl 1. kontrolní den za účasti zástupce bu-
doucího provozovatele společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. Po dohodě zhotovitele, budoucího provozovatele 
a investora bylo připraveno vytýčení trasy vodovodu v samotném 
terénu dle podkladů projektanta. Toto vytýčení trasy bylo dáno jako 
podmínka ve stavebním povolení (vydal MěÚ Králíky – vodoprávní 
úřad, bod 11). Zhotovitel současně předložil k nahlédnutí doklady 
o použitém materiálu na výstavbu vodovodního přivaděče. Použití 
materiálu bylo přítomnými odsouhlaseno. 

27.01.2015 byla se společností Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí, a.s. uzavřena smlouva o dílo č. 19/01/2015/Ti na zajištění 
technického dozoru investora (TDI) a to s ohledem na skutečnost, že 
se jedná o společnost, která zpracovávala projektovou dokumentaci, 
vodovody v lokalitě provozuje a má zkušenosti v oboru.

Hlavní projektant navrhl v projektové dokumentaci, že vodovodní 
řad bude proveden z ocelolitinového potrubí s protikorozní ochra-
nou a vnitřní výstelkou z PUR (polyuretanu) nebo jiné adekvátní ná-
hrady. Viz Technická zpráva čl. 4. V zadávacím výkaze výměr však 
projektant popsal položku potrubí: „TH – trubka hrdlová BLUTOP 
spoj BLUTOP, BLUTOP Vi 110 – 6 m, vč. těsnění“. Popis položky 
byl zřejmě převzat z třídníku stavebních prací (kalkulačního progra-
mu), jež projektant použil při tvorbě rozpočtu stavby v projektové 
dokumentaci i v zadávacího výkazu výměr pro výběrové řízení. 
Popis položky specifi kuje obchodní označení trubek „BLUTOP“ 
výrobce SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. Přesto, že se v případě 
stavby vodovodního přivaděče jednalo o veřejnou zakázku malého 
rozsahu, tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, bylo 
při samotné realizaci stavby postupováno podle technické zprávy 
projektu a zhotovitel použil materiál, který odpovídá požadavkům 
stanoveným v technické zprávě. Přivaděč byl realizován z hrd-
lového ocelolitinového potrubí DN 100 s cementovou výstelkou 
(Výrobce: Jindal Saw Itália S.p.A., místo výroby: Via Karl Ludwig 
von Bruck 32, 34144 Trieste, Itálie). 

V průběhu samotné realizace stavby došlo k několika změnám 
oproti původní projektové dokumentaci. Na základě těchto vynu-
cených změn město Králíky udělalo s dodavatelem stavby dodatek 
č.1 ke smlouvě o dílo 31.08.2015. Předmětem dodatku byla změna 
vedení trasy zařízení, změna zatřídění zemin při výkopových pra-
cích, obsypy potrubí, doplnění kontrolních šachet, úprava terénu 
– osetí a úprava odvodňovacích žlabů.

Zhotovitel investiční stavbu dokončil a protokolárně předal inves-
torovi dne 30.10.2015. Po dokončení stavby proběhlo kolaudační 
řízení na uvedenou stavbu. Na stavební objekty SO 01 Vodovodní 
přivaděč a SO 03 Technická budova – technologie úpravy vody 
vydal kolaudační souhlas příslušný místní vodoprávní úřad při 
MěÚ Králíky – odbor životního prostředí dne 14.12.2015 pod 
č.j. 5805/2015/ŽP/GS/4. Nedílnou součástí pro vydání povolení 
bylo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 30.11.2015 pod č.j. KHSPA 
185315/2015/HOK-UO. Na stavební objekt SO 02 – elektropřípojka 
a stavební úpravy VDJ Červený Potok vydal kolaudační souhlas 
příslušný místní stavební úřad při MěÚ Králíky – odbor územního 
plánování a stavební úřad dne 05.10.2015 pod č.j. 4233/2015/
ÚPSÚ/MV-4/MV/330KOLS/Souh.

Po ukončení kolaudačního řízení město Králíky provedlo dne 
15.12.2015 předání stavby včetně dokumentů pro řádný provoz 
provozovateli Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. 

Provozovatel po půlročním provozu vodovodního přivaděče 
Dolní Hedeč – Červený Potok podal městu Králíky informaci, že 
v pitné vodě je trvale detekována zvýšená hodnota pH. Jako důvod 
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zvýšení pH ve vodovodní síti Červený Potok je pravděpodobně 
způsobeno vlivem vymývání vnitřní povrchové úpravy potrubí 
nového přivaděče (potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou – 
vyložení maltou z vysokopecního cementu).

Město Králíky jako vlastník vodovodního zařízení učinil po-
třebné kroky a zahájil reklamační řízení v souladu se Smlouvou 
o dílo. Byla svolána schůzka za účasti investora stavby, zástupce 
zhotovitele stavby fi rmy Agile spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, zástupce 
dodavatele potrubí EuroArmatury s.r.o., organizační složka, Nad 
Jezerem 581, Vestec  a zástupce provozovatele vodovodního zaří-
zení VAK Jablonné nad Orlicí a.s. Výsledkem jednání byla dohoda, 
že na své náklady zhotovitel stavby vypracuje odborné posouzení 
znalce k provozu vodovodního přivaděče a dodavatel potrubí 
vypracuje Studii posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení 
zdravotních rizik.

Závěrečné stanovisko znalce k provozu vodovodního přivaděče 
Ing. Martina Jakoubka, VHS PROJECKT s.r.o., Zločice 144, Kra-
lupy nad Vltavou je následující:

Významnější vliv na lidské zdraví než vyšší hodnota pH (ve spo-
třebišti nebyly dosaženy extrémní hodnoty nad pH 11) v pitné vodě 
má nízký obsah rozpuštěných minerálů (zejména vápníku a hoř-
číku). Průměrná hodnota koncentrace Ca+Mg ve vodojemu Dolní 
Hedeč je 0,47 mmol/l a ve spotřebišti Červený Potok je průměrná 
koncentrace 0,76 mmol. Doporučená hodnota pro pitnou vodu 
je přitom 2 - 3,5 mmol/l. Takto nízká koncentrace je s ohledem 
na zdravotní vliv vody nevyhovující. Pitná voda představuje jeden 
z hlavních zdrojů vápníku do organismu člověka. V případě, že 
člověk dlouhodobě využívá vodu s nízkou koncentrací Ca+Mg, 
může dojít k ovlivnění homeostaze (dojde k vylučování vápní-
ku a hořčíku z těla), což může mít nepříznivé účinky na zdraví 
uživatelů této pitné vody. Provozovateli vodovodu doporučuji 
přistoupit neprodleně k výše navrhovanému vápnění vody, čímž 
dojde ke zvýšení koncentrace vápníku. Vápnění vody by navíc 
mělo pozitivní dopad na snížení agresivity vody, což by se dále 
projevilo ve snížení pH vody.

Závěrečné stanovisko RNDr. Svatopluka Krýsla, CSc., odborně 
způsobilá osoba pro hodnocení zdravotních rizik a posuzování vlivu 
na veřejné zdraví je následující:

Vyšší hodnoty pH pitné vody neměly a nemají přímý vliv na zdraví 
obyvatel v obci. To se týká jak pití této vody, tak jejího využití při 
osobní hygieně. Vyšší hodnota pH pitné vody mohla a může mít 
pouze nepřímý vliv na zdraví obyvatel. Z hlediska snížení dezin-
fekční účinnosti chloru vlivem vyššího pH vzniká riziko možného 
mikrobiologického znečištění pitné vody a riziko zvýšené koncen-
trace trihalometanů. Obezřetnost by měla být věnována citlivým 
populačním skupinám – týká se osob s metabolickou poruchou a ko-
jenců. Zde lze doporučit použití vhodné balené vody pro přípravu 
kojenecké stravy. Jako pozitivní efekt vlivu cementové výstelky lze 
hodnotit zvýšení koncentrace vápníku v pitné vodě, která v současné 
době nesplňuje požadavky pro doporučenou hodnotu tvrdosti. Lze 
očekávat, že jde pouze o přechodný jev, který bude po nastavení 
běžné uhličitanové rovnováhy ve vodovodním systému utlumen. 
Vzhledem k tomu, že ve vodovodním systému dochází k postupnému 
snižování koroze cementové výstelky a tím ke snižování hodnot pH, 
lze se domnívat, že během relativně krátkého období se hodnota pH 
dlouhodobě vrátí k běžným hodnotám pH.

Na základě předložených posudků, které jednoznačně potvrdily 
deklarovanou a dokladovanou kvalitu dodaného potrubí s cemen-
tovou výstelkou vyplývá její nezávadnost. Tímto byla reklamace 
shledána neopodstatněnou a ze strany zhotovitele byla odmítnuta. 

Provozovatel vodovodu Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s. po prostudování předložených závěrečných stanovi-
sek znalců přijal potřebná opatření a současně požádal Krajskou 
hygienickou stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, 
územní pracoviště Ústí nad Orlicí o udělení výjimky na mírnější 
hygienický limit ukazatele hodnoty pH. Krajská hygienická stanice 
po předložení všech potřebných dokumentů vydala pod č.j. KHSPA 
10265/2017/HOK-UO dne 29.06.2017 opatření ve kterém určuje 
mírnější hygienický limit ukazatele pH na dobu do 30.06.2020. 

K překročení limitu pH 9,5 došlo naposledy před 27.11.2017. 
Od té doby je tendence hodnot klesající a poslední známá hodnota 
z 12.02.2018 je 9,09.

Vedení města
Odbor VTS

Pevnostní turistika opět porazila 
zájmy občanů

V rámci jednání únorového zastupitelstva se projednával a schva-
loval rozpočet města Králíky. Samotné projednávání rozpočtu, 
zůstalo téměř bez povšimnutí občanů. Několik málo přítomných 
občanů odešlo poměrně znechuceno po projednání majetkových 
operací, kdy se za symbolickou cenu prodával majetek města. V této 
souvislosti si dovolím učinit drobnou poznámku, termín majetek 
města zní poměrně vznešeně a do jisté míry i neurčitě, ale ve své 
podstatě se jedná o majetek všech občanů města. Bohužel z tohoto 
prodeje budou mít výhody pouze někteří, a to dobře vybraní občané 
a zájmové skupiny. Osobně bych řekl, taková dobrá místní tradice.

Rozpočet rodiny, obce, kraje nebo státu je jednou z nejvýznam-
nějších událostí, která se v rámci kalendářního roku odehraje. 
Samotná struktura rozpočtu odráží priority jednotlivého subjektu, 
který ho schvaluje. Pravicová radniční koalice v Králíkách jde 
dlouhodobě cestou podpory a rozvoje pevnostní turistiky. S tímto 
programem vyhrála i minulé komunální volby, kdy to sice poměrně 
chytře maskovala „prací pro občany“. A některé kandidující sdru-
žení k tomu ještě přidali boj s korupcí. Z dnešního pohledu to byla 
poměrně úsměvná hesla, když se nyní téměř v přímém přenosu 
můžeme přesvědčit, jak to vypadá v praxi.  Králíky je město pří-
spěvkových organizací a neziskovek. Každoročně do této sféry vlivu 
odtečou milióny z obecního rozpočtu. Ve své podstatě se dá říci, že 
občané první kategorie mají své jisté a ostatní si na to musí vydělat.

Výsledkem schváleného rozpočtu je, že občané města budou 
mít i v roce 2018 nejdražší vodu v okrese, nebudou se stavět ma-
lometrážní byty, nebude se rekonstruovat veřejné osvětlení, rovněž 
na významnější investice do školství (kromě řešení havarijního 
stavu) už nezbylo, ulice Nádražní se pouze rozkope a zasype hlínou, 
povrch a chodníky jsou v nedohlednu, rekonstrukce čistírny směle 
zadluží i budoucí zastupitelstvo. Jedním slovem máme se na co těšit.

Rozpočet obce by měl odrážet i nějakou představu rozvoje 
města, nějaký směr, kterým se vedení města chce ubírat. Výstavba 
domu seniorů, podpora mladých rodin, krytý bazén, sjezdovka 
nebo výstavba nových rybníků, tak to jsou témata, o kterých by 
se mělo diskutovat. Evropské dotace tady nebudou věčně. Občané 
se musí rozhodnout, zda v budoucnu chtějí dotovat bazén nebo 
vojenská muzea.

V tomto schváleném rozpočtu jsem žádnou představu o budouc-
nosti města, kromě uspokojování vybraných skupin občanů nenašel.

Jan Králík

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

3. 4. v 17:00 hod. - Výbor spolku
- Zhodnocení práce za měsíc březen
- Projednání zájezdu spolku v měsíci dubnu dle Plánu činnosti

10. 4. ve 13:00 hod. - Koupání v Zábřehu 
odpovídá: Mgr. Eva Bednářová

27. 4. v 08:00 hod. - Zájezd do Pekla u Hlinska
- cena zájezdu: 230,- vstupné + cena autobusu: 150,- pro členy, 

resp. 200,- pro nečleny spolku
- přihlášky u pí Šturcové nebo pondělí, středa, pátek v klubu 

seniorů od 14:00 hodin
Výbor spolku
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Výpis z jednání Rady města Králíky
26.02. 

RM/2018/08/079: RM schvaluje dodatek 
č. 1 pachtovní smlouvy sp. zn. 6436/2014/
MO/JM ze dne 21.07.2016 na pacht les-
ních pozemků v k. ú. Dolní Boříkovice, 
Dolní Lipka, Horní Lipka, Červený Potok, 
Dolní Hedeč, Králíky, Heřmanice u Králík 
a Prostřední Lipka mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky s. r. o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, týkající se prodloužení výpovědní 
doby na 5 let s tím, že ostatní ustanovení 
pachtovní smlouvy zůstávají nezměněna. 

RM/2018/08/080: RM doporučuje ZM 
schválit nákup pozemků p. p. č. 3579 – or-
nou půdu o výměře 7 850 m2, p. p. č. 3596 
– trvalý travní porost o výměře 25 125 m2, 
p. p. č. 3597 – ostatní plochu o výměře 
81 m2 vše v k. ú. Králíky a st. p. č. 233 – za-
stavěnou plochu a nádvoří o výměře 364 m2, 
st. p. č. 236 – zastavěnou plochu a nádvoří 
o výměře 766 m2, p. p. č. 2470 – ostatní plo-
chu o výměře 573 m2, p. p. č. 2476 – ostatní 
plochu o výměře 151 m2, p. p. č. 2477 – 
ostatní plochu o výměře 292 m2, p. p. č. 
2480 – ostatní plochu o výměře 281 m2, 
p. p. č. 2482 – lesní pozemek o výměře 
13 312 m2, p. p. č. 2483 – trvalý travní porost 
o výměře 4 847 m2, p. p. č. 2489 – ostatní 
plochu o výměře 12 868 m2, p. p. č. 2490 
– trvalý travní porost o výměře 32 393 m2, 
p. p. č. 2492 – trvalý travní porost o výmě-
ře 32 282 m2, p. p. č. 2494 – ornou půdu 
o výměře 26 752 m2, p. p. č. 2495 – ostatní 
plochu o výměře 2 200 m2, p. p. č. 2498 – 
trvalý travní porost o výměře 13 503 m2, 
p. p. č. 2502 – lesní pozemek o výměře 
3 360 m2, p. p. č. 2552 – ostatní plochu o vý-
měře 3 004 m2, p. p. č. 2579 – trvalý travní 
porost o výměře 1 834 m2, p. p. č. 2583 – 
trvalý travní porost o výměře 1 594 m2 vše 
v k. ú. Prostřední Lipka, o celkové výměře 
183 432 m2 od spoluvlastníků M. Zároveň 
RM ukládá MO zaslat spoluvlastníkům Mil-
tákovým nabídku na odkoupení pozemků 
s tím, že se jedná o konečnou výši kupní 
ceny, a po jejich vyjádření předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/08/081: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 492/1 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 1 150 m2 v k. ú. Králíky 
(pouze v celé délce za stávající zástavbou 
RD) za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 90 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, a ukládá 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
schvaluje na předmětné části pozemku 
zřízení služebnosti spočívající v zachování 
funkčnosti stávajícího otevřeného odvod-
ňovacího příkopu, služebnost se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 

RM/2018/08/082: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístě-
ní, zřízení a provozování plynárenského 
zařízení vedeného pod názvem „Přeložka 

NTL plynovodní přípojky – Králíky, Ber-
ka“, a dále v právu vstupovat a vjíždět 
na pozemek p. p. č. 2127/1 – ostatní plochu 
v k. ú. Králíky v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozová-
ním a odstraněním zařízení pro oprávněnou 
GasNet, s. r. o., IČO 27295567, sídlem 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – 
Klíše. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
500 Kč + DPH, tj. celkem 605 Kč. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
v předloženém znění.

