
Na základě nařízení vlády č. 23/2018 Sb., o prohlášení 
některých kulturních památek za národní kulturní památky, 
je Poutní areál Hora Matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) 
s kostelem Nanebevzetí Panny Marie prohlášen za národní 
kulturní památku s účinností od 1. července 2018. Tímto 
nařízením byl v Pardubickém kraji také za národní kulturní 
památku prohlášen Poutní areál s kostelem Panny Marie 
Pomocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku u Luže a Poutní 
areál s kostelem Povýšení svatého Kříže na hoře Kalvárie 
v Jaroměřicích.
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Poutní areál Hora Matky Boží prohlášen 
národní kulturní památkou

foto: Sandra Vaněčková

foto: Libor Jenka

Poutní areál Hora Matky Boží je významným raně barokním 
areálem z přelomu 17. a 18. století, základní kámen ke stavbě 
kostela Nanebevzetí Panny Marie byl položen v roce 1696. 
Areál tvoří významnou krajinnou dominantu s přímou vaz-
bou na město Králíky a je představitelem tradiční kompozice 
barokních poutních areálů s centrálním kostelem a nádvořím, 
které obklopují ambity, utvářející dvě nestejné obdélné, 
na sebe navazující nádvoří na umělé terase vrcholu kopce, 
s kaplí Svatých schodů na předním nádvoří. Tento uzavřený 
celek, na venek zpevněný nárožními věžicemi, je přístupný 
branou se schodištěm, který je po stranách doprovázen kaplemi 
Ukřižování a Oplakávání. K areálu náleží přístupová cesta 
od města se vstupní branou, pašijovými kaplemi a sloupem se 
sousoším Nejsvětější Trojice korunující Pannu Marii v podobě 
oboustranného reliéfu na podstavci. 

Prohlášení za národní kulturní památku neznamená pro areál 
větší ochranu, ale je tak deklarována mimořádná významnost 
objektu. Uvedeným nařízením vlády je stanovena podmínka 
k zabezpečení ochrany, aby se neměnil rozsah zastavěných 
ploch, tvar terénu, popřípadě výšková úroveň a skladba zá-
stavby tak, aby nedošlo k poškození kulturní hodnoty národní 
kulturní památky.

Ing. Lucie Chudá - památková péče MěÚ Králíky



Králický zpravodaj 5/2018 - 2

Páťáci na běžkách
Jako každoročně se žáci pátých tříd zúčastnili kurzu na běžkách. 

Přes počáteční nepřízeň sněhových podmínek se podařilo pro obě 
třídy výcvik uskutečnit. I když většina žáků stála na běžkách po-
prvé, byli po čtyřdenním kurzu schopni využít naučené praktické 

dovednosti. Nadšení žáků bylo patrné z jejich pokřiků: „Hej, hej, 
hej, my jsme žáci 5. A, ať je slunce nebo mráz, na běžky si vyjdem 
zas, i když spadnem nevadí, nálada nás nezradí!“

„My jsme žáci páťáci, máme rádi legraci, na běžkách jen pofrčíme 
a s větrem si zazávodíme!“

Podle odezvy dětí na běžecký výcvik na lyžích určitě nestály 
naposled.

Děkujeme panu B. Novotnému za přípravu běžeckých tratí, které 
žáci s nadšením využívali.

Běžkaři z pátých tříd.

Výroční schůze ZO ČZS Králíky
(foto k článku ze str. 28)
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Jakost pitné vody ve veřejném vodovodu Červený Potok 
a další související fakta.

Co z tohoto vyplývá? Investor, tedy město Králíky, mohl souhlasit 
s použitím tohoto trubního materiálu bez všech pochybností. Tvrdit 
opak je jednoznačně nepravda a účelová manipulace se základními 
parametry volby použitého trubního materiálu.

V čem je možné s pisatelem článku částečně souhlasit, je fakt 
o vlivu vody na stabilizaci cementové výstelky. Cementovou vrstvu 
uvnitř potrubí stabilizuje vznikající hydroxid vápenatý, který následně 
vlivem přítomného oxidu uhličitého vytvoří ochrannou vrstvu uhliči-
tanu vápenatého. V některých případech uvedený proces trvá týdny, 
nebo několik měsíců, v našem případě tento proces trval dobu delší. 
Po dobu trvání stabilizace výstelky jsme pravidelně zaznamenávali 
vyšší hodnoty pH. Aby bylo možné provozovat vodovod a zajišťovat 
dodávku pitné vody dle zákonných norem, byl RNDr. Svatoplukem 
Krýslemem, CSc, který je osobou odborně způsobilou pro hodnocení 
zdravotních rizik a posuzování vlivu na veřejné zdraví, vypracován 
odborný posudek.  Na jeho kladném závěru byla orgánem ochrany 
veřejného zdraví vydána výjimka na stanovení mírnějšího limitu 
hodnoty pH, která měla pokrýt dobu potřebnou pro stabilizaci vý-
stelky (max. do 30. 6. 2020). I v tomto případě můžeme deklarovat 
řádný postup investora a provozovatele vodovodu. Nátlak investora 
na uznání reklamace pro nevhodnost použitého potrubí nemohl vést 
k úspěchu. Přesto byla reklamace investorem u zhotovitele uplatněna, 
ale zhotovitel ji neuznal. 

Současně byla vypracována i analýza procesu stabilizace výstelky 
Ing. Martinem Jakoubkem, který je znalcem v oboru vodohospodář-
ských staveb. Na základě výsledků této analýzy bylo konstatováno, 
že hodnota pH se upraví v řádu měsíců. S těmito podklady bylo 
seznámeno město Králíky (formou článku v Králickém zpravodaji) 
i odběratelé napojení na vodovod Červený Potok (osobní jednání 
s osadním výborem) a orgán ochrany veřejného zdraví. Doposud 
jsme ke kvalitě odebírané pitné vody nezaznamenali žádnou negativní 
reakci ze strany odběratelů.

Uvedení informace Ing. Kosuka, že je odběratelům stále dodávána 
pitná voda “sporných kvalit“, je vůbec ta nejzásadnější nepravda, 
která již může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu šíření 
poplašné zprávy a pomluvy. Společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a. s. se cítí tímto jednáním poškozena.

Závěrem nám dovolte sdělit, že od prosince 2017 jsou již hodnoty 
pH pod limitem normy a není tedy nutné na ně vztahovat povolení 
orgánu ochrany veřejného zdraví s mírnějším limitem. Pozitivní sku-
tečností je nadále klesající trend hodnoty pH, což nezvratně dokládá 
skutečnost, že efekt stabilizace vnitřní cementové výstelky probíhá 
v souladu s chemismem vody, která potrubím protéká. Pokud by 
odběratelé chtěli znát jakost pitné vody v jakémkoliv vodovodu a se 
všemi analyzovanými parametry, mohou nahlédnout do „rychlých 
odkazů“ na internetových stránkách http://www.vak.cz v sekci „Kva-
lita vody“ nebo se informovat u technologa společnosti - Ing. Dany 
Plhákové (tel. 724 722 349).

Omlouváme se za poměrně obsáhlý text, ale považovali jsme 
za nutné shrnout všechna důležitá fakta o této „kauze“, která se nám 
v posledních měsících zdají býti spíše předvolebním bojem, nežli 
diskusí o skutečných, pravdivých, a co je hlavní, písemně doloži-
telných dokladech. Doufáme, že občan-odběratel vezme uvedená 
tvrzení na zřetel a vytvoří si svůj vlastní názor.

Vedení akciové společnosti 

(Tento příspěvek je reakcí na článek zveřejněný v Králickém 
zpravodaji „Křišťálově čistá pitná voda aneb korupce pod drob-
nohledem“)

Vážení občané, odběratelé pitné vody,
dovolte, abychom se jako společnost Vodovody a kanalizace Jab-

lonné nad Orlicí a. s. (dále jen VAK) vyjádřili k některým skutečnos-
tem, které byly uvedeny v Králickém zpravodaji 3/2018-4 v článku 
“Křišťálově čistá pitná voda aneb korupce pod drobnohledem“, 
jehož autorem je zastupitel města Králíky - pan Ing. Roman Kosuk.  
Zdůrazňujeme, že nikomu neupíráme právo vyjádřit své názory, 
a proto považujeme za logické, že i náš názor by měl také v této 
věci veřejně zaznít.

VAK, jako dodavatel pitné vody v Králíkách a jeho přilehlých míst-
ních částech, nebyl se stavbou vodovodního přivaděče do Červeného 
Potoka v uvedeném článku přímo spojován. Jsme však přesvědčeni, 
že občan vnímá VAK jako subjekt, jehož hlavní povinností je zajiš-
ťování dodávek kvalitní pitné vody a je za to odpovědný.

Jsou nám dostatečně známa důležitá fakta, která se týkají stavby 
a provozu nového vodovodního přivaděče do Červeného Potoka. 
VAK disponuje řadou ofi ciálních písemných dokumentů, které jsou 
v mnoha případech v rozporu s fakty, na něž upozornil zastupitel 
města - Ing. Roman Kosuk. Nemůžeme nadále tolerovat uvádění 
nepravdivých, či jinak zkreslených tvrzení. Pisatel článku uvádí: 
„Vnímaví čtenáři, občané s tvůrčím duchem, si udělají vlastní 
a správný názor“.  Souhlasíme, ale jen za předpokladu, že jim bu-
dou poskytována pravdivá, doložitelná fakta, nijak nezatěžovaná 
osobními neshodami. Uvádění nepřesných informací o kvalitě 
vody nejenže poškozuje dobré jméno společnosti VAK, ale hraničí 
s šířením poplašných zpráv.

Dovolte, abychom k uhájení pravdy použili pouze takové ověřené 
informace, které vyplývají z písemných dokumentů orgánů státní 
správy, stanoviska Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního 
ústavu, Zkušebního ústavu strojírenského, projektové dokumentace 
a konečně i z laboratorních výsledků, zajištěných při provozování 
veřejného vodovodu v Červeném Potoce, a to v přímé souvislosti se 
stavbou nového přivaděče do Červeného Potoka.

V roce 2013 jsme, jako provozovatel, získali informace potvrzující 
zhoršující se jakost pitné vody z místního zářezu v Červeném Po-
toce. Jednalo se o vzrůstající aktivitu radioaktivního radonu  222Rn, 
masivní výskyt mikrobiologické kontaminace surové vody ve zdroji 
a velmi nízký pH faktor - pod limitem 6,5. Prohluboval se také pro-
blém s vydatností zdroje, což vyvolávalo stále silnější obavy, jestli 
bude možné v budoucnu vodovod zásobovat potřebným množstvím 
vody bez regulací a omezování spotřeby.  Tehdejší vlastník vodo-
vodu v Červeném Potoce - město Králíky, naše upozornění vyslyšel 
a výsledkem byla realizace stavby nového vodovodního přivaděče 
z vodojemu v Dolní Hedeči. Připomínáme, že předmětný majetek 
byl do akciové společnosti vložen až v roce 2018.