RM/2018/08/083:  RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 154/1 – trvalého travního porostu 
o výměře 614 m2 v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 220 Kč/m2 + DPH + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Zároveň RM schvaluje 
na pozemku zřízení služebnosti spočívající 
v zachování funkčnosti stávajícího otevře-
ného odvodňovacího příkopu, služebnost 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.

RM/2018/08/084: RM nedoporuču-
je ZM schválit záměr směny pozemků 
st. p. č. 195/1 – zastavěnou plochu a ná-
dvoří o výměře 233 m2 a p. p. č. 339 – 
zahradu o výměře 95 m2 v k. ú. Králíky 
ve vlastnictví města Králíky za pozemky 
p. p. č. 2633 – ostatní plochy o výměře 
794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy 
o výměře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lipka 
ve vlastnictví p. T. B., Králíky, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/08/085: RM schvaluje změnu 
pomístních názvů v k. ú. Heřmanice, které 
budou součástí operátu digitální katastrální 
mapy, dle předloženého návrhu.

RM/2018/08/086: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 18-1 přidělené 
městu Králíky na základě rozhodnutí Mi-
nisterstva fi nancí ČR, rozpočtové opatření 
číslo 11887/18/PA přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Úřadu práce ČR, rozpočtové 
opatření číslo 18-2 přidělené na základě 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a interní rozpočtové 
opatření číslo 201801, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 928.006,80 Kč.

RM/2018/08/087: RM schvaluje závazné 
ukazatele na rok 2018 pro příspěvkové 
organizace zřízené městem Králíky dle 
předloženého návrhu – závazné ukazatele 
pro PO.

RM/2018/08/088: RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí užívacích práv ke službě sys-
tému ASPI mezi Městem Králíky a fi rmou 
Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového ná-
draží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, dle 
předloženého návrhu.

RM/2018/08/089: RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí mimořádného nein-

vestičního členského příspěvku za účelem 
podpory provozu MAS Orlicko z. s. mezi 
Sdružením obcí Orlicko a městem Králíky, 
dle předloženého návrhu.

05.03.
RM/2018/09/090: RM schvaluje podání 

výpovědí z nájemních vztahů k prostorům 
garáží ve stavbě bez čp/če, která je součástí 
pozemku st. p. č. 1675 v obci a k. ú. Králíky, 
a to nájemkyni p. H. V., Králíky, a nájemci 
p. R. Z., Králíky.

RM/2018/09/091: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 651/28 – ostatní 
plochy o výměře cca 150 m2 v k. ú. Králíky 
p. I. D., Králíky, za účelem zřízení zahrady 
a části pozemku o výměře cca 9 m2 za úče-
lem zastavěné plochy pod zahradním dom-
kem za nájemné ve výši 495 Kč/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. 

RM/2018/09/092:  RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3531 – orné půdy o výměře 981 
m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
250 Kč/m2 + DPH s tím, že součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku a zveřejnit záměr prodeje 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

RM/2018/09/093: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku st. p. č. 821 
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 
29 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/09/094: RM doporučuje ZM 
schválit nákup pozemku p. p. č. 24/4 – 
orné půdy o výměře 24 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč od spoluvlastníků J. a V. H., Králíky, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/09/095: RM schvaluje uzavření 
dohody o splácení dluhu mezi městem Krá-
líky a p. L. F., Králíky, a to pravidelnými 
minimálními měsíčními splátkami ve výši 
1.000 Kč pod ztrátou výhody splátek ke ka-
ždému poslednímu dni v měsíci, počínaje 
měsícem březnem 2018 s tím, že zbývající 
platba za dlužné nájemné bude uhrazena 
ve výši 560 Kč. Zároveň RM schvaluje 
uzavření nové nájemní smlouvy s manžely 
V. a L. F., Králíky, na dobu určitou 3 měsíců. 

RM/2018/09/096: RM souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z 35 ks zlomených nebo 
vyvrácených dřevin (v druhové skladbě 8 
vrba jíva, 20 olše a 7 bříza) nacházejících 
se na p. p. č. 319/2 v k. ú. Dolní Hedeč mezi 
městem Králíky a p. J. V., Králíky za pod-
mínky, že veškeré práce budou provedeny 
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na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  

RM/2018/09/097: RM souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z 33 ks zlomených nebo vyvrácených 
dřevin (v druhové skladbě 18 vrba jíva 
a 15 olše) nacházejících se na p. p. č. 966/1 
v k. ú. Dolní Boříkovice mezi městem 
Králíky a p. M. M., Králíky za podmínky, 
že veškeré práce budou provedeny na ná-
klad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.

12.03.
RM/2018/10/098: RM schvaluje pacht 

části pozemku p. p. č. 1808/5 – zahrady 
o výměře cca 111 m2 za účelem sekání trávy 
a části pozemku p. p. č. 1808/7 – zahrady 
o výměře cca 52,5 m2 za účelem zřízení za-
hrádky vše v k. ú. Králíky p. J. P., Letohrad, 
za pachtovné ve výši 213 Kč/rok, kdy pach-
tovní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. V případě 
části pozemku p. p. č. 1808/7 – zahrady 
v k. ú. Králíky RM souhlasí s jejím oplo-
cením. 

RM/2018/10/099: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemku p. p. č. 2484 – orné 
půdy o výměře 15 863 m2 v k. ú. Horní 
Lipka žadateli s nejvyšší nabídnutou kupní 
cenou a ukládá MO předložit bod na jed-
nání ZM. 

RM/2018/10/100: RM schvaluje promi-
nutí dluhu u povinného J. M., zemřelého, 
posledně bytem Letohrad, ve výši 8.352 Kč 
s příslušenstvím, neboť za dluh zůstavitele 
nikdo neodpovídá.   

RM/2018/10/101: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Oprava 
střechy domu č. p. 275 na Velkém náměstí 
v Králíkách – zadní část“ a navrhuje vyzvat 
dodavatele dle předloženého seznamu k po-
dání cenových nabídek.

RM/2018/10/102: RM souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o skácení jasanu 
na p. p. č. 3547 v k. ú. Králíky mezi městem 
Králíky a p. M. P., Králíky za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu.  

RM/2018/10/103: RM schvaluje dotaci 
ve výši 42.750 Kč sportovní organizaci So-
kol Boříkovice, z. s., Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 49314823 na činnost organizace 
v roce 2018.

RM/2018/10/104: RM schvaluje dotaci 
ve výši 50 % z celkových nákladů, maxi-
málně 5.000 Kč, sportovní organizaci Sokol 
Boříkovice, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 49314823 na realizaci projektu 
Dětský den 2018.

RM/2018/10/105: RM schvaluje dotaci 

ve výši 5.000 Kč, sportovní organizaci So-
kol Boříkovice, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 49314823 na realizaci projektu 
Doprava na utkání mladších žáků.

RM/2018/10/106: RM schvaluje dotaci 
ve výši 3.000 Kč, sportovní organizaci So-
kol Boříkovice, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 49314823 na realizaci projektu 
Turnaj starostů 2018.

RM/2018/10/107: RM schvaluje dotaci 
ve výši 5.000 Kč, sportovní organizaci So-
kol Boříkovice, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 49314823 na realizaci projektu 
Odměna trenérů mladších žáků.

RM/2018/10/108: RM schvaluje dotaci 
ve výši 5.000 Kč, sportovní organizaci 
ISCAREX, s.r.o., Zhoř 59 – Němčice, 
560 02 Česká Třebová, IČ 25948679 na re-
alizaci projektu Vyhodnocení seriálu závodů 
ISCAREX pohár 2018, ISCAREX pohár 
mládeže 2018.

RM/2018/10/109: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maximál-
ně 33.000 Kč, sportovní organizaci TJ Jiskra 
Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 561 69, 
IČ 00529699 na realizaci projektu Účast 
oddílu ASPV na XVI. Všesokolském sletu 
v Praze.

19.03.
RM/2018/11/110: RM nedoporučuje ZM 

zrušit usnesení č. ZM/2018/01/007 ze dne 
19.02.2018 a schválit nový záměr prodeje 
pozemku p. p. č. 3123/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 4 192 m2 v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
tj. ve výši 155 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/11/111: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemků p. p. č. 466/7 – trva-
lého travního porostu o výměře 183 m2, 
p. p. č. 466/8 – trvalého travního po-
rostu o výměře 260 m2 a části pozemku 
p. p. č. 463/2 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 450 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
za účelem údržby pozemku a za nájemné 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2018/11/112: RM schvaluje podání 
návrhu na vyřazení sbírkových předmětů 
ze sbírky ARM/011-12-13/389011 zapsa-
ných v CES pod evidenčními čísly 22/2011 
a 30/2011, tj. 2 ks pekárny polní mechanic-
ké-Jana 1 tahače Tatra 148. Současně schva-
luje podání návrhu na zápis do CES majetku 
nabytého smlouvou o bezúplatném převodu 
vlastnictví č. 177715720 ze dne 10.01.2018, 
tj. 1 ks podvalníku P50 ELINST 24V. 

RM/2018/11/113: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2295 – 
ostatní plochy o výměře cca 7,5 m2, jehož 
součástí jsou senážní věže, a části senážních 

věží o výměře cca 9,42 m2 v k. ú. Prostřední 
Lipka pro umístění obslužných zařízení 
umožňujících provozování technologie 
potřebné pro zajištění provozu veřejných 
telekomunikačních sítí za nájemné ve výši 
65.096 Kč/rok + DPH, kdy nájemní vztah se 
uzavírá na dobu určitou 10 let s tříměsíční 
výpovědní dobou, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2018/11/114: RM ukládá MO zaslat 
p. T. B., Králíky, nabídku na směnu pozem-
ků p. p. č. 2633 – ostatní plochy o výměře 
794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy o vý-
měře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lipka v jeho 
vlastnictví za pozemek p. p. č. 2282 – ostatní 
plochu o výměře 1 657 m2 nebo za část 
pozemku p. p. č. 2269 – trvalého travního 
porostu o výměře 1 799 m2 v k. ú. Prostřední 
Lipka ve vlastnictví města Králíky s tím, že 
dojde k vyrovnání kupních cen stanovených 
znaleckým posudkem. Po vyjádření p. B. 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

RM/2018/11/115: RM schvaluje dodatek 
č. 3 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
21.05.2015 mezi městem Králíky a p. P. M., 
Králíky, v předloženém znění. 

RM/2018/11/116: RM schvaluje dodatek 
č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
21.05.2015 mezi městem Králíky a p. A. J., 
Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/11/117: RM schvaluje do-
datek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 27.05.2015 mezi městem Králíky 
a p. M. M., Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/11/118: RM schvaluje dodatek 
č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
27.05.2015 mezi městem Králíky a p. D. P., 
Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/11/119: RM schvaluje do-
datek č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené 
dne 29.04.2015 mezi městem Králíky 
a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů 
Heřmanice, IČO 61239861, sídlem Heř-
manice 70, 561 69 Králíky, v předloženém 
znění. 

RM/2018/11/120: RM schvaluje dodatek 
č. 2 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 
25.06.2015 mezi městem Králíky a SH ČMS 
– Sborem dobrovolných hasičů Prostřední 
Lipka, IČO 61239551, sídlem Prostřední 
Lipka 58, 561 69 Králíky, v předloženém 
znění.

RM/2018/11/121: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2075 
– ostatní plochy o výměře cca 3 800 m2 
v k. ú. Králíky za účelem organizace 
a zabezpečení tradiční Michalské pouti 
v Králíkách za jednorázové nájemné ve výši 
75.000 Kč/5 let trvání smlouvy, kdy ná-
jemní vztah se uzavírá na dobu určitou 5 
let s tříměsíční výpovědní dobou, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.
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RM/2018/11/122: RM doporučuje ZM 
schválit prominutí dluhu povinné V. R., 
Králíky, ve výši 10.528 Kč + poplatek 
z prodlení ve výši 160.883,20 Kč, který 
povinné vznikl v souvislosti s neplacením 
nájemného za užívání bytu. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/11/123: RM schvaluje dodatek 
č. 1 pojistné smlouvy č. 8068120910 ze dne 
29.06.2017 uzavřené mezi městem Králíky 
a ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 
ČSOB, IČO 45534306, sídlem Masarykovo 
náměstí 1458, 530 02 Pardubice, upravu-
jící hodnotu majetku města po provedené 
inventarizaci za rok 2017 s účinností 
od 19.03.2018, v předloženém znění. 

RM/2018/11/124: RM bere na vědomí 
zprávy z výsledků veřejnosprávních kontrol 
provedených v r. 2017 v příspěvkových 
organizacích Základní škola Králíky, Škol-
ní jídelna Králíky, Moravská 647 a Klub 
Na Střelnici. 

RM/2018/11/125: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 18-11 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
a interní rozpočtové opatření číslo 201802, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 125.624,80 Kč.

RM/2018/11/126: RM rozhodla na zá-
kladě předložené kon cepce další činnosti 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a celkového hodnocení práce ředitelky or-
ganizace Bc. Jarmily Kainkové nevyhlásit 
konkurz na obsazení pracovního místa 
ředitelka příspěvkové organizace Mateřská 
škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí.

RM/2018/11/127: RM rozhodla na zá-
kladě předložené koncepce další činnosti 
příspěvkové organizace Mateřská škola 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a celkového hodnocení práce ředitelky 
organizace Bc. Romany Fabiánové ne-
vyhlásit konkurz na obsazení pracovního 
místa ředitelka příspěvkové organizace 
Mateřská škola Moravská, Králíky, okres 
Ústí nad Orlicí.

RM/2018/11/128: RM schvaluje dotaci 
ve výši 20.000 Kč organizaci SPOLEK 
SENIORŮ Kralicka - zapsaný spolek, Velké 
náměstí 367, Králíky 561 69, IČ 22856536 
na činnost organizace v roce 2018.

RM/2018/11/129: RM schvaluje dotaci 
ve výši 50 % z celkových nákladů, maximál-
ně 5.000 Kč, žadatelce p. A. D. na činnost 
zájmového uskupení občanů „Svaz Němců 
Severní Morava – Orlicko, Králíky“, v roce 
2018.

RM/2018/11/130: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Králíky od dárce 
Hudetz s. r. o., Červená Voda 101, 561 69 
Červená Voda, IČ 04596714.

RM/2018/11/131: RM schvaluje nabytí 

účelově určeného fi nančního daru ve výši 
1.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Králíky od dárce 
Mgr. Jana Obrová, Velké náměstí 3, 561 69 
Králíky, IČ 66306884.

RM/2018/11/132: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Městská knihovna Králíky od dárce 
MUDr. Olga Měchurová, 5. května 414, 
561 69 Králíky, IČ 61234435.