A teď již několik faktů k samotné výstavbě. Vodovodní přivaděč 
v délce 3 436 m byl dle projektové dokumentace navržen z materiálu 
ocelolitina DN 100 s vnitřní výstelkou z polyuretanu nebo z jiné 
adekvátní náhrady. Takto přesně uvádí volbu potrubí technická 
zpráva projektové dokumentace v bodě 4. Pro investora to znamená, 
že možnost použití ocelolitinového potrubí s vnitřní cementovou 
výstelkou je možné, pokud bude toto potrubí splňovat podmínky 
k jeho použitelnosti pro dané chemické složení vody a výluhové 
zkoušky potvrdí vhodnost použití materiálu pro pitnou vodu.  Inves-
tor a technický dozor uvedený návrh materiálu, který byl nakonec 
použit, schválil, neboť zhotovitel stavby příslušné výše vyjmenované 
podmínky splnil a doložil to i v písemné podobě.  Provozovatel ve-
řejného vodovodu, tedy společnost Vodovody a kanalizace Jablonné 
nad Orlicí a. s., disponuje  písemným protokolem o vhodnosti pro 
pitnou vodu pro toto potrubí, které je přesně označeno a souhlasí 
s potrubím použitým pro stavbu přivaděče.   Z hlediska chemické-
ho složení vody z vodojemu Dolní Hedeč také není přímý rozpor, 
který by volbu potrubí s cementovou vnitřní výstelkou vylučoval.  
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Žamberk je bez dluhů, naopak Králíky hospodaří jako Řecko
Králíky jsou dlouhodobě ratingově hodnoceny stupněm C+, střední 

riziko. Znamená to, že město je v rámci srovnatelných subjektů mírně 
podprůměrné a většina ekonomických ukazatelů prokazuje sníženou 
fi nanční stabilitu. Je to signál pro veřejnost, že služby obyvatelům 
nejsou bezpečně fi nancovány a vedení obce hospodaří nezodpověd-
ně. Ratingové hodnocení vypovídá spravedlivě o tom, v jaké je obec 
celkové fi nanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech 
a dotacích, aktivita obce při uskutečňování svého poslání a schopnost 
fi nancovat své investiční záměry z vlastních prostředků. Je to výpočet, 
který se pro každou obec počítá stejně podle postupů používaných 
v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní názor jednotlivce, 
komise nebo poroty. Používají se rozpočtové a účetní ukazatele za dva 
roky a výsledky se ještě porovnávají s ostatními obcemi. 

Současná pravicová radniční koalice, která je schopná pouze účelové 
manipulace, vzájemného vydírání a politické korupce, jednoznačně 
dokázala, že transparentní hospodaření je pro ni věc zcela neznámá. 
Poslední čtyři roky jsou ve znamení pouhé údržby a plácání prázdné 
slámy. Předvolební sliby a určitá občanská očekávání se rozplynula 
v mlze trvale udržitelného klientského systému a podpory vybraných 
podnikatelských skupin. Největší koncentrace neziskových organizací 
na jednoho obyvatele v okrese je jednoznačný důkaz. Zavedení inter-
netových přenosů z jednání zastupitelstva je sice mediálně zajímavá 
věc, která ovšem zůstala bez většího zájmu občanů města. Cinknuté 
zakázky a neschopnost vedení obce ani barevné obrázky nevyřeší. 

Neuhrazené závazky města v roce komunálních voleb 2010 činily 
51,4 mil. Kč. Největší podíl neuhrazených závazků byl za „cinknutou“ 
zakázku Technická vybavenost Na Skřivánku, Králíky – I. etapa (pozn. 
městu byla v roce 2013 ÚOHS uložena pokuta 80 tis. Kč za závažné 
porušení zákona o veřejných zakázkách, pokuta byla v utajení bez 

dalšího zaplacena). Po volbách, z kraje roku 2011, byly závazky 
uhrazeny z přijatého úvěru.  Průměrná roční výše výdajů na úroky 
z úvěrů a půjček v období let 2008-2016 činila 0,8 mil. Kč. Bohužel 
situace z období před komunálními volbami v roce 2010 se opakuje 
i před letošními. Je to důsledek selhání všech koaličních zastupitelů, 
kteří podporují rozporuplné návrhy radních, mimo jiné i rozpočet pro 
letošní rok. Nevíte PROČ? Nebo víte?  V příštím roce bude nezbytné 
přijmout úvěr nebo obstarat půjčku ve výši několika desítek milionů 
korun na plnění závazků města vzniklých v letošním roce. Závazků 
zpravidla navrhovaných a schvalovaných radními těsně před koncem 
jejich funkčního období! 

Výše zadlužení je jeden z klíčových ukazatelů, který svědčí o fi -
nančním zdraví města. Municipality si obvykle půjčují na fi nancování 
velkoobjemových investic, na které jejich vlastní příjmy nestačí. Při 
sestavování rozpočtu města Žamberka na rok 2018 jsme s ohledem 
na výbornou finanční kondici města navrhli vyčlenit v rozpočtu 
prostředky na mimořádnou splátku celého stávajícího úvěru ve výši 
7.976.000,- Kč. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem města byla 
předmětná částka ke dni 28. 2. 2018 uhrazena. Tato skutečnost mimo 
jiného znamená, že město Žamberk je poprvé v novodobé historii 
bez dluhů. (zdroj: ŽAMBERSKÉ LISTY 15.03.2018 č. 5 h  ttp://www.
zamberk.cz/prezentace/dokumenty/36932.pdf)

Občanům Žamberka přejme, že mají město bez dluhů a výrazně 
levnější vodné a stočné. A my v Králíkách si přejme, aby město 
neskončilo bankrotem jako Řecko. Díky nezodpovědnému nakládání 
města s vodohospodářským majetkem vodné ani stočné mít levnější 
nebudeme.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Reakce vedení města na článek zastupitele
 S blížícími se komunálními volbami kolega zastupitel přidává 

na intenzitě svých vyjádření. Bohužel je to stále ve stylu „když 
nemám co nabídnout sám, musím druhou stranu alespoň co nejvíce 
pošpinit“. Tato metoda se v českém veřejném prostoru, město Králíky 
nevyjímaje, používá stále častěji. Stokrát opakovaná lež se v očích 
některých stává pravdou a o to jde.

Už v úvodní informaci „Králíky jsou dlouhodobě ratingově hod-
noceny stupněm C+, střední riziko. Znamená to, že město je v rámci 
srovnatelných subjektů mírně podprůměrné a většina ekonomických 
ukazatelů prokazuje sníženou fi nanční stabilitu….“ pisatel účelově  
použil pouze jedno z možných kritérií. Město Králíky v posledních 
letech naopak velmi stabilizovalo své hospodaření a má dostatečné 
rezervy na svůj další rozvoj. Z přehledu zůstatků na účtech a v 
pokladnách vyplývá, že Králíky nejsou rozhodně městem kde „vedení 
obce hospodaří nezodpovědně“. Je tomu právě naopak. O aktuální 
hodnocení hospodaření města z pohledu banky jsme požádali Čes-
kou spořitelnu, u které má město všechny účty i úvěr. Hodnocení je 
přílohou. Město Králíky plní s dostatečnou rezervou i nejdůležitější 
kritérium podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, tj. poměr výše 
dluhu k čtyřletému průměru rozpočtových příjmů, který je aktuálně 
24,87 % přičemž zákonem stanovená hranice je 60 %.

Přehled zůstatků na účtech a v pokladnách

31.12.2015 4.954.273,66
31.12.2016 18.536.423,46
31.12.2017 16.583.740,95
25.04.2018 27.194.703,51

Ani tvrzení, že „Poslední čtyři roky jsou ve znamení pouhé údrž-
by a plácání prázdné slámy. Předvolební sliby a určitá občanská 
očekávání se rozplynula v mlze….“ není pravdivé. Žádná ze stran 
současného vedení města neměla ve svém programu masivní in-
vestice, a naopak všechn y deklarovaly zvýšenou péči o stávající 
městský majetek. I investice je třeba dělat s rozvahou a ohledem 
na generování budoucích provozních nákladů. K čemu by nám byly 
neustále nové věci, kdyby se ty stávající z nedostatku údržby začaly 

rozpadat. Pravdou je, že se nepodařilo zrealizovat např. umělou le-
dovou plochu. Jedná se však o investici daleko za možnostmi města 
a s žádostí o dotaci jsme nebyli úspěšní. Projekt je však připraven 
a doufám, že se příští vedení města pokusí dotaci získat.   

Co nejdůrazněji se musíme ohradit proti následujícím vyjádřením 
pisatele:

„Zavedení internetových přenosů z jednání zastupitelstva je sice 
mediálně zajímavá věc, která ovšem zůstala bez většího zájmu ob-
čanů města.“ Argument míry sledovanosti přenosů opět jen ukazuje 
pisatelův zoufalý nedostatek skutečných témat k řešení. To, jak 
by pisatel tuto situaci řešil, se již samozřejmě nedozvídáme. Že o 
účast na jednání zastupitelstva a sledování přímých přenosů není ze 
strany občanů zájem, nevypovídá nic o práci vedení města, ale spíše 
o zájmu občanů o správu věcí veřejných. Jedná se o nabídku, kterou 
občané mohou, ale nemusí, využívat a která město nijak fi nančně 
nezatěžuje – doba povinného sledování čehokoliv je, jak pevně 
doufáme, již dávno za námi. 

„Cinknuté zakázky a neschopnost vedení obce ani barevné obráz-
ky nevyřeší.“ Pokud má pisatel důkazy o tom, že některé zakázky 
realizované městem Králíky byly „cinknuté“ je jeho občanskou 
povinností tyto skutečnosti oznámit na patřičných místech a předložit 
důkazy. Jinak se opět jedná pouze o účelovou lež. Neustále omílaná 
investice do inženýrských sítí v lokalitě Na Skřivánku je pro pisatele 
laciným tématem. V době, kdy byla realizována, se však jednalo 
spíš o odvážný čin vedení města, které svým rozhodnutím přispělo 
k možnosti občanů města i dalších zájemců postavit si své vlastní 
bydlení v situaci, kdy již nebylo v Králíkách kde stavět. Pokud by 
k investici nedošlo, četli bychom dnes, že město není schopno zajistit 
parcely pro výstavbu rodinných domů. Z vybudovaných 41 parcel je 
dnes 13 parcel prodáno (z toho 10 v tomto volebním období) a staví 
se na nich, případně budou stavby v nejbližší době zahájeny. Úvěr, 
který byl v souvislosti s touto investicí přijat, je v současné době více 
než z poloviny splacen a nepředstavuje pro město větší zátěž než 
v letech, které jeho přijetí předcházely, tj. cca 4 mil. ročních splátek 
a okolo 1 mil. úroků. Úroková sazba v případě tohoto úvěru je nižší, 
než aktuální hodnota infl ace což znamená, že se městu nevyplatí 
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předčasné splacení úvěru a je lepší peníze použít na údržbu majetku 
případně další potřebné věci.

Oblíbeným a vděčným tématem pisatele je také cena vodného 
a stočného. K této problematice se několikrát vyjadřovalo nejen 
vedení města, ale i provozovatel vodovodu, společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., kde je město Králíky jedním 
z akcionářů. Znovu tedy můžeme pouze zopakovat: Vliv na cenu 
vodného a stočného má velké množství ukazatelů – stáří sítí, délka 
sítí, výše poplatku za odběr vody stanovená státem, samozřejmě 
i režijní náklady provozovatele související s údržbou a nutnou ad-
ministrativou a další. Většina sítí, kterými nám voda do domácností 
přitéká a použitá odtéká, je velmi starých a vyžadujících zvýšené ná-
klady na údržbu. Žijeme také v lokalitě, která je rozlehlá, a proto je 
délka sítí vyšší než v místech, která se nacházejí na menším území. 
Představenstvo akciové společnosti, složené převážně ze starostů 
měst a obcí, při stanovení ceny vodného a stočného dbá na to, aby 
úprava ceny nepřekročila skutečnou potřebu společnosti k zajiš-
tění správné péče o vodohospodářskou soustavu, kterou spravuje. 
Cena vodného a stočného v naší oblasti sice není nejnižší v České 
republice, ale patří mezi ty nižší. Určitě by mohla být ještě nižší, 
ale to by bylo za cenu špatné údržby a obnovy sítí a vystavovala by 
nás riziku, že jednoho dne dojde k takové havárii, kterou nebude 
společnosti schopna fi nančně pokrýt.

Jménem vedení města
Jana Ponocná, starostka

Reakce vedení města na článek zastupitele
(pokračování)

 Oslava 450 let je politický podvod
První písemná zmínka o obci Králíky je dochována z roku 

1357, kdy Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící doly 
v Králíkách panu Čeňku z Potštejna. V historii města je i poměrně 
významný rok 1577, kdy císař Rudolf II. udělil městu důležitá 
privilegia, a to pořádání tří výročních trhů. 