RM/2018/11/133: RM schvaluje Smlouvu 
č. OSV/18/20452 o poskytnutí účelové dota-
ce na rok 2018 v dotačním řízení na podporu 
sociálních služeb poskytovaných v souladu 
se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, mezi Pardubickým krajem, Ko-
menského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
a městem Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 
Králíky, v předloženém znění.

26.03.
RM/2018/12/134: RM schvaluje proná-

jem části pozemku p. p. č. 463/2 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 92 m2 v k. ú. 
Dolní Hedeč D. M., Havlíčkův Brod, 
za účelem údržby pozemku a sekání trávy, 
za nájemné ve výši 100 Kč/rok, kdy nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní dobou.

RM/2018/12/135: RM schvaluje proná-
jem pozemků p. p. č. 404/5 – trvalého travní-
ho porostu o výměře 724 m2 a p. p. č. 428/4 
– trvalého travního porostu o výměře 959 m2 
v k. ú. Dolní Boříkovice p. J. Ž., Olšany, 
za účelem údržby pozemků za nájemné 
ve výši 842 Kč/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. 

RM/2018/12/136:  RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2129 – ostatní plochy o výměře 
2 396 m2 v k. ú. Prostřední Lipka za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/12/137: RM schvaluje doda-
tek č. 6 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014 mezi městem Králíky a Spo-
lečností přátel československého opevnění, 
o. p. s., IČO 26963337, sídlem Luční 199, 
666 03 Hradčany, v předloženém znění. 

RM/2018/12/138: RM schvaluje doda-
tek č. 6 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014 mezi městem Králíky a Vojen-
sko-historickým klubem ERIKA Brno, o. s., 
IČO 64329607, sídlem Viniční 2845/136, 
615 00 Brno-Židenice, v předloženém 
znění.

RM/2018/12/139: RM schvaluje doda-
tek č. 6 příkazní smlouvy uzavřené dne 
18.07.2014 mezi městem Králíky a společ-
ností ARMY FORT s. r. o., IČO 25593889, 
sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany, v před-
loženém znění.

RM/2018/12/140: RM schvaluje zřízení 

služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě kanalizační 
přípojky pro stavbu pod názvem „RD Králí-
ky, ul. Karla Čapka“, a dále v právu vstupu 
vlastníka zařízení nebo jím pověřené osoby 
na pozemky p. p. č. 2074/13 a p. p. č. 2127/1 
– ostatní plochy v k. ú. Králíky za účelem 
uložení, oprav, údržby a provozu zařízení, 
a to pro oprávněného T. B., Králíky, a všech-
ny budoucí vlastníky pozemku st. p. č. 339 
v k. ú. Králíky. Služebnost se zřizuje 
na dobu neurčitou a za náhradu stanovenou 
ve výši znaleckého posudku + náklady spo-
jené se zřízením služebnosti. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě v předloženém znění.

RM/2018/12/141: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení, provozování, opravách, údržbě, 
úpravě, obnově a výměně distribuční 
soustavy vedené pod názvem „Heřmanice 
128, Mgr. Borek – nové OM, kN“ a dohodu 
o umístění stavby, a dále právo přístupu 
a příjezdu na pozemek p. p. č. 1250 – 
ostatní plochu a v k. ú. Heřmanice u Králík 
v souvislosti s provozováním distribuční 
soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhra-
du ve výši 500 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a doho-
du o umístění stavby v předloženém znění.

RM/2018/12/142: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě elektrické 
přípojky pro stavbu pod názvem „uložení 
elektrické přípojky kNN – Horní Lipka“, 
a dále v právu vstupu vlastníka zařízení nebo 
jím pověřené osoby na pozemek p. p. č. 
2677 - ostatní plochu v k. ú. Horní Lipka 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu 
zařízení, a to pro oprávněné M. H., Havlíč-
kův Brod, a F. D., Havlíčkův Brod, a všech-
ny budoucí vlastníky pozemku st. p. č. 227 
v k. ú. Horní Lipka. Služebnost se zřizuje 
na dobu neurčitou a za náhradu stanovenou 
ve výši znaleckého posudku + náklady spo-
jené se zřízením služebnosti. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
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sítě v předloženém znění.

RM/2018/12/143: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v umístění, 
zřízení a provozování plynárenského zaříze-
ní vedeného pod názvem „REKO MS Krá-
líky, Dolní 240“, a dále v právu vstupovat 
a vjíždět na pozemky p. p. č. 111/1 – trvalý 
travní porost a p. p. č. 2062/2 – ostatní 
plochu v k. ú. Králíky v souvislosti se zři-
zováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraněním zařízení pro 
oprávněnou GasNet, s. r. o., IČO 27295567, 
sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad 
Labem – Klíše. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši 500 Kč + DPH. Zároveň RM souhla-
sí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene v předloženém 
znění.

RM/2018/12/144: RM Králíky bere 
na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky 
města Králíky č. 1/2018 (PP/260/V/2018) 
„O nočním klidu“ a ukládá odboru VV 
předložit bod na nejbližší jednání zastupi-
telstva města.

RM/2018/12/145: RM bere na vědomí 
stanovisko úřadu ÚP k podaným žádostem 
na změnu Územního plánu Králíky. Zá-
roveň RM ukládá OÚPSÚ předložit bod 

na jednání ZM.
RM/2018/12/146: RM bere na vědomí 

informaci ředitelky příspěvkové orga-
nizace Školní jídelna Králíky o termínu 
uzavření školní jídelny v období od 23.07. 
do 10.08.2018 včetně a ukládá vedoucímu 
odboru OS zajistit ve spolupráci s ředitelka-
mi příslušných mateřských škol prázdnino-
vý provoz předškolních zařízení.

RM/2018/12/147: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky příspěvkové organizace 
Školní jídelna Králíky o úpravě ceny oběda 
pro cizí strávníky od 01.05.2018. 

RM/2018/12/148: RM bere na vědomí 
informaci ředitelky příspěvkové organizace 
Školní jídelna Králíky o uzavření školní 
jídelny dne 04.04.2018 z technických 
důvodů.

RM/2018/12/149: RM bere na vědomí 
informaci ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného 
dne 04.04.2018 z technických a organizač-
ních důvodů.

RM/2018/12/150: RM schvaluje dotaci 
ve výši ve výši 70 % z celkových nákladů, 
maximálně 40.000 Kč, sportovní organizaci 
FC Jiskra Králíky, z. s. Pivovarská 171, 
Králíky 561 69, IČ 22677682, na realizaci 
projektu Doprava na utkání mladších žáků.

RM/2018/12/151: RM schvaluje dotaci 
20.000 Kč sportovní organizaci FC Jiskra 
Králíky, z. s. Pivovarská 171, Králíky 
561 69, IČ 22677682, na realizaci projektu 
Práce trenérů.

RM/2018/12/152: RM bere na vědomí 
žádost FC Jiskra 2008, z. s. o dotaci 
na projekt „Profesionální trenér mládeže“ 
a ukládá vedoucímu odboru OS předložit 
uvedenou žádost na jednání zastupitelstva 
města.

RM/2018/12/153: RM bere na vědomí 
žádost FC Jiskra 2008, z. s. o dotaci 
na činnost a ukládá vedoucímu odboru 
OS předložit uvedenou žádost na jednání 
zastupitelstva města.

RM/2018/12/154: RM bere na vědomí 
žádost TJ Jiskra Králíky, z. s. o dotaci 
na činnost a ukládá vedoucímu odboru 
OS předložit uvedenou žádost na jednání 
zastupitelstva města.

RM/2018/12/155: RM bere na vědomí 
návrh předpisu „Pravidla pro udělování 
čestného občanství, ceny města, pamětní 
medaile a jiných čestných poct“ a ukládá 
vedoucímu odboru OS předložit návrh 
pravidel na jednání zastupitelstva města.

RM/2018/12/156: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 09.04.2018. 

Zápisy do MŠ zřizovaných městem Králíky pro školní rok 2018-2019 
a povinné předškolní vzdělávání

Postup přijímání k předškolnímu 
vzdělávání: 

Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké 
MŠ na území města Králíky požádá o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se 
ve MŠ zřizovaných městem Králíky koná 
následovně:
• MŠ Červený Potok a detašované praco-
viště Prostřední Lipka:

- MŠ Červený Potok dne 03.05.2018 
od 08:30 hod. do 14:30 hod.

- MŠ Prostřední Lipka dne 04.05.2018 
od 12:30 hod. do 15:00 hod.
• MŠ Moravská dne 02.05.2018 od 08:00 
hod. do 15:30 hod.
• MŠ Pivovarská ve dnech 02.05.2018 – 
03.05.2018 (dne 2.5.2018 zároveň probíhá 
den otevřených dveří).

Informaci o kritériích pro přijímací 
řízení ve školním roce 2018/2019 v jednot-
livých MŠ sdělí ředitelky příslušných škol. 
Pro školní rok 2019/2020 je připravován 
elektronický systém přijímacího řízení pro 
MŠ zřizované městem Králíky.

 Zákonný zástupce podává žádost o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle 
pokynů ředitelky příslušné MŠ.  O přijetí 
dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ 

Pro děti, které do 31. srpna 2018 do-
sáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 
předškolní vzdělávání povinné (děti 
narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013). Tato 
povinnost se vztahuje:

na státní občany České republiky (ČR), 
kteří pobývají na území ČR déle než 90 
dnů a na občany jiného členského státu 
Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle 
než 90 dnů;

na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR 
trvale nebo přechodně po dobu delší než 
90 dnů;

na účastníky řízení o udělení meziná-
rodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy (dále 
jen „MŠ“) nedochází, musí ho zákonný 
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím 
vybrané mateřské škole v termínu zápisu 
(poznámka redakce zpravodaje: v součas-
né době je připravována obecně závazná 
vyhláška města Králíky o zařazení MŠ 
zřizovaných městem Králíky do jednoho 
školského obvodu).

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání 
péče o povinné předškolní vzdělávání 
je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se ne-
vztahuje na děti s hlubokým mentálním 
postižením.

ve správním řízení bezodkladně, nejpozději 
do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších 
případech.

 Jiné možné způsoby plnění povinného 
předškolního vzdělávání dítěte:

1. individuální vzdělávání dítěte - bez 
pravidelné denní docházky dítěte do mateř-
ské školy (bližší informace k této možnosti 
vzdělávání sdělí ředitelka příslušné MŠ),

2. vzdělávání v přípravné třídě základní 
školy a ve třídě přípravného stupně základ-
ní školy speciální,

3. vzdělávání v zahraniční škole na úze-
mí České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání trvá 
případně i ve školním roce, pro který 
byl dítěti povolen odklad povinné školní 
docházky a je ukončeno až začátkem 
plnění povinné školní docházky. Podle 
novelizovaného ustanovení školského 
zákona se od 1.9. 2017 dětem starším 
pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. 
Znamená to, že i v případě odkladu nebo 
dodatečného odkladu školní docházky se 
školné neplatí.

Jan Divíšek, 
odbor organizační a správní MěÚ Králíky
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SPONZOŘI KRÁLICKÉHO KARNEVALU 2018
MARINOV Králíky, UNIKOV pan JEŠINA Dolní Orlice, 
U CHORVATA Králíky, RESTAURACE NA FORMAN-
CE Králíky, AUTOSERVIS Jablonné nad Orlicí Michal 
HÁC, AGROSERVIS Mladkov, HOSTINEC U VALEN-
TY Červená Voda, KADEŘNICTVÍ Zdena MÁLKOVÁ 
Králíky, PENZION JEČMÍNEK Červená Voda, ČESKÁ 
POŠTA Králíky, PENZION NA ROZCESTÍ Petr HEŠ, 
Jana Ponocná Králíky, M+M HYDRAULIC Králíky, AG-
ROKONZULTA s.r.o., Žamberk, ELEKTRO CHLÁDEK 
Žamberk, SAUNA KRÁLÍKY Václav POSPÍŠIL Králíky, 
PEKÁRNY SÁZAVA, VOJENSKÉ MUZEUM Králíky, 
DOMOV DŮCHODCŮ sv. ZDISLAVY Červená Voda, 
KOŽENÁ GALANTERIE M. CHARFREITAGOVÁ 
Žamberk, AUTOŠKOLA Bedřich NOVOTNÝ Králíky, 
ZLATNICTVÍ & KLENOTY Karina ILLICHMANOVÁ 
Králíky, MASO-UZENINY Králíky, SPORT Alena JIRÁS-
KOVÁ Králíky, ZLATNICTVÍ & KLENOTY - Božena 
BERANOVÁ Králíky, KADEŘNICTVÍ Radka HNÁT-
NICKÁ Červená Voda, KOSMETIKA Věra KUBÍČKOVÁ 
Králíky, VZV Červená Voda, TEXTIL- Anna JEŽKOVÁ 
Králíky, TEXTIL - NINH DAO THI HAI Králíky, DRO-
GERIE-OBUV - PHDr. Pavel PĚNKAVA Králíky, „POJIŠ-
ŤOVACÍ A FINANČNÍ KANCELÁŘ Leona HOLEMÁ, 
Marcela PTÁCKOVÁ Králíky“, INSTALATÉR Zdeněk 
Hošpes Králíky, KOSTKA - KOLOBKA s.r.o. Potůčník, 
KAVÁRNA-CUKRÁRNA Rudolf VÍTEK Králíky, Marie 
KŘIVOHLÁVKOVÁ Králíky, KLÁŠTERECKÉ MAS-
NÉ PRODUKTY a.s., KRMNÉ SMĚSI Červená Voda, 
ABC-G.KANTOR MEZILESIE PL, MASO - UZENINY 
Písečná prodejna Králíky, KVĚTINÁŘSTVÍ Zuzana VÍT-
KOVÁ Králíky, ČESKÁ SPOŘITELNA pobočka Králíky, 
Jarmila a Ladislav HEJTMANSKÝ Králíky, DISCO CLUB 
RABBIT Králíky, VČELÍ MED Zdeněk BARNAT Králíky, 
KB KRÁLÍKY, KADEŘNICTVÍ Jarmila NOSKOVÁ Krá-
líky, PRODEJNA MORAVIA Eva KLIMEŠOVÁ Králíky, 
LÉKÁRNA U ČERNÉHO ORLA Králíky, MANIKÚRA 
Libuše NOVOTNÁ Králíky, VEKTOR Jana KUČEROVÁ 
Králíky, KADEŘNICTVÍ Renáta KOSÁNOVÁ Králíky, 
SPORT CENTRUM Z. DOLEČEK Jablonné nad Orlicí, 
DŘEVOTVAR Jablonné nad Orlicí, KADEŘNICTVÍ 
paní VALÍČKOVÁ Červená Voda, OPRAVY KOŽENÝCH 
A KOŽENKOVÝCH VÝROBKŮ Pavel ŠIKO Králíky, 
AUTO KELLY SERVIS Ivoš KREJSA Králíky, PÁLE-
NICE Červený Potok, REHABILITACE J. SAŇÁK a M. 
PRAŽÁKOVÁ Králíky, OVOCE-ZELENINA Ladislav 
DOSTÁLEK Králíky, TRUHLÁŘSTVÍ Radek GABLER 
Králíky, SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Dagmar ZACHOVÁ Červená 
Voda, STAVOFIN Králíky, MED Z KRÁLICKA Josef 
NÁGL, HOSTINEC NA MÝTNICI Jablonné nad Orlicí, 
KVĚTINÁŘSTVÍ paní Čumová Králíky, F-PLUS DŮM 
BAREV Králíky, COLLEGIUM Centrum reklamy Viktor 
VAVRUŠA Králíky, U NATÁLKY paní KODYTKOVÁ 
Králíky, MANIKÚRA-PEDIKÚRA Radka CRHOVÁ Krá-
líky, PEDIKÚRA Dana MARYŠKOVÁ Králíky, LÉKÁR-
NA Jablonné n. Orlicí, ČESKÁ POJIŠŤOVNA Ladislav 
DOSTÁLEK Králíky, PAPÍRNICTVÍ Eva TOPIČOVÁ 
Červená Voda, TESCO Hradec Králové, DECATHLON 
Hradec Králové, MANŽELÉ NOVÁKOVI Rybná nad 
Zdobnicí.