Zastupitelstvo města Králíky ještě v roce 2016 pracovalo 
s rokem 1367, který byl dlouhá léta uváděn jako první písemná 
zmínka o městě. V usnesení zastupitelstva č. ZM/2016/04/083 

Informace redakce zpravodaje 
k příspěvku pana Jana Králíka

Na předmětné téma jsme v Králickém zpravodaji (lednové číslo 
2017) na straně 12 publikovali příspěvek ředitele městského muzea 
Králíky pana Mgr. Michala Kose s názvem „Králické sedmičky 
aneb co slavit v roce 2017“. Z předmětného článku citujeme:

... “Samotné Králíky jsou jako město zmíněny již v roce 1568 
v protokolu o vytýčení hranic panství Jana Buriana Žampacha 
a panství Černhauzů na Králicku. V tomto zápisu z jednání 
vystupuje na straně Jana Buriana Žampacha 22 svědků z města 
Grulich plus další z Heřmanic...“

Kromě příspěvku ředitele městského muzea je potřeba vyjít  
z dalších pramenů, ze kterých se dá usuzovat  zda se v darovací 
listině z roku  1357 mluví o obci Králíky nebo zda je pouze zmíněna 
oblast Králicka. V tomto smyslu je vhodné použít publikovaný 
článek profesora Františka Musila v Orlických novinách 25.6.2015 
, který byl publikován pod názvem „Měl Lichkov 655. narozeni-
ny?“. Z předmětného článku citujeme:

... “Mladkov v polovině 14. století tvořil poslední východo-
českou výspu „civilizace“, dále směrem k dnešním Králíkám se 
již rozkládal jen neosídlený pomezní prales. Máme to doloženo 
údajem z roku 1357, kdy se u Mladkova připomíná celnice a ta-
kové celnice ve středověku vznikaly tam, kde komunikace opouš-
těly osídlený kraj a vstupovaly do pomezních hvozdů. Památkou 
na tuto celnici je kromě zmíněné písemné zprávy zřejmě i místní 
jméno Celné. Komunikace přicházející od Jablonného nad Orlicí 
údolím Tiché Orlice zde vstupovala do rozsáhlého pomezního 
hvozdu, kterým pokračovala dále nejprve ještě podle řeky kolem 
pozdějšího Lichkova a potom směrem k Mladkovskému sedlu 
a dále do Kladska, které tehdy bylo integritní součástí Čech. 
Protiváhou Mladkova na kladské straně v místech, kde stezka 
opouštěla pomezní hvozd, bylo dnešní Mezilesí, tehdy nazývané 
Mitwald, připomínané poprvé již v roce 1278. 

Prvním průnikem lidské činnosti do pomezního hvozdu východ-
ně od Mladkova byl vznik dolů připomínaných rovněž v roce 1357 
někde v okolí dnešních Králík, ale sídlištěm k tomuto hornímu dílu 
byl zřejmě Mladkov, který je tehdy označován jako město. Další 
zprávy o oblasti východně od Mladkova na 200 let mizí. Horní dílo 
na budoucím Králicku zřejmě pro nepříznivé přírodní podmínky 
zaniklo a pomezní hvozd zůstával i nadále neosídlen. Až někdy 
od konce 15. století sem začala pronikat pravděpodobně podél 
zmíněné komunikace další výrobní činnost sklářství, pro které zde 
byl dostatek dřeva i potřebných nerostů. 

... K založení Králík a k soustavnému osídlení celého Králicku 
došlo někdy kolem roku 1550 za majitele žampašského panství 
Zdeňka Žampacha z Potštejna (celé území dnešního Králicka 
včetně Lichkova patřilo v této době k žampašskému panství) 
a pokračovalo i za vlády jeho nejstaršího syna Janu Buriana Žam-
pacha. V roce 1568, kdy byly vytyčovány hranice nově osídleného 
králického panství proti panství mezileskému, většina místních 
svědků příliš zdejší poměry neznala, neboť zde nepobývali dlouho. 
Tento údaj v protokolu o vymezení hranic Králicka je dokladem 
pozdního soustavného osídlení regionu. 

 Dalším naším zdrojem je starší publikovaný příspěvek profesora 
Františka Musila vve sborníku Orlické hory a Podorlicko, 1994, 
sv. 7 - „Ke vzniku Králík“. ( http://www.moh.cz/pdf/ohp/264.pdf )

Tolik názor historiků k dané problematice. 
Za redakci KZ Jan Divíšek

se můžeme dočíst „ZM schvaluje uspořádání oslav 650 výročí 
založení města a ukládá RM připravit návrh programu a rozpoč-
tu“. V současné době se můžeme dočíst, že pravicová radniční 
koalice oslavuje 450 let.

Osobně uvedenou skutečnost považuji za skandální. Podle mého 
názoru se jednoznačně jedná o účelovou manipulaci s historií, 
kterou si nedovolili ani komunisté v padesátých letech!

Jan Králík 



Králický zpravodaj 5/2018 - 6

Výpis z jednání Rady města Králíky
03.04. 

RM/2018/13/157: RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit Strategický 
plán rozvoje města Králíky pro období 
2018–2026 včetně Akčního plánu pro 
období 2018–2019 v předloženém znění.

RM/2018/13/158: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku na sta-
vební práce „Oprava střechy domu č. p. 275 
na Velkém náměstí v Králíkách – zadní část“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi 
vítěznou fi rmou Richard Mareček, Na Mok-
řinách 942, 561 69 Králíky, IČ: 68473087 
a městem Králíky.

RM/2018/13/159: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Výměna 
oken na MŠ v obcích Červený Potok a Pro-
střední Lipka“ a navrhuje vyzvat dodavatele 
dle předloženého seznamu k podání ceno-
vých nabídek.

RM/2018/13/160: RM bere na vědomí 
předložený návrh rozdělení přidělené kvó-
ty včetně stanovení jednotlivých podílů 
z Programu regenerace MPZ pro rok 2018 
a ukládá vedoucímu OVTS předložit návrh 
na jednání Zastupitelstva města Králíky.

09.04.
RM/2018/14/161: RM schvaluje prodej 

staveb technického vybavení – pilíře elek-
tro a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3523 
– orné půdě v k. ú. Králíky p. R. Z., Krá-
líky, za kupní cenu u pilíře elektro ve výši 
9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč 
a dohodu o zaplacení připojovacího poplat-
ku elektro ve výši 12.500 Kč, v předloženém 
znění. 

RM/2018/14/162: RM schvaluje prodej 
staveb technického vybavení – pilíře elektro 
a pilíře HUP na pozemku p. p. č. 3500 – orné 
půdě v k. ú. Králíky manželům E. a V. Š., 
Červená Voda, za kupní cenu u pilíře elek-
tro ve výši 9.243 Kč, u pilíře HUP ve výši 
10.890 Kč a dohodu o zaplacení připojova-
cího poplatku elektro ve výši 12.500 Kč, 
v předloženém znění. 

RM/2018/14/163: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
12.04.2017 mezi městem Králíky a společ-
ností Agrofruct a. s., IČO 47468181, sídlem 
K Třešňovce 247, 533 75 Dolní Ředice, 
kterým rozšiřuje právo zřídit služebnost in-
ženýrské sítě spočívající v uložení, zřízení, 
provozování, opravách, údržbě a provozu 
vodovodní přípojky a přípojky elektrické 
energie pro stavbu vedenou pod názvem 
„Vrtané studny na farmě v Dolní Hede-
či“ a právo vstupu a vjezdu na pozemek 
p. p. č.761/1 – ostatní plochu v k. ú. Dolní 
Hedeč, v předloženém znění. 

RM/2018/14/164: RM souhlasí s vy-
nětím pozemku p. p. č. 3523 – orné půdy 
v k. ú. Králíky ze ZPF, plocha vynětí činí 

151 m2, a to za účelem přípravy k zahájení 
novostavby RD p. R. Z., Králíky, a p. K. 
Š., Hanušovice. 

RM/2018/14/165: RM ruší usnesení č. 
RM/2017/32/448 ze dne 14.08.2017 o pro-
nájmu části pozemku p. p. č. 2074/1 – ostatní 
plochy o výměře cca 6,4 m2 v k. ú. Králíky, 
za účelem zřízení předzahrádky před objek-
tem čp. 345 v ul. Dlouhá v Králíkách společ-
nosti TROGAREX s. r. o., IČO 25910248, 
sídlem Dlouhá 345, 561 69 Králíky. 

RM/2018/14/166: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 18-21 přidělené městu 
Králíky na základě rozhodnutí Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
rozpočtové opatření CZ.11.2.45 přidělené 
městu Králíky na základě rozhodnutí Eu-
roregionu Glacensis a interní rozpočtové 
opatření číslo 201803, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 264.623,55 Kč.

RM/2018/14/167: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „SANACE 
STROPU ZŠ čp. 412, KRÁLÍKY“ mezi 
investorem městem Králíky a zhotovite-
lem stavby fi rmou VAKSTAV spol. s r.o., 
Jablonné nad Orlicí, v předloženém znění.

RM/2018/14/168: RM schvaluje příkazní 
smlouvu č. 07/2018 související s výkonem 
technického dozoru při realizaci stavby 
„Dostavba stokové sítě Králíky město 
– R11“ mezi městem Králíky a firmou 
Hudeček s. r. o., Husova 888, 562 01 Ústí 
nad Orlicí, IČO: 25922319, v předloženém 
znění. 

RM/2018/14/169: RM schvaluje příkazní 
smlouvu – práce koordinátora BOZP při 
realizaci stavby „Dostavba stokové sítě 
Králíky město – R11“ mezi městem Králíky 
a fi rmou Jaroslav Junek, sídlem Seifertova 
455, 563 01 Lanškroun, IČO: 46446702, 
v předloženém znění. 

RM/2018/14/170: RM schvaluje pří-
kazní smlouvu – práce koordinátora BOZP 
při realizaci stavby „Autobusové nádraží 
Králíky“ mezi městem Králíky a fi rmou 
Jaroslav Junek, sídlem Seifertova 455, 
563 01 Lanškroun, IČO: 46446702, v před-
loženém znění. 

RM/2018/14/171: RM schvaluje smlou-
vu o právu provést stavbu „BOŘÍKOVICE 
– Chodník podél silnice III/04314“ mezi 
městem Králíky a M. G., Králíky, v před-
loženém znění. 

RM/2018/14/172: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maxi-
málně 7.000 Kč, sportovní organizaci TJ 
Jiskra Králíky, z. s., Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 00529699, na realizaci projektu 
Králický Lískovec 2018.

RM/2018/14/173: RM schvaluje dotaci 
ve výši 4.000 Kč sportovní organizaci TJ 
Jiskra Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 00529699, na realizaci projektu 
Běh alejí 2018.

RM/2018/14/174: RM schvaluje dotaci 
ve výši 5.000 Kč sportovní organizaci TJ 

Jiskra Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 00529699, na realizaci projektu 
Workshop stolního tenisu.

RM/2018/14/175: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maximál-
ně 3.500 Kč sportovní organizaci TJ Jiskra 
Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 561 69, 
IČ 00529699, na realizaci projektu Vánoční 
turnaj ve stolním tenisu.

RM/2018/14/176: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maxi-
málně 4.200 Kč sportovní organizaci TJ 
Jiskra Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČ 00529699, na realizaci projektu 
Memoriál Jana Ďurovského – noční turnaj 
ve stolním tenisu.

RM/2018/14/177: RM schvaluje dotaci 
na činnost ve výši 30.000 Kč organizaci 
Vojensko-historický klub Erika Brno, z. s., 
Viniční 136, 615 00 Brno, IČ 64329607.

RM/2018/14/178: RM schvaluje dotaci 
ve výši 10.000 Kč příjemci Vojensko-his-
torický klub Erika Brno, z. s., Viniční 136, 
Brno 615 00, IČ 64329607, na organizaci 
slavnostního otevření Východočeského 
památníku celnictví při příležitosti oslav 
450 let od první písemné zmínky města 
Králíky.

RM/2018/14/179: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maxi-
málně 7.000 Kč paní J. Kyllarové, Králíky 
561 69, na realizaci projektu Pohádkový 
les 2018.

RM/2018/14/180: RM schvaluje dotaci 
ve výši 70 % z celkových nákladů, maximál-
ně 3.200 Kč sportovní organizaci TJ Jiskra 
Králíky, z. s. Nádražní 488, Králíky 561 69, 
IČ 00529699, na realizaci projektu Volejba-
lový turnaj – čarodějnice 28.04.2018.

RM/2018/14/181: RM bere na vědomí 
informaci o vyhlášení výzvy 02_18_063 
a souhlasí se zapojením příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky, 
Nádražní 483, 561 69 Králíky, IČ 7206661, 
do projektu Šablony II – mimo hlavní město 
Praha.
16.04.

RM/2018/15/184: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2084 – 
ostatní plochy o výměře cca 30 m2 v k. ú. 
Prostřední Lipka za účelem umístění včelích 
úlů, za nájemné ve výši 100 Kč/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/15/185: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 3154 – trva-
lého travního porostu o výměře cca 264 m2 
v k. ú. Králíky za účelem sekání trávy a části 
pozemku o výměře cca 30 m2 za účelem 
zřízení zahrádky, za nájemné u sekání trávy 
ve výši 0,50 Kč/m2/rok a v případě zřízení 
zahrádky ve výši 3 Kč/m2/rok, kdy pachtov-
ní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s tří-
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měsíční výpovědní dobou. RM ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM/2018/15/186: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 7 na dotaci přidělenou 
městu Králíky na základě rozhodnutí Mini-
sterstva zemědělství ČR, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 27.828,00 Kč.

RM/2018/15/187: RM souhlasí s uza-
vřením písemné dohody o skácení smrku 
na p. p. č. 1453/3 v k. ú. Dolní Boříkovice 
mezi městem Králíky a p. M. G., Králíky, 
za podmínky, že veškeré práce budou pro-
vedeny na náklad a vlastní nebezpečí žada-
telky pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM/2018/15/188: RM souhlasí s uzavře-
ním písemné dohody o zpracování vyvrá-
ceného smrku z p. p. č. 704/5 v k. ú. Dolní 
Hedeč mezi městem Králíky a p. K. M., 
Letohrad, za podmínky, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní ne-
bezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM/2018/15/189: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb mezi 
městem Králíky a zpracovatelem žádosti 
Ing. Františkem Načeradským, Tyršovo 
nábřeží 1357, 530 02 Pardubice o dotaci 
na realizaci projektu – „ZŠ Moravská 
Králíky - environmentální učebna a školní 
zahrada“ v areálu ZŠ Moravská Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2018/15/190: RM doporučuje ZM 
schválit nabytí majetku „ZŠ Moravská 
Králíky – environmentální učebna a školní 
zahrada“ na pozemcích: pozemková parcela 
1083/7, 1083/9 a 1083/10 v katastrálním 
území Králíky a ukládá odboru VTS před-
ložit bod na jednání ZM.

RM/2018/15/191: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Restaurování pilířů 
na domu čp. 274 v Králíkách“ mezi měs-
tem Králíky a zhotovitelem BcA. Alešem 
Košvancem, sídlem Jiráskova 285, 538 54 
Luže, IČ 73975800, v předloženém znění. 

RM/2018/15/192: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Restaurování pilířů 
na domu čp. 275 v Králíkách“ mezi měs-
tem Králíky a zhotovitelem BcA. Alešem 
Košvancem, sídlem Jiráskova 285, 538 54 
Luže, IČ 73975800, v předloženém znění. 

RM/2018/15/193: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Obnova oken a dveří 
na domu čp. 274 v Králíkách – do náměstí“ 
mezi městem Králíky a fi rmou Truhlářství 
Skala, sídlem Orlická 679, 561 69 Králíky, 
IČ 16749821, v předloženém znění. 

RM/2018/15/194: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na akci: „Obnova oken a dveří 
na domu čp. 275 v Králíkách – do náměstí“ 
mezi městem Králíky a fi rmou Truhlářství 
Skala, sídlem Orlická 679, 561 69 Králíky, 
IČ 16749821, v předloženém znění. 

RM/2018/15/195: RM schva luje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na restaurátorské 

práce týkající se závěrečné etapy opravy 
varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Heř-
manicích mezi městem Králíky a Pavlem 
Červenkou, Jakubovice 2, 563 01 Lanš-
kroun, IČ 76644961, v předloženém znění.

RM/2018/15/196: RM schvaluje dotaci 
8.000 Kč Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Králíky, U Zastáv-
ky 403, 561 69 Králíky, IČ 70966061, 
na činnost.
23.04.

RM/2018/16/197: RM schvaluje zá-
měr zemědělského pachtu pozemku 
p. p. č. 748/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 284 m2 a části pozemku 
p. p. č. 661/1 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 5 380 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem zemědělského hospodaření, 
za nájemné ve výši 0,09 Kč/m2/rok, kdy 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neur-
čitou, s tříměsíční výpovědní dobou. RM 
ukládá MO záměr pachtu zveřejnit. 

RM/2018/16/198: RM schvaluje záměr 
výpůjčky části pozemku p. p. č. 284/4 
– ostatní plochy o výměře cca 321,5 m2 
v k. ú. Králíky za účelem záboru prostran-
ství pro stavbu lešení a zařízení staveniště, 
kdy výpůjčka se uzavírá na dobu určitou 
od 01.06. do 31.10.2018. RM ukládá MO 
záměr výpůjčky zveřejnit na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od Pravidel pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky. 

RM/2018/16/199: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemku p. p. č. 2457 – 
trvalého travního porostu o výměře 1 898 
m2 v k. ú. Horní Lipka žadateli s nejvyšší 
nabídnutou kupní cenou, tj. manželům 
J. a J. H., Litomyšl a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM/2018/16/200: RM doporučuje ZM 
zrušit usnesení č. ZM/2017/07/094 ze dne 
18.09.2017 a schválit nový záměr prodeje 
pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního 
porostu o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní 
Lipka za minimální kupní cenu ve výši 
428.025 Kč + DPH a zároveň schválit při 
prodeji uplatnění tzv. „obálkové metody“. 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

RM/2018/16/201: RM schvaluje v sou-
vislosti se změnou předmětu nájmu dodatek 
č. 1 nájemní smlouvy sp. zn.: 1092/2010 
ze dne 06.04.2010 mezi městem Králíky 
a společností ZEOS, s. r. o., IČO 48150754, 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Krá-
líky, za pronájem pozemků v k. ú. Králíky 
za účelem zemědělského hospodaření 
a za nájemné ve výši 2.039 Kč/rok + DPH, 
v předloženém znění.

RM/2018/16/202: RM schvaluje v sou-
vislosti se změnou předmětu pachtu dodatek 
č. 1 pachtovní smlouvy sp. zn.: 1982/2016 
ze dne 14.06.2016 mezi městem Králíky 
a společností ZEOS, s. r. o., IČO 48150754, 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Krá-
líky, za pacht pozemků v k. ú. Prostřední 
Lipka za účelem zemědělského hospodaření 

a za pachtovné ve výši 16.751 Kč/rok + 
DPH, v předloženém znění.

RM/2018/16/203: RM nedoporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemků st. p. č. 
195/1 – zastavěné plochy a nádvoří o vý-
měře 233 a p. p. č. 339 – zahrady o výměře 
95 m2 v k. ú. Králíky a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM/2018/16/204: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo OSV/18/20452 na dotaci 
přidělenou městu Králíky na základě roz-
hodnutí Zastupitelstva Pardubického kraje 
a interní rozpočtové opatření číslo 201804, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 441.600,00 Kč.

RM/2018/16/205: RM schvaluje dotaci 
1.000 Kč organizaci Konfederace politic-
kých vězňů ČR pob. 66 Ústí nad Orlicí, 
Smetanova 43, 562 16 Ústí nad Orlicí, 
na činnost.

RM/2018/16/206: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace z rozpočtu Par-
dubického kraje městu Králíky v rámci 
Programu Podpora výstavby a rozvoje 
dětských hřišť v Pardubickém kraji v před-
loženém znění.

RM/2018/16/207: RM schvaluje do-
taci ve výši 70 % z celkových nákladů, 
maximálně 3.500 Kč, p. P. Illichmanovi, 
Králíky, na realizaci projektu Dětský den 
na hřišti v ulici Luční.

RM/2018/16/208: RM bere na vědomí 
postup komise při posouzení kvalifi kace 
účastníků zadávacího řízení ve veřejné 
zakázce „Králíky – Intenzifi kace ČOV“. 
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 
bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 17.01.2018 pod evidenčním 
číslem zakázky Z2018-001780;

RM schvaluje v zadávacím řízení na ve-
řejnou zakázku „Králíky – Intenzifi kace 
ČOV“ vyloučení účastníka zadávacího 
řízení – „Společnost Králíky KČOV – 
VCM“, kterou tvoří: VÁHOSTAV – SK, 
a. s. (vedoucí společník, IČO: 31356648) 
a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 
(společník, IČO: 31631134) a MEDMES, 
spol. s r. o. (společník, IČO: 46581316), 
kterou dle Smlouvy o společnosti č. 004/
SoS/2018 z 05.02.2018 zastupuje vedoucí 
společník VÁHOSTAV – SK, a. s., sídlem 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Sloven-
ská republika (dále jen „Účastník zadáva-
cího řízení“) z další účasti v zadávacím 
řízení, a to z důvodu, že Účastník zadáva-
cího řízení předložil údaje a doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a které mohly mít 
vliv na posouzení podmínek jeho účasti 
v zadávacím řízení, totiž mohly mít vliv 
na splnění kvalifi kace. V souladu s ust. § 48 
odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, může zadavatel vyloučit účastníka 
zadávacího řízení, pokud údaje nebo do-
klady předložené účastníkem zadávacího 
řízení neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na posouzení podmí-
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nek účasti nebo naplnění kritérií hodno-
cení. Proto zadavatel rozhodl o vyloučení 
Účastníka zadávacího řízení;

RM schvaluje další postup v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku „Králíky – In-
tenzifikace ČOV“: nevyloučené účastníky 
zadávacího řízení zadavatel vyzve k po-
dání nabídek;

RM schvaluje podepsání rozhodnutí 
o vyloučení účastníka zadávacího řízení 
– „Společnost Králíky KČOV – VCM“, 
kterou tvoří: VÁHOSTAV – SK, a. s. (ve-
doucí společník, IČO: 31356648) a COM-
BIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 
(společník, IČO: 31631134) a MEDMES, 
spol. s r. o. (společník, IČO: 46581316), 
kterou dle Smlouvy o společnosti č. 004/
SoS/2018 z 05.02.2018 zastupuje vedoucí 
společník VÁHOSTAV – SK, a. s., sídlem 
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Sloven-

ská republika, z další účasti v zadávacím 
řízení na veřejnou zakázku „Králíky – In-
tenzifikace ČOV“ a k odeslání oznámení 
o jeho vyloučení prostřednictvím datové 
schránky města;

RM schvaluje rozeslání výzvy k podání 
nabídky všem nevyloučeným účastníkům 
zadávacího řízení „Králíky – Intenzifikace 
ČOV“ prostřednictvím datové schránky 
města.

RM/2018/16/209: RM schvaluje dotaci 
12.000 Kč L. Tóthovi, Králíky, na zajiš-
tění účasti zástupců města na projektu 
CYKLOGLACENSIS 2018.

RM/2018/16/210: RM bere na vědomí 
informaci o termínu pochodu Pivovarská 
čtvrtka a schvaluje bezplatné umístění 
startovního místa turistického pochodu 
Pivovarská čtvrtka ve sportovním areálu 
v Nádražní ulici.

RM/2018/16/211: RM schvaluje dotaci 
10.000 Kč sportovní organizaci TJ Jiskra 
Králíky, z. s., Nádražní 488, Králíky 
561 69, IČO: 00529699, na aktivitu Pod-
pora činnosti trenérů TJ v roce 2018.

RM/2018/16/212: RM bere na vědomí 
informaci ředitele příspěvkové organi-
zace Základní škola Králíky o vyhlá-
šení volných dnů ve dnech 30.04.2018 
a 07.05.2018 z organizačních důvodů.