MĚSTO KRÁLÍKY, PIVOVAR HOLBA Hanušovice, 
SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY, KWEKU s.r.o., JUDr. Mar-
tin NETOLICKÝ, Ph.D., hejtman Pardubického kraje - 
ZÁŠTITA KARNEVALU, EURONICS prodejna Králíky / 
CONCEPT Jindřich VALENTA, INTERCOLOR a.s. - Bílá 
Voda, KKplus ing. Karel KUBU, Letohrad, JM NÁBYTEK 
Králíky Miroslav KUBÍČEK, OMB COMPOSITES EU 
a.s., SEVEN-K Pavel MUSIL Králíky, CESTOVNÍ KAN-
CELÁŘ Hana PECHANOVÁ Králíky, ZEOS Prostřední 
Lipka, SNĚŽNÍK, a.s., ZEMNÍ PRÁCE, J. DOLEČEK 
Červená Voda, CAPPA TRAVEL Letohrad, SATELITNÍ 
TECHNIKA Pavel MAČÁT Králíky, MIKA a.s. Česká 
Třebová, TYHAN s.r.o., NAVŠTIVTE ROZHLEDNU 
NA SUCHÉM VRCHU, LEŠENÁŘSKÝ SERVIS Praha, 
ELCAB Radek KALOUS Králíky, TES- Lamp, s.r.o., 
VODOVODY A KANALIZACE Jablonné n. Orlicí, a.s., 
EKOLA s.r.o. České Libchavy „pořádek dělá přátelé“, 
MIX MAX ENERGETIKA s.r.o., FORMplast PURKERT, 
VAKSTAV Jablonné nad Orlicí, AVstudio OPRAVIL 
fotoateliér-video-grafi ka-reklama, KARTÁČOVNY a.s., 
Michal GROBELNÝ Králíky, AGROFRUCT a.s., Par-
dubice, VYDRUS Králíky, PEKÁRNY FALTA Králíky, 
OHŇOSTROJE A PYROTECHNIKA Jiří PTÁČEK Horní 
Čermná, C.P.D. Michal HUDETZ Králíky, INSTALATÉR 
Milan Feltl Králíky, STAVEBNÍ FIRMA Stanislav REVÚS 
Červená Voda, VERTAGO Luděk HABARTA Červená 
Voda, PRODEJNA ELEKTRO LOUFEK Králíky, FARMA 
KRÁLÍKY Jaroslav Martinec, ARIVA RANCH vyjížďky 
na koních Podlesí, INCOT s.r.o., SECOND HAND Blanka 
LÁTALOVÁ Králíky, AREÁL VĚTRNÝ VRCH Dolní 
Morava, VETERINÁRNÍ AMBULANCE MVDr. David 
ŠVESTKA, UHELNÉ SKLADY paní STEINEROVÁ 
Králíky, MAVEX Červená Voda, MOBILY CZ- PROFI-
SERVIS Daniel VEČEŘ Králíky, HOSTINEC PASÁT 
Michal SOUČEK Králíky, AGROSYSTÉM MLADKOV 
s.r.o., OVOCE-ZELENINA VELKÉ NÁMĚSTÍ Králíky, 
HOSTINEC V ZATÁČCE David SOUČEK Králíky, VZV 
servis Pavel Dominikus Králíky, LUX Jablonné nad Orlicí, 
INSTALACE Radek HAVLÍČEK, PARTNERS Kateřina 
DZUROVÁ a Lenka ŠTĚPÁNKOVÁ Králíky, KAPITOL 
Marcel KOČÍ pojišťovací a fi nanční poradenství, ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA Filip KYSILKO a Zuzana Wawrzyczková, 
TRUHLÁŘSTVÍ Miroslav SKALA Králíky, PRODEJNA 
A RESTAURACE MIX ČERMÁK Moravský Karlov, 
AESKULAP Červená Voda, HODINOVÝ ŘEMESLNÍK 
Martin MLČŮCH Králíky, PRODEJ SUDOVÉHO PIVA 
LANGR Libchavy, SKIAREÁL ŠANOV, DĚTSKÝ TEX-
TIL – KOČÁRKY Darina KUBEŠOVÁ Králíky, HRAČ-
KY Věra ETTELOVÁ Králíky, TABÁK Čestmír Doubrava 
Králíky, RESTAURACE U NÁDRAŽÍ Lichkov, HOTEL 
ZLATÁ LABUŤ Králíky, PĚCHOTNÍ SRUB K-14 U CI-
HELNY Králíky, AUTODOPRAVA SKALICKÝ Králíky, 
KONZUM Ústí nad Orlicí, STUDIO BYT Hana KAP-
LANOVÁ Jablonné nad Orlicí, MUDr. Michaela VOLÁ-
KOVÁ Králíky, JEEL SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Libuše 
JUNGVIRTOVÁ Králíky, PRANÍ A MANDLOVÁNÍ 
PRÁDLA Hana ČERNOHOUSOVÁ Králíky, TELIN - DI-
VIZE OKNA Darjuš PLANKA Králíky, PILA KRÁLÍKY 
Filip LACZKO, AUTOSERVIS - AUTOBAZAR Jura 
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Uzavírka silnice III/04314 
v Dolních Boříkovicích

Vážení spoluobčané,
v letošním roce realizuje Pardubický kraj stavbu „Modernizace 

silnice III/04314 křižovatka s I/43 - Boříkovice - Červená Voda 
křižovatka s I/11“, v jejímž rámci bude rekonstruována silnice 
III/04314 v úseku od křižovatky silnic I/43, II/312 a III/04314 
po okružní křižovatku silnic I/11, I/43 a III/04314 v obci Červená 
Voda. Součástí modernizace je výměna podložních i obrusných vrs-
tev vozovky, která bude navýšena v rozsahu 3 - 5 centimetrů. Dále 
dojde k pokládce nového dvouvrstvého krytu, čímž se významným 
způsobem zlepší kvalita celé komunikace a prodlouží se tak i její 
životnost, kdy nebude docházet k takovému opotřebení a vzniku 
poruch. Součástí stavby je také rekonstrukce propustků a doplně-
ní dopravního značení vč. výměny stávajícího. Budou opraveny 
i mostní objekty, které se na trase nachází. Zhotovitelem stavby 
je fi rma HABAU CZ s.r.o., stavbyvedoucím je Ing. Aleš Málek.

Na základě jednání mezi investorem stavby - Pardubickým kra-
jem, zhotovitelem stavby - společností HABAU CZ s.r.o., Policií 
ČR, dopravním inspektorátem, městem Králíky a obcí Červená 
Voda bylo dohodnuto, že stavba a související úplná uzavírka bu-
dou realizovány ve více fázích tak, aby byla zaručena co nejlepší 
a nejdelší dopravní obslužnost na koncových úsecích stavby, kdy 
zde nejsou prováděny stavební práce. Vše je realizováno s ohle-
dem na aktuální možnosti zhotovitele stavby (množství nasazené 
techniky, počet pracovníků, technologické prodlevy, atd…) a ter-
míny pro schvalování příslušnými správními orgány (povolování 
změnových jízdních řádů, uzavírek, stanovení přechodných úprav 
provozu na pozemních komunikacích, atd…). Úplnou uzavírku 
silnice je nutné realizovat z důvodu provádění stavebních prací, 
kdy se po staveništi pohybuje větší množství stavební techniky, 
dochází ke kácení vzrostlých stromů a jsou prováděny rozsáhlé 

výkopové práce v tělese komunikace, které není možné provádět 
s částečnými uzavírkami k zajištění bezpečného provozu vozidel. 
• fáze s termínem uzavírky od 02.03.2018 do 30.06.2018 – uzavřený 

úsek od pizzerie „ItalYana“ v obci Dolní Boříkovice po začátek 
obce Červená Voda.

• fáze s termínem uzavírky od 20.03.2018 do 30.06.2018 – uzavřený 
úsek od pizzerie „ItalYana“ v obci Dolní Boříkovice po Domov 
důchodců sv. Zdislavy v obci Červená Voda, v tuto dobu bude 
obec Červená Voda ve své zastavěné části provádět ukládání 
splaškové kanalizace.

• fáze s termínem uzavírky od 01.07.2018 do 16.10.2018 – uzavřený 
úsek od křižovatky silnic I/43, II/312 a III/04314 v k.ú. Dolní 
Lipka po okružní křižovatku silnic I/11, I/43 a III/04314 v obci 
Červená Voda. Tato fáze bude předmětem samostatného jednání 
s předpokládaným termínem konání konec měsíce května 2018 
s vydáním příslušných povolení. 
Uzavírka ovlivní autobusovou linku: č. 700 954 dopravce Jo-

sef Pinkas. Výlukové jízdní řády naleznete na následující straně 
zpravodaje.

Objízdná trasa: spoje výše uvedené linky č. 1, 13, 9, 15, 2, 50, 
28, 10 pojedou obousměrně po objízdné trase z Králík po své trase 
do zastávky Králíky, Boříkovice, MŠ, kde se otočí na parkovišti 
před pizzerií „ItalYana“. Poté pojedou nazpět po I/43 až do Čer-
vené Vody. Za zastávkou „Červená Voda, Perla09“ se na okružní 
křižovatce I/43 s I/11 a III/04314 otočí a pojedou zpět po své trase. 
Délka objízdné trasy je delší o cca 6 km.

Po dobu uzavírky v I. a II. fázi nebudou obsluhovány autobuso-
vé zastávky Králíky, Boříkovice, hor.; Králíky, Boříkovice, háj.; 
Červená Voda, u Lišků; Červená Voda, Domov Důch. a Červená 
Voda, odb. Perla09. Ve III. fázi nebudou obsluhovány i zbývající 
zastávky od okružní křižovatky v obci Červená Voda po křižovatku 
silnic I/43, II/312 a III/04314 v k.ú. Dolní Lipka.

Jsme si vědomi, že stavba významným způsobem zasáhne do ži-
vota obyvatel v uzavřeném úseku komunikace, avšak výsledkem 
bude modernizovaná silnice, která spolu s odstraněním rozsáhlých 
poruch podkladních vrstev, výměnou vrchních živičných povrchů, 
odstraněním přerostlých stromů tvořících pevné překážky a vybu-
dováním plánovaných chodníkových částí na území obcí Červená 
Voda a Dolní Boříkovice významným způsobem zvýší komfort 
a bezpečnost obyvatel a návštěvníků obcí Červená Voda a Dolní 
Boříkovice.

Bc. Pavel Šverák
odbor VTS

Informace redakce zpravodaje
Na základě oznámení o ukončení prodeje Králického zpravodaje 

v obou novinových stáncích (autobusové nádraží, křižovatka u pro-
dejny Jednota) informujeme čtenáře o zřízení nového prodejního 
místa Králického zpravodaje v Informačním centru při městském 
muzeu v Králíkách. Prodejní místo Králického zpravodaje v infor-
mačním centru je zřízeno od 1.4.2018.

Další možností odběru zpravodaje je objednávka celoročního 
předplatného. Celoroční předplatné vyřizuje paní Helena Vachov-
cová (podatelna MěÚ Králíky). U celoročního předplatného je cena 
stanovena na Kč 11,- za jedno číslo v případě osobního odběru 
v podatelně MěÚ Králíky. 

K celoročnímu předplatnému je možné zvolit doplňkové 
služby:
• donášková služba pouze na katastrálním území Králíky, tato 

služba je zpoplatněna částkou Kč 2,-- za každou donášku - k ceně 
celoročního předplatného je připočtena celková cena za donášku 
ve výši Kč 24,--
• zasílání poštou  - k ceně celoročního předplatného je připočítáno 

12x poštovné (platné k 1.1. daného kalendářního roku).

Nocování v knihovně 2018 
v Králíkách

I v letošním roce jsme se letos připojili k celosvětové akci Noc 
s Andersenem. Tato aktivita má v naší knihovně dlouhou tradici 
a její obliba ani v nejmenším neupadá.

Nejprve něco celosvětových čísel: 18. pohádková Noc s Ander-
senem proběhla v pátek 23.3.2018 na více než 1600 místech, účast 
byla kolem 95.000 malých i velkých účastníků. Nocovaly děti v Če-
chách, na Moravě i ve Slezsku a na Slovensku. Organizátoři posílali 
upomínkové pohlednice také do českých škol bez hranic, českých 
krajanských spolků a do zahraničních knihoven i škol; jsou mezi 
nimi účastníci z Polska, Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, 
USA, Austrálie, Řecka, Velké Británie, Německa, Dánska, Nového 
Zélandu, Malty, Španělska, Portugalska, Švýcarska, Francie, Itálie, 
Saúdské Arábie,  letos se opět podařilo navázat kontakt s kibucem 
v africké Keni, kde přenocuje 20 afrických dětí.

Králická knihovna se letos věnovala historii naší země a našeho 
města. Od vzniku Československé republiky tomu bude v říjnu 
2018 přesně 100 let a naše město si letos připomíná první písemnou 
zmínku o Králíkách 450 let. Taková výročí jsme nemohli nechat 
bez povšimnutí. 

V naší knihovně soutěžilo 45 dětí a nocovalo 37. Přespávali 
čtenáři, kteří zvládli plnit úkoly každý měsíc už od října. Máme 
velkou radost, že dychtivost pracovat, číst a hrát si je u králických 
dětí tak veliká.

Děkujeme sponzorům za  fi nanční podporu. Současně také dě-
kujeme všem, kteří nám pomohli: paní Blanka Jandová, pan Petr 
Venzara, Natálka Muchová, Veronika Halířová, Tereza Brandejsová, 
Markéta Laczková, Matěj Mrklovský a Martin Borovička, MŠ 
Pivovarská, Školní jídelna Králíky.