RM/2018/16/213: RM schvaluje přílo-
hu č. 1/2018 ke Smlouvě o dílo o údržbě 
veřejné zeleně se společností Služby měs-
ta Králíky s. r. o., v předloženém znění.

RM/2018/16/214:  RM schvaluje 
Smlouvu o zajištění dopravní obsluž-
nosti na části území Pardubického kraje 
v období od 02.06.2018 do 30.09.2018 
a úhradě nákladů s tím spojených v před-
loženém znění.

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
konaného dne 09.04.2018

Přítomní členové Zastupitelstva města 
Králíky (dále jen ZM):
Ponocná Jana – starostka; Mgr. Martin 

Hejkrlík – místostarosta; Mgr. Miroslav 
Beran – člen RM; Ing. Ladislav Dostálek; 
Mgr. Karel Hlava; David Hrda; Mgr. Dušan 
Krabec; Ing. Václav Kubín; Ing. Karel Má-
lek; Ing. Pavel Strnad – člen RM; Mgr. Jiří 
Švanda; Ing. Ladislav Tóth – člen RM; 
Antonín Vyšohlíd.

Z jednání omluveni: Pavel Šiko Pavel, 
Ing. Roman Kosuk

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

Ing. Věra Kubíčková, Mgr. Denisa Černo-
housová, Jitka Prausová, Ing. Jan Divíšek, 
Bc. Pavel Šverák, Ing. Dana Nosková, 
Ing. Miroslav Macháček, Bc. Martin Mly-
nář.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Hlavní jednání
 3.01. Majetkové operace
 3.02. Obecně závazná vyhláška města 

Králíky č. 1/2018 (PP/260/V/2018) 
„O nočním klidu“

 3.03. Doplnění Změny č. 1 Územního 
plánu Králíky

 3.04. Pravidla pro udělování čestného 
občanství, ceny města, pamětní medaile 
a jiných čestných poct

 3.05. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – 
Činnost sportovních organizací

 3.06. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – 
Profesionální trenér mládeže

 3.07. Dotace pro TJ Jiskra Králíky, z. s. 
– Činnost TJ Jiskra Králíky, z. s., v roce 
2018

 3.08. Schválení strategického plánu města 
Králíky

 3.09. Rozdělení dotace z Programu rege-
nerace MPZ Králíky

 3.10. Prezentace odboru obecní živnosten-
ský úřad4. Informace z MěÚ

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
Starostka města Jana Ponocná zahájila 

zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů. Krátkou vzpomínku věnovala 
zemřelému panu Franzi Jentschkemu, 
dlouholetému mecenáši poutního místa 
Hora Matky Boží v Dolní Hedeči a dalších 
památek na Králicku. Jeho památku uctili 
přítomní minutou ticha. Mgr. Dušan Krabec 
v připravené prezentaci seznámil přítomné 
s historií působení p. Jentschkeho na Králic-
ku, krátce uvedl jeho životopis a informoval 
o Nadaci Hory Matky Boží, kterou p. Jent-
schke založil. 

Starostka následně pokračovala v jednání 
a konstatovala, že ZM bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno a je přítomno 13 členů zastupitel-
stva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 
Ověřovatelé zápisu z jednání ZM ze dne 
19.02.2018 Ing. Karel Hlava a Ing. Václav 
Kubín nevznesli připomínky k zápisu. Ově-
řovateli tohoto zápisu byli navrženi a schvá-
leni Mgr. Miroslav Beran a Ing. Karel Málek.

ZM/2018/02/030: ZM schvaluje ověřova-
teli dnešního zápisu jednání Mgr. Miroslava 
Berana a Ing. Karla Málka.

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Mgr. Martin Hejkrlík požádal o změnu 

programu, a to vypuštění bodu 03 - Zpráva 
z jednání RM. Paní starostka navrhla hlasovat 
o pozměněném návrhu programu.

ZM/2018/02/031: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 02 s navrženou změnou.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

3. Hlavní jednání
3.01. Majetkové operace
3.01.01. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 2484 v k. ú. Horní Lipka
ZM/2018/02/032: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2484 – orné půdy o výměře 15 863 m2 
v k. ú. Horní Lipka společnosti KWEKU 
Holding, a. s., IČO 06457509, sídlem Po-
lepská 351, 280 02 Kolín IV,. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno)
3.01.02. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 3523 v k. ú. Králíky
ZM/2018/02/033: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3523 – orné půdy o výměře 1 169 m2 
v k. ú. Králíky panu Z., Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.03. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 3500 v k. ú. Králíky 
ZM/2018/02/034: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 3500 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k. ú. Králíky manželům Š., Červená Voda.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.04. Schválení prodeje pozemku 

st. p. č. 140/1 v k. ú. Horní Lipka
ZM/2018/02/035: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
st. p. č. 140/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 145 m2 v k. ú. Horní Lipka panu 
K., Olomouc.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.05. Schválení prodeje pozemku 

p. p. č. 2423 v k. ú. Horní Lipka
ZM/2018/02/036: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
p. p. č. 2423 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 295 m2 v k. ú. Horní Lipka 
do podílového spoluvlastnictví, a to:
• ideální ½ panu K., Olomouc a
• ideální ½ panu B., Olomouc. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
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3.01.06. Schválení prodeje částí po-
zemků p. p. č. 705/2 a p. p. č. 783/6, které 
byly nově označeny jako p. p. č. 705/10 
a p. p. č. 783/11 v k. ú. Dolní Hedeč

ZM/2018/02/037: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemků 
p. p. č. 705/10 – orné půdy o výměře 509 m2 
a p. p. č. 783/11 – ostatní plochy o výměře 81 
m2 v k. ú. Dolní Hedeč manželům C., Kolín.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.07. Schválení záměru prodeje po-

zemku p. p. č. 154/1 v k. ú. Králíky
ZM/2018/02/038: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje 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 záměr prodeje 
zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.08. Majetkoprávní vypořádání 

pozemků aleje včetně vstupního portálu 
a 6 kaplí ve vlastnictví církve

ZM/2018/02/039: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje směnu pozemků 
p. p. č. 2107/2 – ostatní plochy o výměře 
2 420 m2 včetně vstupního portálu a 2 kaplí, 
p. p. č. 2107/4 – ostatní plochy o výměře 
382 m2, p. p. č. 3732 – ostatní plochy 
o výměře 2 657 m2, p. p. č. 3733 – ostatní 
plochy o výměře 6 976 m2, p. p. č. 3734 – 
ostatní plochy o výměře 19 m2 včetně kaple, 
p. p. č. 3735 – ostatní plochy o výměře 25 m2 
včetně kaple, p. p. č. 3736 – ostatní plochy 
o výměře 20 m2 včetně kaple a p. p. č. 3737 
– ostatní plochy o výměře 21 m2 včetně kaple 
vše v k. ú. Králíky a p. p. č. 711 – ostatní 
plochy v k. ú. Dolní Hedeč o celkové vý-
měře 14 031 m2 ve vlastnictví Biskupství 
královéhradeckého, IČO 00445134, sídlem 
Velké náměstí 34/44, 500 03 Hradec Králové, 
jež jsou součástí městské památkové zóny, 
za pozemky p. p. č. 670 – trvalý travní porost 
o výměře 14 912 m2 a p. p. č. 714 – neplod-
nou půdu o výměře 2 554 m2 ve vlastnictví 
města Králíky, sídlem Velké náměstí 5, 
IČO 00279072, 561 69 Králíky, a to formou 
bezúplatného převodu, a zároveň schvaluje 
směnnou smlouvu sp. zn. 9009/2017/MO/
VK v předloženém znění.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.09. Schválení záměru prodeje vol-

ných bytových jednotek č. 583/6 a č. 583/7 
v bytovém domě čp. 583 v ul. Františka 
Palackého v Králíkách dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

ZM/2018/02/040: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej volných bytových 
jednotek, a to:
• bytové jednotky č. 583/6 o velikosti 

38,6 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky
1325/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 363.207 Kč 
• bytové jednotky č. 583/7 o velikosti 

35,9 m2 ve 2. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 583 v k. ú. Králíky spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemcích st. p. č. 729 
a p. p. č. 651/27 v k. ú. Králíky ve výši 
1232/10000 za minimální nabídkovou kupní 
cenu ve výši 309.349 Kč

s tím, že kupující se vzdá předkupního 
práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a ukládá záměr prodeje zveřejnit 
na dobu do 30.06.2018.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.10. Schválení záměru prodeje po-

zemku st. p. č. 821 v k. ú. Králíky
ZM/2018/02/041: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje 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 + DPH + náklady spojené 
s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.11. Schválení záměru prodeje po-

zemků p. p. č. 555/2 a p. p. č. 555/3 v k. ú. 
Dolní Hedeč

ZM/2018/02/042: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 
p. p. č. 555/2 – vodní plochy o výměře 534 m2 
a p. p. č. 555/3 – ostatní plochy o výměře 342 
m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.12. Schválení záměru směny části 

pozemku p. p. č. 782/1 ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku p. p. č. 543/2 
ve vlastnictví sourozenců Eliášových v k. ú. 
Dolní Hedeč

ZM/2018/02/043: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje záměr směny části 
pozemku p. p. č. 782/1 – ostatní plochy, 
která je nově označena jako p. p. č. 782/5 
o výměře 94 m2 ve vlastnictví města Králíky 
za část pozemku p. p. č. 543/2 – trvalého 
travního porostu, která je nově označena jako 
p. p. č. 543/3 o výměře 5 m2 ve vlastnictví 
sourozenců E., vše v k. ú. Dolní Hedeč, kteří 
jsou zastoupeni panem E., Havířov, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem s tím, že rozdíl kupních cen 
uhradí sourozenci E. Zároveň ukládá záměr 
směny zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.13. Schválení záměru prodeje po-

zemku p. p. č. 2129 v k. ú. Prostřední Lipka
ZM/2018/02/044: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje 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 záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.14. Schválení nabytí pozemku 

p. p. č. 24/4 v k. ú. Dolní Hedeč formou 
úplatného převodu

ZM/2018/02/045: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje nabytí majetku formou 
úplatného převodu pozemku p. p. č. 24/4 
– orné půdy o výměře 24 m2 v k. ú. Dolní 
Hedeč od podílových spoluvlastníků H., Krá-
líky, na město Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, tj. ve výši 3.200 Kč, 
s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
město Králíky a zároveň schvaluje kupní 
smlouvu sp. zn.: MUKR/3076/2018/MO/
VK v předloženém znění.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.01.15. Prominutí dluhu 
ZM/2018/02/046: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné 
R., Králíky, který povinné vznikl v souvislos-
ti s neplacením nájemného za užívání bytu.

Hlasování: 10:2:1 (schváleno)
3.01.16. Prominutí dluhu 
ZM/2018/02/047: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prominutí dluhu povinné 
V., který povinné vznikl v souvislosti s ne-
placením nájemného za užívání nebytového 
prostoru v Králíkách. 

Hlasování: 10:2:1 (schváleno)

3.02. Obecně závazná vyhláška města 
Králíky č. 1/2018 (PP/260/V/2018) „O noč-
ním klidu“.
Ing. Miroslav Macháček, vedoucí odboru 

vnitřních věcí, podrobně popsal návrh vy-
hlášky č. 1/2018, o nočním klidu. 

ZM/2018/02/048: ZM vydává Obecně 
závaznou vyhlášku města Králíky č. 1/2018 
(PP/260/V/2018) „O nočním klidu“. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

3.03. Doplnění Změny č. 1 Územního 
plánu Králíky

Ing. Dana Nosková, vedoucí odboru 
územního plánování a stavebního úřadu, 
podrobně seznámila přítomné s podanými 
návrhy na doplnění změn v územním plánu 
dle § 44 písm. d) stavebního zákona, tj. návr-
hy fyzických a právnických osob, které mají 
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku 
nebo stavbě na území obce a předložila návrh 
rozhodnutí o podaných žádostech na změnu 
Územního plánu Králíky. 