Pracovnice  Městské knihovny Králíky
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Výlukový jízdní řád autobusů (Boříkovice)

Linka íslo 700954 ervená Voda, Moravský Karlov - ervená Voda - Bo íkovice - Králíky VÝLUKOVÝ

Platí od od 2.3.2018 do 30.6.2018 
T Spoj 22 Spoj 12 Spoj 2 Spoj 2 Spoj 44 Spoj 50 Spoj 50 Spoj 28 Spoj 28 Spoj 20 Spoj 6 Spoj 10 Spoj 10 Spoj 26 km km km

X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 42 X 42 1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10 X 20 X 20 X 20 X 20

36 ervená Voda,Moravský Karlov,kone ná odjezd 4:45 7:15 8:25 8:25 10:46 13:15 15:10 0 0
35 ervená Voda,Moravský Karlov,D evotvar 4:47 7:17 8:27 8:27 10:48 13:17 15:12 1 1
34 ervená Voda,Moravský Karlov,žel.st. 4:49 6:10 7:19 8:29 8:29 10:50 13:19 15:13 2 2
33 ervená Voda,,pod pilou 4:50 6:11 7:21 8:31 8:31 10:52 13:21 15:15 3 3
32 ervená Voda,,rest. 4:52 6:13 7:23 8:33 8:33 10:54 13:23 15:17 4 4
31 ervená Voda,,ObÚ 4:54 6:15 7:25 8:35 8:35 10:56 13:25 15:20 5 5
30 ervená Voda,,Perla 09 4:56 ~ ~ 13:26 5 ~

29 ervená Voda,,Kartá ovny 4:58 ~ ~ 13:28 6 ~

28 ervená Voda,Šanov 5:00 ~ ~ 13:29 6 ~

27 ervená Voda,Dolní Orlice 5:02 ~ ~ 13:32 8 ~

26 Králíky,,aut.st. 5:05 6:31 6:31 7:25 7:25 ~ ~ 13:35 14:40 14:40 10 0 ~

25 ervená Voda,Dolní Orlice 6:34 6:34 7:28 7:27 ~ ~ 14:43 14:42 12 2 ~

24 ervená Voda,Šanov 6:35 6:35 7:29 7:28 ~ ~ 14:44 14:44 14 4 ~

23 ervená Voda,,Kartá ovny 6:36 6:37 7:30 7:29 ~ ~ 14:45 14:46 14 4 ~

22 ervená Voda,,Perla 09 6:37 6:38 7:31 7:30 ~ ~ 14:46 14:48 15 5 ~

21 ervená Voda,,odb.Perla 09 ~ 6:39 ~ 7:31 ~ 8:37 ~ 14:49 15 5 6
20 ervená Voda,,Dom.d ch. ~ 6:40 ~ 7:32 ~ 8:38 ~ 14:50 16 6 7
19 ervená Voda,,u Lišk ~ 6:41 ~ 7:33 ~ 8:40 ~ 14:51 16 6 7
18 Králíky,Bo íkovice,háj. ~ 6:43 ~ 7:34 ~ 8:43 ~ 14:53 17 7 8
17 Králíky,Bo íkovice,hor. ~ 6:45 ~ 7:35 ~ 8:45 ~ 14:54 18 8 9
16 Králíky,Bo íkovice,MŠ 6:50 6:46 7:44 7:36 8:48 8:46 14:59 14:55 19 9 10
15 Králíky,Bo íkovice,knihovna 6:52 6:47 7:46 7:37 8:50 8:48 15:01 14:56 19 9 10
14 Králíky,Bo íkovice,u mostu 6:53 6:49 7:47 7:39 8:52 8:50 15:02 14:58 20 10 11
13 Králíky,Dolní Lipka,žel.st. 6:56 6:52 7:50 7:41 8:55 8:53 | | 22 12 13
12 Králíky,Bo íkovice,k celnici ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

11 Králíky,Dolní Lipka,odb. 6:57 6:54 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 24 ~ ~

10 Králíky,Prost .Lipka,dol. 7:00 6:56 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 25 ~ ~

9 Králíky,Prost .Lipka,u Malých 7:02 6:58 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 26 ~ ~

8 Králíky,Prost .Lipka,odb.He manice 7:04 7:00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 27 ~ ~

7 Králíky,He manice,kone ná 7:08 7:04 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 30 ~ ~

6 Králíky,Prost .Lipka,odb.He manice 7:12 7:08 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 ~ ~

5 Králíky,Prost .Lipka,odb.žel.zast. 7:13 7:10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 34 ~ ~

4 Králíky,,Novalamp 7:16 7:13 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 36 ~ ~

3 Králíky,,Hedva ~ ~ 7:52 7:46 8:58 8:56 15:07 15:05 ~ 16 17
2 Králíky,,zdrav.st . ~ ~ 7:53 7:47 9:00 8:58 15:08 15:06 ~ 16 17
1 Králíky,,aut.st. p íjezd 7:19 7:16 7:55 7:49 9:02 9:00 15:10 15:08 37 17 18

P epravu zajiš uje: Josef Pinkas, Hede ská 109, 561 69 Králíky, tel. 602 142 183, www.autobusy.autodoprava.com, josef.pinkas@centrum.cz

Vysv tlení zna ek:
X jede v pracovních dnech
1 jede v pond lí
3 jede ve st edu
5 jede v pátek
| spoj zastávkou projíždí

~ spoj jede po jiné trase
10 nejede od 24.12.17 do 1.1.18, 30.3.18, 2.4.18, 1.5.18, 8.5.18, 5.7.18, 6.7.18, 28.9.18
20 nejede od 23.12.17 do 31.12.17
42 nejede od 23.12.17 do 2.1.18, od 1.7.18 do 31.8.18

Linka íslo 700954 Králíky-Bo íkovice- ervená Voda- ervená Voda,Moravský Karlov VÝLUKOVÝ

Platí od od 2.3.2018 do 30.6.2018 
T Spoj 17 Spoj 1 Spoj 1 Spoj 31 Spoj 27 Spoj 13 Spoj 13 Spoj 9 Spoj 9 Spoj 3 Spoj 7 Spoj 15 Spoj 15 Spoj 29 km km km

X 20 X X X 20 1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20 X 20

1 Králíky,,aut.st. odjezd 5:07 5:09 10:12 10:12 12:45 12:45 15:19 15:19 0 0 0
2 Králíky,,zdrav.st . 5:09 5:11 10:14 10:14 12:47 12:47 ~ ~ 1 1 ~

3 Králíky,,Hedva 5:10 5:12 10:15 10:16 12:48 12:48 ~ ~ 1 1 ~

4 Králíky,,Novalamp ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:21 15:21 ~ ~ 1
5 Králíky,Prost .Lipka,odb.žel.zast. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:24 15:24 ~ ~ 3
6 Králíky,Prost .Lipka,odb.He manice ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:26 15:26 ~ ~ 4
7 Králíky,He manice,kone ná ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:32 15:32 ~ ~ 7
8 Králíky,Prost .Lipka,odb.He manice ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:38 15:38 ~ ~ 10
9 Králíky,Prost .Lipka,u Malých ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:40 15:40 ~ ~ 11

10 Králíky,Prost .Lipka,dol. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:42 15:42 ~ ~ 12
11 Králíky,Dolní Lipka,odb. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 15:44 15:44 ~ ~ 13
12 Králíky,Bo íkovice,k celnici ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

13 Králíky,Dolní Lipka,žel.st. | | 10:17 10:19 12:50 12:51 15:46 15:46 5 5 15
14 Králíky,Bo íkovice,u mostu 5:15 5:19 10:20 10:22 12:53 12:55 15:50 15:50 7 7 17
15 Králíky,Bo íkovice,knihovna 5:16 5:21 10:21 10:24 12:54 12:57 15:52 15:52 8 8 18
16 Králíky,Bo íkovice,MŠ 5:18 5:22 10:23 10:26 12:56 12:58 15:53 15:53 8 8 18
17 Králíky,Bo íkovice,hor. ~ 5:23 ~ 10:27 ~ 12:59 ~ 15:54 9 9 19
18 Králíky,Bo íkovice,háj. ~ 5:24 ~ 10:29 ~ 13:00 ~ 15:55 10 10 20
19 ervená Voda,,u Lišk ~ 5:26 ~ 10:32 ~ 13:02 ~ 15:57 11 11 21
20 ervená Voda,,Dom.d ch. ~ 5:27 ~ 10:34 ~ 13:03 ~ 15:58 11 11 21
21 ervená Voda,,odb.Perla 09 ~ 5:28 ~ 10:35 ~ 13:04 ~ 15:59 12 12 22
22 ervená Voda,,Perla 09 5:31 5:29 ~ ~ 13:10 13:05 16:06 16:00 13 ~ 23
23 ervená Voda,,Kartá ovny 5:32 5:31 ~ ~ 13:11 13:06 16:07 16:01 14 ~ 24
24 ervená Voda,Šanov 5:33 5:32 ~ ~ 13:12 13:07 16:08 16:02 14 ~ 24
25 ervená Voda,Dolní Orlice 5:34 5:33 ~ ~ 13:13 13:09 16:09 16:04 16 ~ 26
26 Králíky,,aut.st. 5:27 5:36 5:35 ~ ~ 13:15 13:12 14:30 16:11 16:07 18 ~ 28
27 ervená Voda,Dolní Orlice 5:30 ~ ~ 14:33 20 ~

28 ervená Voda,Šanov 5:32 ~ ~ 14:35 22 ~

29 ervená Voda,,Kartá ovny 5:34 ~ ~ 14:37 22 ~

30 ervená Voda,,Perla 09 5:35 ~ ~ 14:38 23 ~

31 ervená Voda,,ObÚ 5:37 6:37 8:15 10:37 10:37 13:05 14:40 15:35 23 13
32 ervená Voda,,rest. 5:39 6:39 8:17 10:39 10:39 13:07 14:42 15:37 24 14
33 ervená Voda,,pod pilou 5:40 6:40 8:18 10:40 10:40 13:08 14:44 15:38 25 15
34 ervená Voda,Moravský Karlov,žel.st. 5:42 6:42 8:20 10:42 10:42 13:10 14:47 15:40 26 16
35 ervená Voda,Moravský Karlov,D evotvar 6:44 8:22 10:44 10:44 13:12 14:49 15:42 27 17
36 ervená Voda,Moravský Karlov,kone ná p íjezd 6:46 8:24 10:46 10:46 13:15 14:50 15:44 28 18

P epravu zajiš uje: Josef Pinkas, Hede ská 109, 561 69 Králíky, tel. 602 142 183, www.autobusy.autodoprava.com, josef.pinkas@centrum.cz

Upozornění pro strávníky 
Školní Jídelny Králíky

od 1. 7. 2018 z technických důvodů nahrazujeme stra-
venky za stravovací karty / čipy.

Prodej čipů bude probíhat od 1. 4. 2018
v kanceláři ŠJ, cena čipu je 50,- Kč
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Policisté Pardubického kraje

Chodci, cyklisté 
a řidiči senioři v dopravě

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti 
silničního provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především 
seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého 
hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických 
následků nehod, jistě je na místě si připomenout několik základ-
ních pravidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé 
téma, pokusím se vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. 
Řekneme si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to 
s domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce. Zopaku-
jeme si, kdo a kde by měl nosit refl exní prvky. Dále si řekneme, 
zda je v pořádku, když občas vidíme většinou cyklistky – ženy, 
jak vezou na jízdním kole nákup, jednou rukou řídí a v druhé ruce 
drží deštník, aby nezmokly. Nebo jaká hrozí pokuta cyklistům, 
kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připome-
neme, jak je to se zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 
let a s jízdou na vozítkách segway.

Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že chodec 
je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro 
invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 60 cm, 
pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném spor-
tovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku 
pro invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců 
do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem silničního 
provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá chodci povinnost 
použít chodník nebo stezku pro chodce (ta bývá označená dopravní 
značkou). Tam, kde chodník není, chodí se po levé krajnici nebo 
co nejblíže levému okraji vozovky a to v počtu maximálně dva 
chodci vedle sebe. Ač zákon ukládá chodcům, aby byli označeni 
refl exními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie 
obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen refl ex-
ními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud se pohybujete 
pomocí hole, určitě jí opatřete také refl exními prvky. Stejně to platí 
i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporu-
čujeme označit obojek i vodítko. Na používání refl exních prvků 
policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé 
prvky s retrorefl exních materiálů rozdává. Jinou volbou může být 
i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto 
světlo bychom doporučili připevnit třeba na paži, která je blíže 
do vozovky. Co se týká přecházení vozovky, policisté se občas 
setkávají s mylným výkladem zákona v tom smyslu, že chodec 
má absolutní předost, což opravdu tak není. Doporučujeme dbát 
především na své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, 
nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli 
později, než nedojít už nikdy. Tam kde je přechod pro chodce, je 
chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod není, má 
chodec povinnost přecházet vozovku kolmo k její ose. Každý 
by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitel-
nějšími účastníky silničního provozu a tak k sobě a ostatním 
účastníkům přistupovat.

Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn. také 
účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně 
jako u řidičů vozidel na kole zakázaná a pokuty nejsou zrovna 
nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alko-
holu v dechu, hrozí mu pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 
promile alkoholu v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně 
tak, když se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole 
se jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinnost jich cyklista 
užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě za jízdy řádně 
připevněnou ochrannou přilbu. Policisté však doporučují, aby 
přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let 

smí jet na silnici jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení 
cyklisty zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti 
mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 
a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle 
osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu 
bílé barvy s přerušovaným světlem. K výše uvedenému příkladu 
převážení nákupních tašek a jiných zavazadel na jízdním kole se 
vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí 
jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé 
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, 
které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly 
jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás 
někdy vezl na řídítkách těžké nákupní tašky tak jistě ví, před čím 
chci varovat. Nákupní taška pak při potřebě udělat nějaký manévr 
často převezme řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, 
ale i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si 
opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud byste potřebovali 
za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám povo-
luje připojit přívěsný vozík do maximální šířky 90 cm, který bude 
mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud 
chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu 
přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd pro cyk-
listy, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž 
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky silničního provozu. Stejně 
jako chodci jsou i cyklisté jedni z nejvíce zranitelných účastníků 
silničního provozu a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost. 

Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát 
sáhodlouhé povídání, nicméně co je pro řidiče – seniory nad 65 
let důležité při řízení vozidla je mít u sebe potvrzení o zdravotní 
způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povinen se podrobit nej-
dříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak v den 
65. a 68. narozenin. Po 68 roce věku pak každé dva roky. Řidič je 
povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe a na výzvu policisty 
mu jej předložit. Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí mu pokuta 
ve výši 5.000 až 10.000 korun plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 
roku. Občas se jako policisté setkáváme s tím, že starší lidé jsou 
od určitého věku méně pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita, 
sluch a tak podobně a je pro ně těžší se přizpůsobit současné ex-
trémně rychlé dopravě. A právě pro seniory od 65 let v současné 
době probíhá projekt „Jedu s dobou“, který realizuje Asociace 
center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Jedná se o zhruba 
půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí no-
vinky z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy 
s praktickým ověřením řidičských návyků s vlastním vozidlem. 
Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě 
nebo v Hradci Králové v sobotu 21. dubna 2018 nebo v neděli 20. 
května 2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je zdarma, ale vzhle-
dem ke kapacitě míst je nutné se přihlásit na webových stránkách 
www.jedusdobou.cz. Policie vřele tento kurz doporučuje!

V úvodu jsem ještě slíbila informaci k ježdění na vozítkách 
segway. Na ten zákon pohlíží jako na osobní přepravník a hovoří 
tak, že na a osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením 
nebo obdobném technickém zařízení se lze na chodníku, stezce pro 
chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro 
chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných 
zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí 
chůze. Obce mohou nařízením vymezit na svém území místa, 
kde je provozování těchto přepravníků zakázáno a tato místa je 
povinna označit dopravní značkou. 

Vzhledem k tomu, že se blíží jaro, přeji vám i sobě co nejméně 
studených sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a proslu-
něných!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje



Králický zpravodaj 4/2018 - 17

Název výzvy/ Název FICHE Podporované aktivity

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
8. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových 
kompetencích II.

Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyš-
ších odborných škol

9. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Komunitní centra I. Rozvoj komunitních center

10. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Infrastruktura pro sociální 
podnikání I. Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

11. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Dostupná péče o děti II. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

12. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Neformální a zájmové 
vzdělávání II. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

13. Výzva MAS ORLICKO - IROP-Bezpečné silnice a chodníky 
pro všechny III. Bezpečnost dopravy

14. Výzva MAS ORLICKO - IROP - Infrastruktura sociálních 
služeb II. Rozvoj sociálních služeb

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Podpora neformálních pečova-
telů

Podpora pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, včet-
ně rozvoje domácí paliativní péče 

Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Podpora dětských skupin Podpora prorodinných opatření – dětské skupiny 

Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Programy a aktivity v oblasti 
SPOD

Preventivní programy na podporu rodiny, aktivity směřující 
k obnovení narušených funkcí rodiny, zapojování zdrojů komunit 
do řešení situace ohrožených rodin atd.

Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Podpora sociálně vyloučených 
lokalit II Komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě Ústí nad Orlicí

Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Sociální podnikání Sociální podnikání

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Výzva č. 3 

PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění * investice do technologií, staveb a strojů do živočišné výroby

PRV/4 Diverzifi kace a nové příjmy do zemědělské výroby * investice do vybraných nezemědělských činností dle CZ-NACE
* podpora maloobchodu

PRV/ 6 Podpora drobného nezemědělského podnikání * investice do vybraných nezemědělských činností dle CZ-NACE
*podpora mikropodniku

PRV/7 Neproduktivní investice v lesích

* investice na posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty – do šíře 2 m, herní a naučné 
prvky, …)
* investice na usměrňování návštěvnosti území (přístřešky, závory, 
informační tabule, …)
* údržba lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků, …)
* zajištění bezpečnosti návštěvníků (mostky, lávky, zábradlí, …)

PRV/8 Zlepšení kvality polních cest

* výstavba a rekonstrukce polních cest
* podpora obnova či nová výstavba souvisejících objektů a tech-
nického vybavení (mosty, propustky, brody, nájezdy, bezpečnostní 
zařízení na polní cestě, …)

Výzvy MAS ORLICKO, z.s. v roce 2018
V loňském roce podali žadatelé na MAS ORLICKO, z.s. cel-

kem 84 žádostí o dotace, do celkem 12 opatření ze tří různých 
fondů. Poslední výzva, Neformální a zájmové vzdělávání I., 
se uzavřela na konci listopadu a bylo do ní přijato 6 projektů. 
A tento kolotoč se nezastavuje.

Zkraje tohoto roku se uzavřela také výzva Prorodinná opatření 
II., která přijala 2 projekty. Oba se týkají příměstských táborů 
v České Třebové. Na konci ledna jsme přijali ještě 5 žádostí 
ve výzvě Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II. U žádostí 
z těchto výzev aktuálně probíhá proces hodnocení a schvalová-
ní. Aktuálně je otevřená výzva s názvem Komplexní podpora 
cyklistické dopravy I. Ta se uzavře 30.4.2018 a očekáváme 

1 projekt s žádostí o dotaci.

A my pro Vás máme výzvy další. V průběhu března až června 
letošního roku budou probíhat příjmy žádostí do výzev ze všech 
tří fondů: 

• Integrovaného regionálního operačního programu
• Operačního programu Zaměstnanost
• Programu rozvoje venkova

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete v Har-
monogramu výzev 2018 a podrobnosti výzev budou průběžně 
zveřejněny na webových stránkách www.mas.orlicko.cz.

úplnou tabulku najdete na adrese:  www.kraliky.eu/data/ext-9333.pdf
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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
ne 01.04.  MUDr. Beranová  Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
po 02.04.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
so 07.04.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 08.04.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
so 14.04.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
ne 15.04.  MUDr. Šrámek  Letohrad U Dvora 815 465 621 551
so 21.04.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
ne 22.04.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
so 28.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
ne 29.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
út 01.05.  zubní lékař Khmara Letohrad Družstevní 815 465 620 358
so 05.05.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
ne 06.05.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje): 
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 

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

Společenská
kronika

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

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

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

Richard Záleský - Nicole Matoulková

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

ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 25.04.2018 (středa) od 8:00 do 12:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, provedeny drobné 
opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie 
a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kompenzační 
pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, 
v přízemí, v kanceláři číslo 107

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

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

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

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

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní potřeby.
Kontaktní tel.: 724 894 938

Prázdninový týden u moře 
s autobusovou dopravou z Králík.

CHORVATSKO - Omišská a Makarská riviéra

Možnost polopenze. Děti výhodně.
Termíny: 20. – 29. 3. a 23. 7. – 1. 8.

Ceny dopravy + ubytování od 4.819,-/osoba.
Více informací: Králická CA, Valdštejnova 335 /naproti 

poště/ nebo na tel: 602 362 447
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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:  250 Kč/m2

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. 3524 1740 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3531 981

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

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Areál Prostřední Lipka znovu otevřen 
dětem, žákům, pedagogům i trenérům
Králíky - Objekt bývalé celní správy v Prostřední Lipce na Krá-

licku se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel školám, zájmovým 
sdružením i sportovním klubům.  Pardubický kraj, který jej převzal 
do svého vlastnictví, jej nabízí jako vhodné místo pro aktivity dětí 
a žáků v rámci formálního i neformálního vzdělávání či vzdělávání 
a přípravu pedagogů.

Přírodní podmínky, zázemí areálu i osm kilometrů vzdálené 
středisko Dolní Morava nabízejí skvělé podmínky pro školy v 
přírodě, adaptační, sportovní nebo lyžařské kurzy, soustředění, 
semináře, konference či prázdninové pobyty dětí a žáků mateř-
ských, základních i středních škol. Pedagogové se zde mohou 
účastnit vícedenních předmětových seminářů zaměřených na další 
vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a 
školských zařízení, vícedenních seminářů s odbornou tématikou 
zaměřených například na sociálně patologické jevy při výchově dětí 
a žáků ve školách a školských zařízeních, oblast zdraví a zdravého 
životního stylu či neformální vzdělávání dětí a žáků a v neposlední 
řadě vícedenní teoretické i praktické sportovní přípravy zaměřené 
na práci se sportovci.

Celková provozní a ubytovací kapacita hlavní budovy činí 42 
lůžek (5 apartmánů s vlastním sociálním zařízením, 7 pokojů a 1 
pokoj bezbariérový). Zájemci o využití areálu se mohou obracet na 
ředitelství Středního odborného učiliště opravárenského v Králí-
kách, které je správcem areálu (tel.: 465 631 106, mob.: 601086765 
nebo e-mail: souo.kraliky@orlicko.cz. Kalendář rezervací je možné 
sledovat na www.souokraliky.cz/ubytovani-prostredni-lipka.
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duben 2018
úterý 3. od 17:00 hod – KRÁLÍČEK PETR – (animovaná 
komedie USA)

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu 
s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj 

životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná 
velká dobrodružná bitva o teritorium mezi ním a obyvateli zahrady.
režie: Will Gluck / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 90 min

úterý 3. od 20:00 hod – VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO? – (komedie 
Francie)

Na Yassinova studia architektury v Paříži se složila celá vesnice. 
Je chytrý, má talent a jednou na něj budou všichni pyšní. Leží před 
ním skvělá budoucnost. Přesně do toho dne, kdy rupne u zkoušky 
a spolu s ní zmizí v nenávratnu i jeho studentské vízum.  Musí se 
rychle s někým oženit. Mladá krasavice chce ale dost peněz a sta-
rá sousedka trvá na manželských povinnostech, obě navíc chtějí 
zaplatit předem. Zoufalá situace si žádá rychlé řešení a Yassin si 
proto vezme... svého nejlepšího kamaráda. Svatba na oko vypadá 

jako elegantní řešení na jedno 
odpoledne. Jenže všechno za-
motá přísný úředník odhodlaný 
za každou cenu dokázat, že jde 
o podvod. Kluci proto opravdu 
musí začít žít spolu jako pár. 
Do toho ovšem přijede velmi tra-
dičně založená maminka, jeden 
z kámošů má snoubenku, druhý 
se zamiluje a nebezpečný gauner 
z předměstí se jim začne dvořit, 
protože on opravdu je gay. Pro 
každého z nich mají jiný příběh, 
jenže když předvádíte tolik růz-
ných životů najednou, začínáte 
nabalovat katastrofy.

režie: Tarek Boudali / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 90 min

čtvrtek 5. od 17:00 hod – READY PLAYER ONE: HRA ZA-
ČÍNÁ – (akční sci-fi  thriller USA) [3D]

Děj fi lmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen 
do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé 
však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který 
vytvořil geniální a excentrický James Halliday. Když Halliday 
zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který 
najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak 
zběsilý závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení 

Velikonočního vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina 
Wade Watts, je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby 
za pokladem ve fantaskním světě mystérií, nečekaných objevů 
a nebezpečí. 
režie: Steven Spielberg  / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 130 min

čtvrtek 5. od 20:00 hod – OPERACE ENTEBBE – (drama USA) 
Operace Entebbe je politický 

thriller inspirovaný skutečnými 
událostmi z roku 1976 o únosu 
letu Air France na cestě z Tel 
Avivu do Paříže. 248 pasažérů, 
12 členů posádky, 4 teroristé. Ně-
mečtí radikálové Brigitte Kuhl-
man (Rosamund Pike) a Wilfred 
Bose (Daniel Brühl) společně se 
dvěma členy lidové fronty pro 
osvobození Palestiny přinutí 
letoun přistát v Entebbe v Ugan-
dě. Požadují výkupné ve výši 
5 milionů dolarů a propuštění pa-
lestinských vězňů v Izraeli, jinak 
začnou zabíjet rukojmí. Operace Entebbe byla jedna z největších 
a nejnákladnějších záchranných akcí v historii.
režie: José Padilha  / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 105 min

pátek 6. od 20:00 hod – DO VĚTRU – (drama ČR)
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem 

řeckých ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček) 
a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka plachetnice, 
na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza 
(Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natálie s Honzou naru-
ší dokonalé soužití sourozenců a na povrch začínají vyplouvat 

skutečnosti, které ukáží jejich 
bezstarostnou jízdu v docela 
jiném světle. Neobvyklý milost-
ný trojúhelník odehrávající se 
v atraktivním jachtařském pro-
středí přibližuje prostřednictvím 
hlavních hrdinů touhy a obavy 
současné mladé generace. De-
butující režisérka Sofi e Šustková 
natočila s mladým štábem svou 
generační výpověď na omeze-
ném prostoru plachetnice v širém 
moři a na malebných řeckých 
ostrůvcích.

režie: Sofi e Šustková  / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 95 min

úterý 10. od 17:00 hod – SHERLOCK KOUMES – (animovaná 
komedie USA)

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná 
otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky 
a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý 
detektiv Sherlock, který se do řešení téhle záhady pustí s nasazením 
sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. Animovaná komedie 
Sherlock Koumes volně navazuje na úspěšnou trpasličí shake-
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spearovskou adaptaci Gnomeo 
a Julie, jen žánr romantického 
dramatu nahrazuje detektivkou. 
Gnomeo a Julie mají po líbán-
kách a jejich vztah přirozeně 
trochu vystřízlivěl. Navíc se 
s hromadou dalších trpaslíků 
přestěhovali do zahrádky v cen-
tru Londýna a jsou z toho všeho 
lehce vystresovaní. Míra napětí 
překročí únosnou mez ve chvíli, 
kdy Gnomeo provede klukovinu, 
aby Julii zaimponoval. Ta se 
s ním strašně pohádá a následně 
oba zjistí, že zatímco si vyměňo-

vali názory, jejich přátelé beze stopy zmizeli. V tu chvíli se na scéně 
naštěstí objeví Sherlock Koumes se svým druhem Watsonem, je-
likož mizení zahradních trpaslíků se Londýnem šíří jako epidemie 
a oni jsou těmi pravými, kdo má v úmyslu tenhle ukrutný zločin 
vyřešit. Společně s Gnomeem a Julií se vydávají na zábavnou 
a strastiplnou pouť, která jejich sádrové Já prověří víc než důkladně. 
režie: John Stevenson / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 
100 min

úterý 10. od 20:00 hod – SOUBOJ POHLAVÍ – (komedie USA)
Šovinistické prase proti feministce s chlupatýma nohama, 

takhle neodolatelná nabídka se nedá odmítnout. Začátkem 70. let 
je sexuální revoluce v plném 
proudu, v tomto případě dochází 
mezi muži a ženami ke vzácné-
mu a oboustranně příjemnému 
souznění a shodě. Ovšem spole-
čenská rovnoprávnost žije často 
jen v představách žen. A tenis 
není výjimkou, spíše zářným 
příkladem. Bobby Riggs je ztě-
lesněný testosteron, představuje 
vše mužské, proti čemu jakékoliv 
ženské hnutí vždy bojovalo, 
bojuje a bojovat bude. Bývalý 
tenisový šampion, gambler, 
floutek a velkohubý šoumen 
je známý větou: „Žena patří 
do ložnice a do kuchyně. Přesně v tomto pořadí.“ Billie Jean King 
je moderní žena, která jakoby do příběhu spadla z jednadvacátého 
století. V tom, co dělá, je výjimečná, angažuje se, prosazuje lepší 
podmínky v ženském tenise, řeší milostné vztahy s muži i ženami. 
Dva póly, které se odpuzují, až se nakonec přitáhnou. V monstrózní 
show už nejde jen o tenis, ten je pouhou zástěrkou. Rozehraje se 
zábavná bitva mezi mužským a ženským světem, která sice ne-
může vyhrát na věky vedený střet... ale každý podařený kopanec 
do koulí se počítá. 
režie: Jonathan Dayton / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 120 min

středa 11. od 20:00 hod – ZTRATILI JSME STALINA – (kome-
die/drama Velká Británie)

V březnu 1953 umírá Stalin. 
Po jeho skonu vypuká v řadách 
jeho nejbližších naprostý zma-
tek a panika. Na to, co nastane 
po skonu velkého vůdce, se 
dosud báli jen pomyslet. Vždyť 
Lenin byl, je a bude vždy živý. 
Proč by nemohl i Stalin? Během 
jeho života se soustředili přede-
vším na to, jak jej přežít. A teď 
se začnou naplno projevovat 
absurdní a pokřivené charaktery 

všech těchto Stalinových pohrobků. Začíná boj o veškerou moc 
nad komunistickou říší, která do této chvíle patřila jen a pouze 
brutálnímu diktátorovi. O nejvyšší post nebo aspoň o bezpečné 
místečko pod ním se perou ti, kteří se za dobu Stalinovy krutovlá-
dy dokázali zbavit jakéhokoli vlastního názoru. Stále se ujišťují, 
co by tomu nebo tamtomu řekl Stalin, a co by se jim za to asi tak 
mohlo stát. Povýšení? Gulag? Provaz? Koho se mají bát teď? Jed-
ni kují pikle proti druhým a do toho společně organizují okázalý 
diktátorův pohřeb.
režie: Armando Iannucci / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky  / 105 min

úterý 17. od 17:00 hod – DOKTOR PROKTOR A VANA ČASU 
– (rodinná komedie SRN)

Doktor Proktor se vydává 
do Paříže, aby znovu našel svou 
dávnou lásku, Julietu Margarí-
novou. Pomoci svého vynálezu, 
Vany Času, se vrátí do minulosti, 
aby zabránil její svatbě s padou-
chem. V minulosti však uvízne. 
Podaří se Líze a Bulíkovi doktora 
zachránit, aniž by narušili běh 
dějin? 

režie: Arild Fröhlich / vstupné 100,- / přístupný  / české znění / 
90 min

úterý 17. od 20:00 hod – TÁTOVA VOLHA – (komedie/drama 
ČR)

Kostýmní výtvarnice Eva 
(Eliška Balzerová) nečekaně 
ovdověla. Ludvík se jí ani ne-
stačil svěřit s tím, že kromě 
jejich dcery Terezy (Tatiana 
Vilhelmová) má ještě stejně 
starého nemanželského syna. To 
alespoň naznačuje pečlivě ukrytá 
a náhodně objevená dětská kres-
ba. Eva je rozhodnutá nečekané 
odhalení velkoryse ignorovat, ale 
Tereza, které se vlastní život sype 
pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s mat-
kou se vydávají Ludvíkovým veteránem Volha GAZ 21 po stopách 
jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana 
Maciuchová) a přátel (Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby 
o tom tajemství zjistily víc…
režie: Jiří Vejdělek / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min

čtvrtek 19. od 20:00 hod – FAKJŮ PANE UČITELI 3 – (ko-
medie SRN)