ZM/2018/02/049: ZM zastupitelstvo 
města schvaluje zařazení návrhů č. 11, 12, 
13C a 15, předložených ve Stanovisku 
úřadu územního plánování k návrhu na po-
řízení změny v Územním plánu Králíky 
č.j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, do pro-
cesu pořizování Změny č. 1 Územního plánu 
Králíky. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
ZM/2018/02/050: ZM zastupitelstvo 

města neschvaluje zařazení návrhů č. 10, 
13A, 13B a 14, předložených ve Stano-
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visku úřadu územního plánování k návrhu 
na pořízení změny v Územním plánu Krá-
líky č. j. MUKR/4598/2018/OÚPSÚ/JKo, 
do procesu pořizování Změny č. 1 Územního 
plánu Králíky.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.04. Pravidla pro udělování čestného 

občanství, ceny města, pamětní medaile 
a jiných čestných poct

Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru or-
ganizačního a správního, předložil návrh 
pravidel. Mgr. Dušan Krabec navrhl změny 
v návrhu pravidel. Po proběhlé diskusi 
starostka dala hlasovat o změněném návrhu 
pravidel.

ZM/2018/02/051: ZM schvaluje „Pravi-
dla pro udělování čestného občanství, cen 
města, pamětní medaile a jiných čestných 
poct“ v předloženém znění s navrženými 
změnami.

Hlasování: 8:5:0 (schváleno)
3.05. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – 

Činnost sportovních organizací
Ing. Jan Divíšek seznámil přítomné se 

žádostmi o dotace z rozpočtu města.

ZM/2018/02/052: ZM schvaluje dotaci 
147.000 Kč sportovní organizaci FC Jiskra 
2008, z. s., Pivovarská 171, Králíky 561 69, 
IČ 22677682, na činnost.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.06. Dotace pro FC Jiskra 2008, z. s. – 

Profesionální trenér mládeže
ZM/2018/02/053: ZM schvaluje dotaci 

124.200 Kč sportovní organizaci FC Jiskra 
2008, z. s. Pivovarská 171, Králíky 561 69, 
IČ 22677682, na realizaci projektu „Profe-
sionální trenér mládeže“.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.07. Dotace pro TJ Jiskra Králíky, z. s. 

– Činnost TJ Jiskra Králíky, z. s., v roce 2018
ZM/2018/02/054: ZM schvaluje dotaci 

115.500 Kč sportovní organizaci TJ Jiskra 
Králíky, z. s., Nádražní 488, Králíky 561 69, 
IČ 00529699, na činnost v roce 2018“.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.08. Schválení strategického plánu 

města Králíky
Ing. Jan Divíšek představil zastupite-

lům návrh SPRM včetně Akčního plánu. 
Mgr. Jiří Švanda navrhl doplnění Akčního 

plánu.
ZM/2018/02/055: Zastupitelstvo města 

schvaluje Strategický plán rozvoje města 
Králíky pro období 2018–2026 včetně 
Akčního plánu pro období 2018–2019 
v předloženém znění s navrženou změnou.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

Po proběhlé diskusi Mgr. Miroslav Beran 
navrhl usnesení:

ZM/2018/02/056: ZM ukládá tajemní-
kovi městského úřadu seznámit se SPRM 
Králíky nové zastupitelstvo města, vzešlé 
z komunálních voleb v roce 2018, a to nej-
později do 30.04.2019.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.9. Rozdělení dotace z Programu rege-

nerace MPZ Králíky
Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru výstav-

by a technické správy, podrobně informoval 
o připraveném návrhu na rozdělení příspěv-
ku z Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2018 a fi nančních podílů z roz-
počtu města na opravy kulturních památek.

ZM/2018/02/057: ZM schvaluje roz-
dělení příspěvku z Programu regene-
race městských památkových rezervací 
a městských památkových zón na rok 
2018 a fi nanční podíly z rozpočtu města 
na opravy kulturních památek dle přilo-
ženého rozpisu.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)
3.10. Prezentace odboru obecní živnos-

tenský úřad
Bc. Martin Mlynář, vedoucí odboru obecní 

živnostenský úřad, seznámil přítomné s při-
pravenou prezentací odboru a s činnostmi, 
které vykonávají. Po proběhlé diskusi a do-
plňujících otázkách nebylo přijato žádné 
usnesení.

4. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

5. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy zastupitelů
Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné 

usnesení.
Starostka ukončila jednání ve 20:10 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ.

Výpis ze zasedání zastupitelstva města Králíky

Hasičská pouť 
na Hoře Matky Boží 

se nekoná
S politováním jsme nuceni Vám oznámit, 

že připravovaná Hasičská pouť k uctění 
Svatého Floriána, která se měla konat 
5.5.2018 na Hoře Matky Boží je z tech-
nických důvodů zrušena. Omlouváme se 
všem příznivcům podporujícím dobrovolné 
hasiče, zachovejte nám přízeň i v budouc-
nu, u příležitosti konání dalších sportovních 
a kulturních akcí. 

za SDH Králíky starosta Milan Kacálek
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PŘEDSTAVENÍ ODBORU VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY

Vážení čtenáři, 
dovolte nám představit odbor výstavby a technické správy (dále 

jen „VTS“), který byl na Městském úřadu zřízen v souvislosti 
s reformou statní správy a vznikem obcí s rozšířenou působností 
ke dni 1. ledna 2003. Pracovníci odboru vykonávají činnosti na zá-
kladě příslušných zákonů v rámci přenesené působnosti (tzv. ORP) 
v oblasti památkové péče a pozemních komunikacích v územním 
obvodu ORP a dále také činnosti spojené se samostatnou působností 
pro město Králíky.

Personální obsazení odboru VTS s kontaktními údaji:
Bc. Pavel Šverák
vedoucí odboru (technická správa nemovitostí a investice)
tel.: 465 670 751, e-mail: p.sverak@kraliky.eu

Bc. Veronika Sedláková
zástupce vedoucího odboru (komunikace v samostatné i přene-
sené působnosti a veřejné zakázky)
tel.: 465 670 753, e-mail: v.sedlakova@kraliky.eu 

Herbert Holly
odborný referent (technická správa nemovitostí a sítí)
tel.: 465 670 752, e-mail: h.holly@kraliky.eu

Ing. Lucie Chudá
odborná referentka (památková péče a dotace)
tel.: 465 670 754, e-mail: l.chuda@kraliky.eu

Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti
Památková péče

Památková péče zahrnuje soustavu činností a opatření, které 
směřují nejen k uchování kulturních památek, ale také nemovitostí 
nacházejících se v památkové zóně města Králíky, ačkoli nejsou 
kulturními památkami. Památková zóna města Králíky byla pro-
hlášena na základě Vyhlášky ze dne 17. října 1990, o prohlášení 
památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeské-
ho kraje, jejímž účelem je zajistit udržení kulturně historických 
a urbanisticko-architektonických hodnot při rozvoji vybraných 
měst a obcí. Komplexní péče o velice cenný odkaz uměleckého 
a tvůrčího potenciálu a doklad společenského vývoje tvoří ne-
odmyslitelnou součást hmotného prostředí i soudobého života, 
proto tedy jeho zachování a optimální uplatnění patří k jedněm 
z důležitých úkolů státu.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky jsou zajišťovány 
opravy a údržby drobné architektury (pomníky, sochy, drobné stav-
by sakrální povahy apod.), je vedena agenda válečných hrobů dle 
zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, 
ve znění pozdějších předpisů, jsou vydávána závazná stanoviska 
ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, 
opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní pa-
mátky, jejího prostředí nebo objektů, které nemají statut kulturní 
památky, ale nacházejí se v městské památkové zóně. V rámci 
výkonu památkové péče je také prováděna kontrola a dohled nad 
uvedenými činnostmi, jsou ukládána opatření k zajištění péče 
o kulturní památky či k odstranění závad a jsou vedena sankční 
a přestupková řízení při porušování zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na území obce s rozšířenou působností Králíky, tedy na území 
obcí Dolní Morava, Králíky (včetně místních částí), Lichkov, 
Mladkov a Červená Voda se vyskytuje nespočet objektů místního 
kulturního významu, 84 movitých kulturních památek a 48 nemo-
vitých kulturních památek, z čehož bude brzy vyjmut poutní areál 
Hora matky Boží u Králík (Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí 
Panny Marie, který se od 1. července 2018 stává národní kulturní 
památkou.

Silniční správní úřad a speciální stavební úřad
Určitě znáte a také v každodenním životě používáte zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změ-

nách některých zákonů, jinak nazývaný jako zákon o silničním pro-
vozu. Tímto zákonem se řídíte, ať už jdete pěšky nebo jedete autem.

Méně známým, nicméně také důležitým je zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, který mimo jiné upravuje kategorizaci 
pozemních komunikací, stavbu pozemních komunikací a mostů, 
podmínky užívání a jejich ochranu, upravuje práva a povinnosti 
vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a dále upravuje 
výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými 
silničními správními úřady. Náš silniční správní úřad má ve svěřené 
pravomoci výkonu státní správy silnice II. a III. třídy, místní ko-
munikace a veřejně přístupné účelové komunikace na území obce 
s rozšířenou působností Králíky (tedy také obcí Červená Voda, 
Mladkov, Lichkov a Dolní Morava).

Do naší působnosti patří například povolování uzavírek a na-
řizování objížděk. Tato, především pro motoristickou veřejnost 
nemilá skutečnost, refl ektuje potřeby správců komunikací a jejich 
vlastníků, vlastníků inženýrských sítí, zhotovitelských fi rem aj., kdy 
je nutné na základě žádosti určitou pozemní komunikaci částečně 
nebo zcela uzavřít. Vedení správního řízení a vydání rozhodnutí 
o povolení uzavírky s případným nařízením objížďky je činností 
silničního správního úřadu. Pro lepší představu uvedeme několik 
praktických příkladů žádostí o uzavírky – např. konání poutí, 
výstavba nových komunikací, rekonstrukce vodovodního řadu, 
kanalizace, oprava plynovodu, rekonstrukce komunikací, výstavba 
chodníků, opravy a výstavby mostů, dětské dny, jeřábnické práce, 
běžecké akce, festivaly, uzavírky z důvodů havárií na inženýrských 
sítích a mnoho dalších akcí, které se dotýkají účastníků silničního 
provozu. O plánovaných uzavírkách a omezeních ve vašem okolí 
se můžete dozvědět na webových stránkách www.kraliky.eu, 
úřední desce a také na webových stránkách www.dopravniinfo.cz, 
kam se veškeré uzavírky povinně ze zákona zadávají (databáze 
obsahuje uzavírky z celého území republiky). Na stránkách www.
dopravniinfo.cz si můžete do vašich mobilních přístrojů stáhnout 
aplikaci, ve které budete mít na cestách informace o dopravních 
omezeních vždy při ruce. Dále také doporučujeme, předtím, než 
budete vyrážet na cestu, shlédnout zmíněné webové stránky, ať vás 
žádné uzavírky nepřekvapí. Zákon stanoví, že nikdo nemá nárok 
na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky 
nebo objížďky. Proto je snahou silničního správního úřadu povolo-
vat uzavírky tak, aby trvaly po co nejkratší dobu. A také z tohoto 
důvodu k žádostem o uzavírku většího rozsahu žadatel předkládá 
harmonogram stavebních prací. Silniční správní úřad před vydáním 
rozhodnutí žádost projednává s vlastníky pozemních komunikací 
a s vlastníky pozemních komunikací, po nichž mají být vedeny 
objížďky, dále s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena 
uzavírka nebo nařízena objížďka a také s Policií České republiky. 
Vydané rozhodnutí o povolení uzavírky nebo nařízení objížďky 
silniční správní úřad dále oznamuje Hasičskému záchrannému 
sboru ČR, příslušným poskytovatelům zdravotnické záchranné 
služby a provozovatelům linkové dopravy.

Činnosti spojené se samostatnou působností pro město Králíky
Odbor VTS v samostatné působnosti zajišťuje správu majetku 

např. budov a staveb, pozemních komunikací, veřejného osvětlení 
aj., který není svěřen jinému právnímu subjektu. Pokud je majetek 
spravován na základě smlouvy jiným subjektem, připravujeme 
ve spolupráci s jinými subjekty znění a obsah těchto smluv před 
jejich samotným schválením v příslušných orgánech města. Jedná 
se například o smlouvy na provádění zimní údržby komunikací vč. 
provádění jejich letního čištění, dále smlouvy na provoz veřejného 
osvětlení, provoz WC, koupaliště, plakátovacích ploch, dodávky 
tepla aj.. Samozřejmě také kontrolujeme plnění těchto smluv. 

Dále také:
Zpracováváme návrh ročního plánu investičních akcí města 

a spolupracuje s vedením města a odborem fi nančním na návrhu 
fi nančního zajištění investičních akcí města.

Připravujeme a zabezpečujeme realizaci investičních akcí města 
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s přípravou podkladů pro rozhodování orgánů města v této oblasti 
a zajišťujeme předání dokončených investic příslušným správcům 
nebo uživatelům. 

Zabezpečujeme potřebné podklady pro zápis nových staveb 
do katastru nemovitostí a pro provedení souvisejících změn v ma-
jetkové a účetní evidenci města.

Zpracováváme žádosti města o dotace z veřejných rozpočtů 
na investiční výstavbu.

Zabezpečujeme řádný průběh zadávání veřejných zakázek města 
týkajících se investiční výstavby v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách.

Zajišťujeme energetický management v provozovaných jednot-
kách města.

Zpracováváme podklady pro rozhodování orgánů města o ná-
zvech částí města, ulic a veřejných prostranství.

Spolupracujeme při přípravě rozvojových projektů s předpoklá-
danou spoluúčastí města.

Jak již bylo uvedeno výše, odbor VTS mimo plnění jiných kaž-
dodenních činností zabezpečuje realizaci investičních akcí města, 
z ntichž můžeme namátkou uvést: 

Mezi větší investiční akce, které se již realizují nebo budou v le-
tošním roce započaty, zmíníme např. rekonstrukci autobusového 
nádraží, v jejíž souvislosti dojde k podstatné změně nám známého 
silniční prostoru mezi pekárnou a silnicí na Červený Potok. Při této 
akci bude provedena výměna stávajících obrusných vrstev komu-
nikací, vybudování zastřešených nástupišť a stavba víceúčelového 
přístřešku s novinovým stánkem, čekárnou a WC. 

Další akcí je výstavba nové kanalizace – stoky „R11“ v ul. Ná-
dražní, tato akce je koordinována s rekonstrukcí vodovodu reali-
zované společností VaK Jablonné nad Orlicí. 

Po ukončení právě probíhajícího výběru dodavatele stavebních 
prací dojde k zahájení stavby - Intenzifi kace ČOV Králíky. 

V letošním roce by měla být zahájena také výstavba polních cest 
od SOU Králíky směrem na Dolní Boříkovice a Lichkov, realizo-
vána Státním pozemkovým úřadem ČR na základě námi projed-

nané projektové dokumentace, akce bude z části spolufi nancována 
městem Králíky. Zahájení akce je podmíněno přidělením fi nančních 
prostředků Státnímu pozemkovému úřadu ČR.

Mezi menší investiční akce patří např. výměna oken na měšťan-
ských domech na Velkém náměstí vč. dokončení výměny střešního 
pláště na č.p. 275, dokončení právě probíhající opravy havárie 
stropu v tzv. Žluté škole, výměna oken v mateřských školách a další.

Významnou náplní odboru je nejen realizace i příprava inves-
tičních akcí, zde zmíníme například: 

Projektová příprava stavby chodníku u silnice III/04314 v Dol-
ních Boříkovicích. Část této stavby například osazení silničních 
obrub, silničních vpustí včetně zatrubnění stávajících příkopů 
v místech budoucího chodníku bude realizována v letošním 
roce v souvislosti s probíhající modernizací silnice realizovanou 
Pardubickým krajem. 

Projednáváme s projekční fi rmou již objednané zpracování 
projektové dokumentace na stavbu chodníků u silnice III/31224 
v úseku od křižovatky u Konzumu směrem k VMK. Tato stavba by 
se měla realizovat v souvislosti s rekonstrukcí silnice připravova-
nou Pardubickým krajem na příští rok. Předpokladem k realizaci 
stavby chodníků je dostatečné fi nanční krytí v rozpočtu města. 

Další z projektů je i polní cesta od křižovatky se silnicí III/31223 
v Prostřední Lipce směrem na Horní Lipku pod budovu bývalého 
Celního úřadu, kterou by měl dle předběžné dohody realizovat 
Státní pozemkový úřad ČR v rámci plánu společných zařízení 
ve spolupráci s městem Králíky, součástí stavby je i rekonstrukce 
havarijního mostu přes Lipkovský potok u hostince v Prostřední 
Lipce. 

Z podnětu vedení města a sportovních spolků probíhají jednání 
a příprava k zadání projektové dokumentace na rekonstrukci 
tělocvičny v ul. Nádražní tak, aby v případě realizace tělocvična 
odpovídala dnešním standardům pro sporty, jako jsou fl orbal, 
házená aj., samozřejmostí je i významná úspora spotřeby energií, 
především na vytápění. 

Bc. Pavel Šverák

PŘEDSTAVENÍ ODBORU VÝSTAVBY A TECHNICKÉ SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY
(pokračování)
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Dokument Místní akční plán 
vzdělávání byl úspěšně schválen
Od května 2016 do dubna 2018 probíhal na území správních ob-

vodů obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky 
projekt s názvem Místní akční plán vzdělávání. Cílem 
projektu bylo zmapovat region z pohledu školství, co 
se nám daří, co nám naopak nejde a v čem vidíme 
rezervy. Všechny tyto podněty a nápady byly zpra-
covány v dokumentu s názvem Místní akční plán 

vzdělávání, který je složen z několika částí. Celý tento dokument 
byl schválen 17. ledna 2018 a je dostupný na webových stránkách 
www.maporlicko.cz.

Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 9 ukázkových hodin, 
4 workshopy, 7 kulatých stolů a 1 odbornou stáž. Všechny tyto akce 
byly určeny jak pedagogickým pracovníkům, tak i širší veřejnosti. 
Podařilo se nám uspořádat akce s Martinem Romanem, Margit 
Slimákovou či Pavlem Kraemerem. 

Do podvědomí veřejnosti jsme se snažili dostat pomocí soutěže 
O nejlepší (mimo)školní projekt, která probíhala v měsíce února 
2018. Do soutěže se zapojilo 21 aktivit, které soutěžily o zájezd 
do brněnského vědeckotechnického parku s názvem VIDA. Vítězem 
se stala Základní škola a mateřská škola z Červené Vody, která si 
tuto odměnu naplno užila 28. března 2018. 

Od 1. května zahajujeme projekt Místní akční plán vzdělávání 
II, v rámci kterého budeme pokračovat v podpoře škol a školských 
zařízení z regionu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se do projektu 
zapojili. Pokud se chcete o nás a naší činnosti dozvědět více, po-
dívejte se na webové stránky www.maporlicko.cz. 

Mgr. Adéla Faltusová
Odborná manažerka MAP 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
2018

STŘEDA 16. KVĚTNA 
Městská knihovna Králíky ve spolupráci se Základní školou 

Králíky opět vyšle do ulic dobrovolníky.
Děkujeme předem za vaše dary!
Letošní 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Ligy proti ra-

kovině Praha proběhne ve středu 16. 
května. Do ulic měst a vesnic po celé 
České republice se v tento den  vydá 
více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých 
tričkách, kteří budou nabízet tradiční 
žluté kytičky, letos ozdobené vínově 
červenou stužkou. Každý dárce, který 
si kytičku koupí za minimální částku 
20 Kč, dostane také letáček, ve kterém 

Liga veřejnosti objasňuje problematiku rakoviny tlustého střeva 
a konečníku a především důležitost preventivního vyšetření, které 
v mnoha případech zachraňuje život. 

Vrátit se opakovaně po několika letech k tématu rakoviny tlustého 
střeva a prevence před tímto onemocněním Ligu přiměla skuteč-
nost, že Česká republika stále zaujímá přední příčky ve výskytu 
i v úmrtnosti mezi zeměmi Evropy. Ročně diagnózu rakoviny 
tlustého střeva a konečníku vyslechne v ČR více než 8000 nových 
pacientů a téměř polovina, kolem 4000, jich zemře. 

Kromě zakoupení kytičky lze Český den proti rakovině podpořit 
také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 
nebo DMS KVET 60 nebo DMS 90 na číslo 87 777. 

Liga proti rakovině Praha předem děkuje všem 
dárcům! Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu 
projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pa-
cientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť 
a na výzkum. 
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Pečovatelská služba v Králíkách 
zjišťovala spokojenost svých 

klientů
V měsíci březnu v rámci zvyšování kvality našich služeb probě-

hl anonymní dotazníkový průzkum, jehož cílem bylo zjistit míru 
spokojenosti klientů s místní pečovatelskou službou. Současní 
klienti se mohli formou anonymního dotazníku vyjádřit k fungo-
vání naší pečovatelské služby (PS) a informovat nás o tom, co jim 
na našich službách vyhovuje a co by naopak rádi změnili. Hlav-
ními body byla tato témata - jak jim vyhovuje provozní doba PS, 
jak jsou spokojeni s prováděním úkonů, zda si připadají dostatečně 
informovaní, jak jsou spokojeni s personálem PS, zda vědí, jak se 
zachovat v případech, kdy si chtějí stěžovat, nebo službu rozšířit 
o další úkony, zda splnila PS jejich očekávání, zda klientům při-
padají ceny za poskytované služby přiměřené, a mnoho dalších. 
Ke každé otázce byla možnost připojit vlastní komentář a závěrem 
dotazníku byl prostor pro jakékoli další sdělení.

Celkem se rozdalo 67 dotazníků, zpět se nám vrátilo 43 dotaz-
níků. Návratnost tedy činí 64%. Rovněž bylo připojeno poměrně 
velké množství komentářů, které jsou pro nás velkým přínosem 
a jakýmsi vodítkem.

Hodnocení pečovatelské služby jak v jednotlivých tématech, tak 
to celkové, dopadlo velmi dobře. U každé otázky byl vypočítán 
průměr a byla „oznámkována“ jako ve škole. Přičemž nejlepší 
průměrná „známka“ činí 1,03 a ta nejhorší 1,53.

Celý dotazník i s jeho vyhodnocením a připojenými komentáři je 
zveřejněn na stránkách města www.kraliky.eu v sekci Sociální služ-
byKrálicka - Přílohy. (https://www.kraliky.eu/data/ext-9362.docx)

Za pečovatelskou službu
Kateřina Krejsová, DiS. 

Cyklopecky Pardubického kraje 
začaly už na velikonoční neděli
V neděli 1. dubna začal další ročník letní cyklistické cesto-

vatelské soutěže Cyklopecky Pardubického kraje. Ve zbrusu 
nové Vandrovní knížce zájemci najdou 15 krásných tras 
vhodných pro cyklovýlety v Pardubickém kraji. Naplánovat 
své cyklotoulky si podle nich mohou nejen sportovní cyklisté, 
ale především rodiny s dětmi. Ti, kteří budou do Vandrovní 
knížky sbírat i razítka, mohou vyhrát třeba horské kolo. 

„Cestovatelskou soutěž o ceny pořádá Pardubický kraj spolu 
s Destinační společností Východní Čechy už po sedmé. Za tu dobu 
jsme si ověřili, jak je náš kraj příhodný k cykloturistice, proto 
jsme připravili do soutěže opět podrobně popsané cyklotrasy, 
na kterých je 31 zajímavých míst s razítky Cyklopecek. Nicméně 
účastnit se mohou i lidé, kteří tato místa navštíví pěšky, autem 
nebo jinými způsoby dopravy. Hlavním cílem je prostě být aktivní 
a vyrazit se podívat po našem kraji,“ říká radní pro sport a cestovní 
ruch René Živný.