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných 
a nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo 
cizí. Ať už po nich střílel, nasazoval jim pouta, využíval elektrošoky 
nebo je dokonce nutil se něco ve škole naučit. Ale teď, v třetím díle 
fi lmové série, přichází okamžik pravdy. Goethovu gymnáziu ubývají 
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studenti a od dalšího školního roku mu hrozí zavření. Poradce pro 
volbu povolání oznámil Zekiho třídě, že po škole nemají nikde 
žádnou šanci a navíc je teď čekají testy, které mají prověřit jejich 
schopnost vůbec dojít k maturitě. Mezi učiteli i studenty zavládne 
děsivá deprese. Pedagogové se bojí, že přijdou o práci. Studenti 
propadají zoufalství z toho, že dveře k lepší budoucnosti jsou pro 
ně defi nitivně zavřené. Ředitelka Gudrun Gerster všechny tyto 
starosti s radostí hodí na krk hlavně Zekimu a nové školní posile 
Biggi Enzbergerové. Mají se postarat o několik rychlých, výraz-
ných studentských úspěchů, aby zabránili zavření školy. Je tedy 
na Zekim, aby své svěřence konečně donutil vzít osud do vlastních 
rukou. Na řadu přichází další Zekiho novátorské pedagogické 
postupy zahrnující i nelegální podkožní čipování studentů, aby se 
mu netoulali za školou. Je vůbec nějaká naděje, že Zeki k maturitě 
protlačí celou 11. B? 
režie: Bora Dagtekin / vstupné 130,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 115 min

pátek 20. od 20:00 hod – PEPA – (komedie ČR)
Hlavní hrdina Pepa (Michal 

Suchánek) od útlého věku čeká 
na to, až začne ten opravdový 
a šťastný život. Ve školce nebyl 
oblíbeným dítětem paní učitelky, 
ve škole s ním nikdo moc neka-
marádil. Na gymnáziu patřil mezi 
vyložené outsidery. Dlouho mu 
trvalo, než se osamostatnil, našel 
si práci, ženu, založil rodinu. 
V současnosti pracuje jako oby-
čejný úředník, který žije se svou 
ženou Zdenou (Petra Špalková) 
a dospívající dcerkou Zdeničkou 

(Natálie Grossová). Každý týden chodí s manželkou hrát karty 
ke svému dobrému kamarádovi Tondovi (Filip Blažek) a jeho ženě 
Jarmile (Alice Bendová). Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede 
obyčejný, ale šťastný život jako celá řada jiných lidí. Možná ale, 
že to není život, o kterém snil. A možná, že ho čeká život úplně 
jiný. Přijde opravdu ten správný zvrat v jeho životě, když k němu 
do kanceláře nastoupí nová kolegyně, mladá a krásná Pavlína?
režie: Ján Novák / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české znění 
/ 90 min

úterý 24. od 17:00 hod – V HUSÍ KŮŽI – (animovaná komedie 
USA)

Peng je houser, žije v klidu ve volné přírodě a pekáč mu nehrozí. 
Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, spo-
lečné husí rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím 
slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ 
a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při přesunu na jih 
vyrovnanou formaci, lítá si sem a tam a věnuje se letecké akrobacii. 
Namyšlené mladíky často čeká pád a Peng při jednom odvážném 
manévru těsně nad zemí srazí dvě malé kachničky, které se díky 

tomu ztratí. Peng je musí vrátit do hejna. V zádech mají hladového 
a nebezpečného kocoura a ve fi nále budou muset čelit i té kuchyň-
ské troubě. „V husí kůži“ znamená pro malé i velké diváky jedno 
nebezpečí. Mohou se smát tak moc, že je chytí houser.
režie: Christopher Jenkins / vstupné 100,- / přístupný  / české 
znění / 85 min

úterý 24. od 20:00 hod – VADÍ NEVADÍ – ((horor/thriller USA)
Vadí nevadí je poměrně nevinná hra... Spojení „poměrně nevin-

ná“ přestává platit ve chvíli, kdy 
v případě lži nebo nesplněného 
úkolu zemřete. Studentka Olivia 
vyrazila s partou přátel na po-
hodovou dovolenou do Nového 
Mexika. Seznámení s pohledným 
sympaťákem je zavedlo do lehce 
strašidelných kulis zrušeného 
kláštera, kde si zahráli právě Vadí 
nevadí. Jak už to u téhle hry bývá, 
kvůli tajemstvím vyplouvajícím 
na povrch začala atmosféra 
poněkud houstnout. Opravdové 
husto ale nastalo ve chvíli, kdy 
jim onen pohledný sympaťák 
prozradil, že kdyby je ke hře nenalákal, tak by zemřel. Jak zastavit 
smrtící kolotoč, když žádné standardní řešení neexistuje?
režie: Jeff  Wadlow / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky / 
100 min

 čtvrtek 26. od 20:00 hod – HASTRMAN – (drama ČR)
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de 

Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným 
štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou z cest 

po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní 
a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu 
se stane nespoutaná a výjimečná rychtářova dcera Katynka revol-
tující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských 
rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel 
Voves a farář Fidelius. Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, 
tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře 
v člověku tentokrát obstojí. 
režie: Ondřej Havelka / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění  / 100 min

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

na území města. V současné době jsou 
v objektu králické čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, které je možno si 
přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Klub Na Střelnici Králíky
pondělí 2.4.                   zač. v 18:00 hod
CORO CALICANTUS - VELIKONOČNÍ KONCERT

Švýcarský pěvecký sbor Coro Calicantus založil sbormistr Ma-
rio Fontana v roce 1993. Sbor si získal mezinárodní renomé jako 
umělecké těleso, ale stal se i vzorem po stránce hudebního vzdělá-
vání. Je vyhledáván pro interpretaci světových premiér, pravidelně 
spolupracuje se Švýcarským rozhlasem a Švýcarským národním 
orchestrem. Sbor má také svou školu, ve které se učí zpěvu a umě-
leckému projevu napříč různými hudebními styly na 150 studentů. 
Reprezentoval Švýcarsko v Kanadě, ale také podnikl stovky cest 
po Evropě. Získal mnoho ocenění, např. 1. cenu ve Švýcarské ná-
rodní soutěži v letech 2005, 2007 a 2013. V r. 2008 byl prohlášen 
za “Největší radost” na Světovém sympóziu sborové hudby v Ko-
dani v Dánsku. V r. 2010 vyhrál na prestižní Mezinárodní pěvecké 
soutěži v Montreux, dále první cenu v kategorii “polyfonie” na Me-
zinárodní sborové soutěži v Rimini 2015. Kromě svého poslání, 
kterým je umělecký a kulturní rozvoj mladých lidí, se Calicantus 
podílí na početných charitativních akcích zaměřených na ochranu 
dětí, například jako partner organizace Lékaři bez hranic. Po ce-
lou dobu existence sbor řídí a diriguje Mario Fontana, klavírní 
doprovod Simona Crociani. – Koncert se koná v poutním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Dolní Hedeči. Vstupné dobrovolné.

pátek 6.4.               zač. v 17:30 hod
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ALENY PINKASOVÉ

Alena Pinkasová studuje Střední lesnickou školu v Trutnově, kde 
letos maturuje. V ZUŠ absolvuje 4. ročník II. cyklu a na absolvent-
ském koncertě zazpívá vybrané písně z celého studia druhého cyklu, 
a to jak sólově, tak dvojhlasně se svojí učitelkou Petrou Fišerovou. 
Alena také mnoho let zpívá v orchestru ZUŠ, kde její nejoblíbenější 
píseň je Boky jako skříň od Ewy Farne.

sobota 7.4.      LUCKY JOKE           zač. ve 20:30 hod
Hudební večírek v Kavárně Střelnice se skupinou Lucky Joke. 

Formace z Litomyšle čerpá z různých stylů hudby – jazz, rock, 
blues, soul, funk, rhythm&blues. – Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 12.4.              zač. v 19:00 hod
NIKOLA MÁLKOVÁ – ROK V KANADĚ  

Králická rodačka Nikola Málková říká o cestopisném pořadu: 
„Rok v Kanadě a putování Severní Amerikou je vyprávění o pobytu 
v kanadském Vancouveru, kde jsme přes program Working Holi-
day pracovali skoro osm měsíců a pak jsme čtyři měsíce cestovali 
po Severní Americe. Z Vancouveru směr Mexiko a pak až nahoru 
k Severnímu ledovému oceánu a zpět do Vancouveru. Celou cestu , 
111 dní, jsme spali v autě, kde jsme vařili, bydleli, většinou ve třech 
lidech a část cesty i ve čtyřech. Shrnula bych to slovy, že o zážitky 
nouze nebyla, o sprchu ano.“ Nikole Málkové bude sekundovat 
další z cestovatelů Jiří Stejskal. – Vstupné dobrovolné.

středa 18.4.             zač. ve 20:00 hod
CO BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ

Opět se v Králíkách představí LiStOVáNí, tedy Lukáš Hejlík, 
tentokrát sólově. Fredrik Backman (autor knih Muž jménem Ove, 
Babička pozdravuje a omlouvá se, Medvědín ad.) vtipně stírá 
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v pů-
vabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, 
která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, 
potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden 
herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik Backman a má 
stejně starého syna. 

Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. 
Protože chci, abys věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak 

jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako já.“ Hejlík: „Ta ztracenost 
otců při nakupování! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak se ji 
snažíte v pět ráno, když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak 
ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, 
jak víme, že to nezvládáme. A nezvládneme.“ – Vstupné 80,- Kč, 
prodej vstupenek na místě představení.

 
pátek 27.4.                   zač. v 19:00 hod

VÝROČNÍ KONCERT 
DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ

Pátý celovečerní koncert dechového orchestru Základní umělecké 
školy v Králíkách pod vedením Bc. Milana Fogla. Ve velkém sále 
Střelnice se orchestr představí v plné sestavě včetně dospělých 
absolventů ZUŠ a hostů. Vstupné 80,- Kč, vstupenky budou k dis-
pozici na místě před koncertem, možnost rezervace vstupenek 
na tel. č. 603 849 460. 

sobota 28.4.              zač. v 19:30 hod
ČEKÁNÍ NA MICKEY ROURKA

Absurdní komedie pro dva zkrachovalé herce, jednu zamilo-
vanou asistentku a elektrikáře. Dva neúspěšní herci se potkávají 
na castingu a dlouhou dobu čekají na příchod režiséra. Při čekání 
různými způsoby zabíjejí čas a zároveň se postupně odkrývají jejich 
masky. Robert je seladon a vychloubačný snaživec, který se neustále 
předvádí tím, co všechno hrál a jaké celebrity zná. Ve skutečnosti 
je to však maminčin mazánek, který celý život hrál v oblastním 
divadle a teď skončil nezaměstnaný a bezradný. Vladimír je spíš 
potulný klaun a komparsista, který se nebere až tak vážně, ale 
ve skrytu duše také touží po hereckém uznání. Příběh s komickou 
nadsázkou mapuje ponižující situaci herců na současném trhu 
práce a poukazuje na to, jak chladnokrevně a bez skrupulí dokáže 
jít za svým cílem neúspěšný pokrytecký člověk, v tomto konkrét-
ním případě umělec. Vedlejší postavou a prostředníkem je mladá 
atraktivní asistentka, která nosí hercům pořád dokola nesmyslné 
dotazníčky na vyplňování a která je průběžně informuje, proč pan 
režisér ještě nedorazil. Epizodní, ale velmi důležitou postavu má 
elektrikář, který se objevuje ve chvílích výpadku elektřiny. Hrají: 
Rostislav Trtík, Daniel Možnar, Anna Lucie Schollerová, Tomáš 
Blažek. – Vstupné 100,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové 
v obchodě Dětský textil, tel.: 732 202 193

Koncert zpěvačky Radůzy, plánovaný 
na 21.4.2018, je ze zdravotních důvodů 
odložen. Radůza nám napsala:

„Moji milí!
Jsou věci, jež nelze ovlivnit ani pevnou vůlí, ani 

odhodláním, ba ani vytrvalostí. Je mi to moc líto, 
ale musím se podrobit operaci hlasivek. Proto 
jsem nucena zrušit dubnové koncerty. Moc se Vám 
omlouvám a pevně věřím, že rekonvalescence pro-
běhne rychle a úspěšně a já se budu moci v květnu 
vrátit. Mějte se dobře!

Radůza“

Koncert se uskuteční v náhradním pod-
zimním termínu, o kterém budeme včas 
informovat. Děkujeme za pochopení, Klub 
Na Střelnici Králíky
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IV. Společný koncert 4 ZUŠ
Přijeďte se zaposlouchat a zhlédnout čtvrtý Společný koncert 4 

ZUŠ, při kterém vystoupí na jednom pódiu Let´s Band ZUŠ Alfonse 
Muchy Letohrad, Big Band ZUŠ Petra Ebena Žamberk, Orchestr 
ZUŠ Jablonné nad Orlicí a Dechový orchestr ZUŠ Králíky. 
Co nás ke společnému vystoupení a této myšlence přivedlo?

O společném koncertě základních uměleckých škol jsme začali 
přemýšlet začátkem školního roku 2014/2015. Cítili jsme potřebu 
nějakým způsobem poukázat a více zviditelnit spolupráci mezi umě-
leckými školami. Chtěli jsme vytvořit kulturní akci, která bude svým 
způsobem jedinečná a pro základní umělecké školy do jisté míry 
regionálně také reprezentativní. Je sice pravdou, že v minulosti již 
žáci a učitelé našich škol příležitostně spolupracovali při organizaci 
drobných dílčích koncertů a kulturních akcí. Často jsme ale skvělé 
hudební výkony žáků z jiných škol slýchávali pouze při okresních 
či krajských kolech soutěže ZUŠ, ale společně na jednom velkém 
vystoupení, v příjemné a přátelské atmosféře nikoli. Našim cílem 
tedy bylo se společným koncertem regionálně začít a postupem 
času jej případně rozšířit.

Z tohoto důvodu jsem oslovila jsem pana ředitele Davida Serbou-
ska, DiS. ze ZUŠ Jablonné nad Orlicí, pana ředitele MgA. Rosti-
slava Balaštíka ze ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad a paní ředitelku 
PhDr. Hanu Chvátilovou ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku. Všichni 
tři ředitelé ochotně moji nabídku na společný koncert přijali. Do-
mluvili jsme se na společném vystoupení jedenkrát ročně vždy 
ve městě, kde sídlí příslušná škola.

Soutěžní přehlídka tanečních 
oborů poprvé v Králíkách

Ve čtvrtek 8. března 2018 organizovala Základní umělecká škola 
Králíky poprvé v historii okresní kolo Soutěžní přehlídky tanečních 
oborů ZUŠ. Již od ranních hodin ožil kulturní dům Klub Na Střelnici 
Králíky tanečníky - žáky základních uměleckých škol z Ústí nad 
Orlicí, Chocně, České Třebové, Lanškrouna, Žamberku, Jablonného 
nad Orlicí, Vysokého Mýta, Králík a Červené Vody. Příprava na sa-
motné taneční vystoupení a soutěž byla veliká. Prostorové zkoušky 
za spolupráce profesionálního osvětlovače probíhaly již den předem 
od středy 7. března. Začalo se ve večerních hodinách a pokračovalo 
dále ve čtvrtek dopoledne. Všichni byli plni očekávání, jaké vy-
stoupení odborná porota ohodnotí co nejlépe a za co všechno žáky 
i jejich učitele (choreografy) po taneční stránce pochválí.

Samotná soutěžní přehlídka začala ve 13:00 hodin. Všechny 
soutěžící přivítala za pořádající školu ředitelka Základní umělecké 
školy Králíky Mgr. Zdeňka Křížková, starostka města Králíky paní 
Jana Ponocná a moderátorka celého soutěžního odpoledne paní 
MgA. Monika Golianová, která dále představila členky odborné 
poroty. Postarala se také o doprovodné mluvené slovo, uvádění 
jednotlivých soutěžních kategorií a choreografi í.

Bylo nám velikou ctí, že naše pozvání do odborné poroty přijaly 
tyto dámy a úspěšné choreografky:

Blanka Rejholdová (předsedkyně poroty) – choreografka a ta-
neční pedagožka Základní umělecké školy Červený Kostelec, 
vůdčí osobnost tanečního souboru Akordy, členka NIPOS Artama, 
držitelka ocenění Ministerstva kultury České republiky za nepro-
fesionální taneční aktivity v oboru zájmových uměleckých aktivit 
a za celoživotní přínos v oblasti scénického tance

MgA. Lenka Beránková – choreografka a taneční pedagožka 
Základní umělecké školy Rychnov nad Kněžnou

Mgr. Naděžda Gregorová – choreografka BT studia Pardubice - 
Polabiny, taneční pedagožka a ředitelka Základní umělecké školy 
Pardubice – Polabiny

Bc. Kateřina Talavašková, DiS. – choreografka a taneční peda-
gožka Základní umělecké školy Trutnov

Martina Pavlasová – zakladatelka a hlavní choreografka folklór-
ního souboru Barunka v České Skalici

Soutěžní přehlídka tanečních oborů byla rozdělena do šesti vě-
kových kategorií v rozmezí 8 – 26 let, probíhala až do 18:30 hodin, 
kdy byla zakončena slavnostním předáváním ocenění a diplomů 
z rukou předsedkyně poroty. Zúčastnilo se jí celkem 240 soutěžících 
ve 26 choreografi ích, které do soutěže přihlásilo 13 pedagogů z výše 
uvedených základních uměleckých škol. 

Poděkování za spolupráci a podporu při organizaci prvního roč-
níku této soutěže v Králíkách patří zřizovateli pořádající základní 
umělecké školy Městu Králíky, panu Pavlu Musilovi, majiteli fi rmy 
SEVEN – K, s.r.o., řediteli kulturního domu Klub Na Střelnici 
panu Pavlu Strnadovi, všem učitelům, zaměstnancům, přátelům 
a rodičům žáků ZUŠ Králíky.

Úspěchy žáků ZUŠ Králíky v okresních kolech 
soutěže ZUŠ:

Soutěžní přehlídka tanečních oborů ZUŠ 
8. 3. 2018, Králíky

I. kategorie
Deštík (choreograf: Iva Musilová) - zlaté pásmo s postupem 

do krajského kola + diplom za pedagogické vedení
II. kategorie
Ráček (choreograf: Iva Musilová) - zlaté pásmo s postupem 

do krajského kola + diplom za celkovou kompozici
II. kategorie
Lupiči povidel (choreograf: Iva Musilová) - stříbrné pásmo + 

diplom za hravost
IV. kategorie
Zrození (choreograf: Veronika Berková) - bronzové pásmo

IV. kategorie
Vidím oheň (choreograf: Michaela Musilová) - diplom za účast
VI. kategorie
Tráva (choreograf: Soňa Paskerová) - zlaté pásmo + návrh 

na postup do krajského kola
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na žesťové nástroje 

27. 2. 2018, Letohrad
V. kategorie (hra na trubku)
Bedřich Stránský - 1. cena s postupem do krajského kola
VI. kategorie (hra na trubku)
Patrik Pauk - 1. cena s postupem do krajského kola
VII. kategorie (hra na tenor)
Richard Kosuk - 1. cena s postupem do krajského kola

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou fl étnu
28. 2. 2018, Lanškroun

III. kategorie 
Ondřej Strnad - 2. cena
Barbora Kholová - 1. cena s postupem do krajského kola
VI. kategorie
Lucie Strnadová - 2. cena
Eliška Vonzová - 1 cena
Adéla Švandová - 1. cena s postupem do krajského kola

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu
6. 3. 2018, Vysoké Mýto

0. kategorie
Kristýna Faltusová - 1. cena s postupem do krajského kola
I. kategorie 
Adéla Boušková - 2. cena
II. kategorie
Vendula Wotawová - 3. cena

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klarinet 
7. 3. 2018, Žamberk

VII. kategorie
Šárka Kučerová - 1. cena s postupem do krajského kola

 Mgr. Zdeňka Křížková, 
ředitelka školy
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U nás je stále veselo
V naší malé školičce to stále žije. Od začátku nového roku už 

nás 3x pobavilo – pokaždé jiné – divadlo, které dorazilo přímo 
k nám do školky. Také k nám přijel pan Martin Kubát s hudebně 
naučnou pohádkou a jednou jsme vyrazili autobusem na pohád-
ku „O křišťálovém srdci“ do Králík. Všechna představení byla 
úžasná a děti je sledovaly s velkým zájmem a úsměvem na tváři. 
Do konce školního roku se děti mají ještě na co těšit, nějaké to 
divadélko k nám jistě ještě zavítá.

Naši budoucí školáci byli v únoru přivítat nové občánky – 
kamarády - na Dolní Moravě. Zazpívali a přednesli pásmo básní 
a písní a dětem předali malé vyrobené dárečky na památku. 

A jak je známo, únor patří masopustu a karnevalům, ani v naší 
školičce tomu nebylo jinak. Navštívili nás Shrek s Fionou a také 
u dětí oblíbená dvojice Pat a Mat, kteří si s dětmi v nejrůzněj-
ších maskách a převlecích užili celé dopoledne. Soutěžilo se, 
tančilo se, zpívalo se, bylo to dopoledne plné smíchu a radosti. 
Nechybělo ani malé občerstvení v podobě nanukového dortu. 
Všichni už se těšíme na další karneval a jsme zvědaví, kdopak 
nás provede karnevalem za rok.

Na dveře už ale ťuká jaro, se kterým se již také blíží zápis 
do MŠ pro nové kamarády. Pokud byste měli o naši školičku 
zájem, nebo se ještě ve výběru MŠ rozhodujete, určitě nevá-
hejte a přijeďte se za námi s dětmi kdykoliv podívat. Rádi vám 
naši školku ukážeme, zodpovíme vaše dotazy a děti si mohou 
pohrát ve třídě nebo na naší zahradě. Samozřejmostí je mož-
nost domluvit se na adaptačním programu pro vaše dítě. Tel. 
kontakt a mnohem více najdete na našich webových stránkách 
www.mscervenypotok.cz. Těšíme se na vás!!!

Děti a kolektiv
MŠ Červený Potok

První ročník projektu - Společný koncert 4 ZUŠ proběhl v Krá-
líkách 13. května 2015. Vystoupení bylo tematicky neutrální. Dalo 
by se říci, že bylo zaměřeno spíše na to nejlepší, čím se každá ze 
škol v dobrém chtěla pochlubit a publiku představit. Druhý ročník 
společného koncertu proběhl 10. května 2016 v Jablonném nad 
Orlicí. Vystoupení bylo programově přizpůsobeno skladbám pro 
komorní soubory a jiná početnější hudební uskupení. Třetí ročník 
společného vystoupení proběhl 21. dubna 2017 v Divišově divadle 
v Žamberku. Publiku se představili zejména žáci tanečních oborů 
jednotlivých ZUŠ. (ZUŠ Letohrad z důvodu absence tanečního 
oboru nabídla mezi jednotlivými tanečními vstupy doprovodné 
hudební vystoupení.) 

V tomto roce bude čtvrtý Společný koncert 4 ZUŠ pomyslné ko-
lečko uzavírat. Proběhne v pátek 20. dubna 2018 v kulturním domě 
v Letohradě. Přijměte tímto mé pozvání a přijďte opět mezi nás.

za kolektiv ZUŠ Králíky 
Mgr. Zdeňka Křížková

Sdružení obcí Orlicko obdrželo se 
svými partnery dotaci na projekt 

Singletrack Orlicko-Kłodzko
Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika 

– Polsko schválil na svém jednání 15. 3. 2018 podporu projek-
tu Singletrack Orlicko-Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí 
Orlicko vedoucím partnerem. Dalšími partnery projektu jsou 
polské gminy Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Międzylesie a dále 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda 

Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě singletracků, 
což jsou specifické jednosměrné cyklistické trasy široké na jedno 
kolo budované ve vhodném terénu, které cyklistům poskytují 
zážitek z jízdy na kole v terénu a zároveň zajišťují jejich co 
nejvyšší bezpečnost. Na české straně bude vybudováno 20 km 
singletracků v území Suchého vrchu, ostatních asi 40 km bude 
vybudováno na území polských partnerů. 

Další aktivitou projektu je vybudování dvou parkovacích 
ploch na Červenovodském sedle o celkové kapacitě 90 míst pro 
osobní automobily, které budou k dispozici nejen pro uživatele 
singletracků, ale v zimě doplní stávající parkoviště určené pro 
běžkaře v Lyžařské běžecké oblasti Buková hora-Suchý vrch.

Součástí projektu je vytvoření společné mapy se zakreslením 
tras singletracků a speciální mobilní aplikace. Celý produkt bude 
prezentován pod společným logem. 

Rozpočet celého projektu je 1 456 231 EURO a z toho 
na dotaci připadá 1 237 795 EURO. Rozpočet části realizované 
Sdružením obcí Orlicko je 640 493 EURO a z toho dotace činí 
576 443 EURO. Částku 64 050 Euro uhradí Sdružení obcí Or-
licko prostřednictví mimořádných členských příspěvků svých 
členů z řad měst a obcí přiléhajících katastry k řešenému území.

Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyk-
listé svezou po nových singletrackách v létě 2020, parkoviště 
by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezónu 2019-2020.  

Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: „Jsme rádi, 
že jsme v konkurenci mnoha desítek projektů dokázali s tímto 
projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit 
v našem významném území Červenovodského sedla a Suchého 
vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím, kdo zná aktuální si-
tuaci v běžkařské sezóně ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů 
našeho svazku, kteří zabezpečí dofinancování tohoto potřebného 
projektu, děkuji zastupitelům dotčených měst a obcí, že jeho 
realizaci finančně podpoří“.

Petr Fiala
předseda Sdružení obcí Orlicko 
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Soutěž o nejlepší (mimo)školní projekt
25 škol a neziskových organizací z Orlickoústecka 

se zapojilo se svými aktivitami do soutěže O nejlepší 
(mimo)školní projekt organizovaný neziskovou 
organizací MAS ORLICKO, z.s. Z 38 přihlášených 
soutěžních aktivit vybrala v rámci veřejné ankety 
v únoru široká veřejnost projekt: Zdravé stravování realizovaný 
ZŠ a MŠ Červená Voda a projekt Co jsme si vypěstovali, to si 
sníme realizovaný Domem dětí a mládeže Kamarád z Česká 
Třebové.

Co vedlo k vyhlášení soutěže jsme se zeptali ředitelky MAS 
ORLICKO, Ing. Vanické: „Soutěž o nejlepší (mimo)školní projekt 
byla vlastně takovou třešničkou na dortu. Poslední dva roky jsme 
v MAS ORLICKO pracovali s desítkami škol, ředitelů i pedagogů. 
Ve spolupráci s nimi jsme diskutovali o tom, jaká témata je trápí, 
jaké aktivity jsou potřeba, aby vzdělávání pro děti ve školách bylo 
kvalitní, ale i zábavné a motivující. Organizovali jsme semináře, 
ukázkové hodiny, exkurze. Také jsme se přesvědčili, že zde máme 
mnoho angažovaných pedagogů, ředitelů a neziskových organizací 
a přišlo nám, že se o jejich aktivitě někdy vlastně ani moc neví a lidé 
se často mnohem víc zaměřují na diskusi o problémech a o tom, co 
se nedaří. Proto jsme formou soutěže chtěli představit alespoň část 
toho, co v projektu proběhlo, a především veřejně ocenit všechny – 
nejen vítězné školy – za jejich angažovanost.“

Vítězné organizace získají cenu i další podporu z projektů 
MAS.

Obě vítězné organizace získají pro žáky a pedagogický doprovod 
jako odměnu za prvenství zájezd do vědecko-výzkumného centra 
VIDA v Brně, kde je pro ně připraven celodenní program. 

Tím však spolupráce s nimi nekončí!
Na vítězný projekt realizovaný DDM Kamarád v České Třebo-

vé naváže tříletá podpora zaměřená na rozvoj komunitní zahrady 
při volnočasovém klubu Rébus v České Třebové. Ta by měla 
zahrnovat návrh, vybudování a rozvoj volnočasových a vzdělávacích 
aktivit pro děti i širokou veřejnost v Česká Třebové.

Při ZŠ a MŠ Červená Voda bude v příštích 3 letech podporován 
projekt s název „Cesta k otevřené škole“ v rámci kterého si pod vede-
ním odborníků budou moci pedagogové školy, neziskové organizace 
i veřejnost osvojit další dobré zkušenosti a znalosti, jak propojovat 
neziskový sektor, veřejnost i školu s cílem kvalitního a dostupného 
vzdělávání a tuto dobrou praxi následně sdílet s ostatními.

Na závěr Ing. Vanická uvedla, že aktivity projektů MAP jsou urče-
ny nejen školám a neziskovým organizacím, ale i široké veřejnosti, 
která se s nimi může seznámit na webu: www.maporlicko.cz 

ZŠ a MŠ Červená Voda
Projekt: Zdravé stravování

Ve čtvrtek 8.3.2018 jsme byli předat cenu vítězům soutěže za MAP 
Žamberecko a Králicko v ZŠ a MŠ Červená Voda. Ti vyhráli se svým 
projektem Zdravé stravování, do kterého byly zapojeny žákyně nyní 
již 8. a 9. třídy, ale nejen ony. Do projektu se okrajově zapojili také 
rodiče, kuchařky školní jídelny a samozřejmě paní učitelka. 

Žákyně si ve tříčlenných týmech připravily kreativní pokrmy 
z ovoce a zeleniny. Jídlo si samy ve spolupráci s rodiči předem navrhly 
a nakoupily potřebné suroviny. „Součástí zadání soutěže bylo, aby 
na to občerstvení někoho pozvaly. A protože jim paní kuchařky vaří 
celý rok, tak chtěla děvčata předvést, že taky něco dovedou a pozvala 
právě je.“ Svěřila se nám paní učitelka Mgr. Eva Veselá. Úspěchem 
poté byl postup do celostátního fi nále kuchařské soutěže Coolinaření 
s Albertem, které se konalo 3.6.2017 v Praze.

„Už to takhle máme šestým rokem. Z toho jsme ve fi nále soutěže 

byli třikrát. Jednou žáci dokonce celostátní fi nále vyhráli.“ shrnula 
paní učitelka působení v soutěži. A škola počítá s účastí i nadále: 
„V tomto školním roce nám to navíc vychází tak, že se soutěž po-
tkává téměř se dnem učitelů, a tak se žačky rozhodly na své výtvory 
pozvat některé učitele.“ 

A jak to mají děvčata se zdravým životním stylem ve svém osobním 
životě? „Snažíme se jíst zdravě hlavně v létě, kdy je spousta ovoce 
a zeleniny. V zimě to tolik neřešíme.“ uvedly s tím, že s přípravou 
a vařením pomáhají i doma. Svěřily se i s tím, jaké bylo samotné 
fi nále: „Úplně v pohodě. Všichni byli moc milí. Konkurence byla 
velká a my byly hodně ve stresu.“

My doufáme, že zájezd do vědecko-zábavního centra VIDA za ten 
stres stojí. Účastníky projektu doplní škola o žáky, kteří se soutěže 
zúčastnili v předchozím ročníku.
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