Jednotlivé trasy jsou hodnocené podle obtížnosti. Většina 
z nich je vhodných pro rodiny s dětmi nebo prostě kohokoliv, 
kdo si rád vyrazí na kole do přírody nebo za památkami. Pro 
sportovněji založené cyklisty jsou tu i horské trasy s náročnějším 
převýšením třeba v Orlických horách nebo na úbočí Králického 
Sněžníku. „Ke správnému létu patří určitě i koupání a vodní rado-
vánky, proto několik tras vede i kolem míst, kde se můžete během 
výletu příjemně osvěžit. Tím nejatraktivnějším v tomto směru je 
především výlet číslo 2 Bohdanečskem za koupáním, kdy téměř 
pořád pojedete kolem nějakého rybníka, potůčku nebo písníku. 
Na Hlinecku se projedete krajinou tradic a krásná historická 
města zase poznáte při toulkách na kole Českomoravským pome-
zím. Opravdovou cyklistickou dálnici vyzkoušíte, pokud se vydáte 
Orlickým cyklo a in-line královstvím po trase číslo 10. Samotnou 
královskou etapou letošního ročníku soutěže je pak trasa číslo 15 

s názvem Úbočím Králického Sněžníku, během které budete muset 
v pedálech vystoupat více než 1.100 výškových metrů. Ale zase 
ten výhled!“ popisuje nabídku René Živný.

Pro účast v losování je potřeba do Vandrovní knížky na cestách 
nasbírat alespoň tři razítka a odeslat stránku s razítky nebo její 
naskenovanou podobu do 19. října na adresu Destinační společ-
nosti Východní Čechy. Pro hlavního výherce je letos připraveno 
horské kolo Merida z Cyklopointu, další získá víkendový pobyt 
pro dvě osoby v hotelu Zlatá hvězda v Litomyšli a následuje 
mnoho dalších cyklistických cen, vstupenek a dárků. Vylosováno 
bude celkem 20 výherců.

Detailní informace k celé soutěži najdete na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky

Téměř 12 milionů pro obce 
na nové hasičské automobily 

či požární zbrojnice
Krajští zastupitelé schválili poskytnutí fi nančních prostřed-

ků v rámci dotačního titulu na pořízení nových dopravních 
automobilů a rekonstrukci či stavbu požárních zbrojnic. 
Kraj vyčlenil 11,7 milionů korun jako svůj příspěvek k dotaci 
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky na rekonstrukci a výstavbu požárních zbrojnic. 

„V letošním roce vyčleňujeme v rámci podílu k dotačnímu 
programu na pořízení dopravních automobilů a rekonstrukci či 
výstavbu hasičských zbrojnic, který vyhlašuje Ministerstvo vnit-
ra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, nejvyšší částku od zavedení tohoto titulu, ke kterému se 
připojujeme již třetím rokem. Podíl kraje je v případě této dotace 
cca 1/3 z celkové výše dotace, kterou poskytne generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR. V letošním roce podpoříme 
rekordní počet 31 obcí, přičemž každá získá z krajského rozpočtu 
300 tisíc korun na pořízení dopravních automobilů. V případě 
rekonstrukcí požárních zbrojnic budou podpořeny tři projekty 
v celkovém objemu 650 tisíc korun. Celkově tak bude státní dotační 
titul z krajského rozpočtu podpořen částkou přibližně 11,7 milionu 
korun,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že celková souhrnná 
podpora kraje je v letošním roce nejvyšší v historii, když dosahuje 
přibližně 25 milionů korun.

Železniční dopravci musí 
zlepšit komfort cestování, 

pokud chtějí uspět, zní z kraje
Pardubický kraj pokračuje v jednáních o výběru dopravce, 

který bude příštích deset let zajišťovat regionální železniční 
dopravu v regionu. Hejtman kraje Martin Netolický jednal 
společně s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem s před-
staviteli společnosti LeoExpress. Předtím, než se samospráva 
rozhodne, jakým způsobem bude regionální železniční do-
prava zajištěna, je nutné vyspecifi kovat si řadu konkrétních 
součástí nabídek dopravců, mezi které patří také České dráhy.

„LeoExpress je jedním z dopravců, kteří mají zájem zajišťovat 
v našem regionu železniční dopravní obslužnost v závazku veřej-
né služby. Proto s ním jednáme stejně, jako se zástupci Českých 
drah o předložené nabídce. Vzhledem k tomu, že tento dopravce 
nemá na regionálních tratích žádnou historii, je nutné se velmi 
detailně seznámit se zaslanými materiály,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. „Již jsme opakovaně avizovali, že důležitou součástí 
možné spolupráce s dopravci je zkvalitnění přepravních služeb 
včetně zajištění moderních vozidel. Cestující si na našich tratích 
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Kraj získá od státu 245 milionů 
na rekonstrukce silnic nižších tříd 

Stejně jako v předchozích letech obdrží české kraje od státu 
fi nanční příspěvek na rekonstrukce silnic nižších tříd, které 
mají kraje ve svém majetku. Celkově stát prostřednictvím 
Státního fondu dopravní infrastruktury rozdělí krajům po-
dle délky silniční sítě čtyři miliardy korun. Pardubický kraj 
na svých 3 126 kilometrů silnic získá více jak 245 milionů 
korun. 

„Samozřejmě jsme rádi, že jsme nakonec příspěvek, na jehož 
nutnost dlouhodobě upozorňujeme, získali. Bohužel žijeme každý 
rok v nejistotě, jakou částku, kdy a zda vůbec získáme, což je 
samozřejmě nepříjemné z hlediska dlouhodobějšího plánování 
možných investic. Poté jsme konfrontování s tím, že je konec sta-
vební sezony a projekty nejsou dokončené. Bohužel nejsme schopni 
v momentě, kdy nám dorazí prostředky těsně před létem některé 
stavby dokončit. Máme však znovu připraven zásobník projektů 
napříč celým regionem. Celkově se jedná o 31 projektů, z nichž 
je hned 19 mostů. Věřím, že si ministerstvo dopravy, ať už bude 
v jeho čele kdokoliv, uvědomí nutnost zavedení systematického roz-
dělování těchto peněz v dlouhodobém horizontu. Pakliže bychom 
tyto prostředky nezískali, nebylo by možné udržovat naše silnice 
a mosty v odpovídajícím stavu,“ řekl hejtman Martin Netolický. 
„Kromě prostředků z evropských fondů v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu se společně s penězi z kraj-
ského rozpočtu jedná o přibližně 540 milionů korun, které půjdou 
do krajských silnic. Kromě 75 milionů korun, které jsme měli 
v původním schváleném návrhu krajského rozpočtu, jsme v rámci 
přerozdělování prostředků získaných díky zvýšenému inkasu daní 
mohli přesunout na rekonstrukce silnic dalších 220 milionů korun. 
Investiční činnost je tak i v letošním roce velmi výrazná a řidiči 
se dočkají dalších kilometrů opravených krajských komunikací,“ 
doplnil hejtman Netolický.

Informace redakce zpravodaje
Na základě oznámení o ukončení prodeje Králického zpravo-

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

Další možností odběru zpravodaje je objednávka celoročního 
předplatného. Celoroční předplatné vyřizuje paní Helena Va-
chovcová (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 připo-

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

zaslouží co nejpohodlnější cestování, k čemuž patří nejen dosta-
tečná a logická síť spojů, ale také pohodlné sezení, klimatizované 
vozy, bezdrátové připojení k internetu či možnost dobít si mobilní 
telefon nebo počítač. Tyto služby nemají být výsadou pouze dál-
kových vlaků, ale patří i na regionální železnici,“ řekl hejtman 
Netolický s tím, že každý z dopravců plánuje docílit zkvalitnění 
služeb jinou cestou a jinými vozy.

Jednou z možností pří výběru dodavatele, kterou kraj prově-
řuje, je rozdělení regionálních tratí mezi více dopravců. „Jedná 
se o variantu, kterou také diskutujeme a necháváme si zpracovat 
právní rozbor, zda je tento postup možný. Jednotlivé funkční celky 
by pak mohli zajišťovat různí dopravci. Celý systém by nadále 
fungoval v rámci našeho systému IREDO, avšak s různými vozy. 
Chceme pro cestující maximální komfort a pro kraj především 
maximální efektivitu vynaložených prostředků. Jednání, která 
vedeme, posilují naši pozici a umožňují pro cestující v regionu 
vyjednat co nejlepší podmínky,“ uvedl náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy Michal Kortyš.

Pardubický kraj urychluje 
přípravy projektů na dopravní 

stavby spolufi nancované 
z Evropské unie

Pro celou Českou republiku je na rekonstrukce silnic II. 
a III. třídy, které navazují na mezinárodní síť TEN-T, určeno 
27 miliard korun. V rámci Integrovaného regionálního ope-
račního programu je předpokládaná výše dotace 90 procent ze 
způsobilých výdajů projektu. Proto i Pardubický kraj dělá vše 
pro to, aby měl připraveno co nejvíce projektů.

„Pro Pardubický kraj je otevřená možnost čerpat až 1,8 miliard 

korun na tyto modernizace silnic. I proto Rada Pardubického kraje 
schválila kroky, které vedou k urychlení přípravy dalších potřebných 
staveb,“ konstatoval hejtman Martin Netolický.

„Nyní se jedná se o necelou dvacítku mostů a několik silnic. 
Ve výsledku chceme mít všechny projekty připravené tak, abychom 
je během letošního roku mohli přihlásit do všech výzev z Evropské 
unie, které budou pro Pardubický kraj na dopravní infrastrukturu 
otevřené a abychom vyčerpali prostředky k tomu určené v plné výši,“ 
uvedl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

Modernizace mostů
Projektovou dokumentaci a stavební povolení má stavba Moder-

nizace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice.
Pardubický kraj dále vyhlásil zadávací řízení na projektovou 

dokumentaci na dalších 9 mostů:
Most ev. č. 360-023 - Polička
Most ev. č. 358-014 - Višňáry
Most ev. č. 358-015 - Litomyšl
Most ev. č. 644-002 - Pěčíkov
Most ev. č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky
Most ev. č. 305-019 - Štěpánov
Most ev. č. 357-009A - Nové Hrady
Most ev. č. 357-010 - Nové Hrady
Most ev. č. 358-010 - Polanka

Modernizace silnic
Dále kraj soutěží projektovou dokumentaci na silniční stavby:
II/298 Sezemice – obchvat 
Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev – hranice kraje
Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje 
Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová 
 
K těmto už rozpracovaným projektům radní vybrali ze zásobníku 

k rozpracování ještě dalších devět mostů a schválili projektové 
záměry na jejich modernizaci. „Chceme mít připravený dostatečný 
počet projektů v oblasti silničního hospodářství, a pokud by se 
otevřely další výzvy, můžeme je tam také přihlásit,“ řekl náměstek 
hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Modernizace mostu ev. č. 333-003 Přelouč 
Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka 
Modernizace mostu ev. č. 322-014 Chvaletice 
Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň 
Modernizace mostu ev. č. 360-007 Dolní Dobrouč 
Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí 
Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka 
Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice 
Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice
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Policisté Pardubického kraje

Začněme spolu 
aneb kolama dolů

Máme za sebou první jarní den, velikonoční svátky a jaro 
nám ťuká na dveře. S příchodem jara osedlávají své nadupané 
stroje i motorkáři a v ulicích je i více cyklistů. Právě cyklis-
tům a nejen jim jsme věnovali minulý článek. Dnes bychom 
vám rádi představili nový celorepublikový preventivní projekt 
Policie České republiky a Asociace center pro zdokonalovací 
výcvik řidičů AČR zaměřený na bezpečnost řidičů motocyklů. 
Mimochodem tuto společnost jsme zmiňovali již v minulém 
článku a řidičům seniorům jsme doporučovali jejich projekt 
„Jedu s dobou“. 

Aktuální projekt pro motorkáře se jmenuje „Začněme 
spolu aneb kolama dolů“ a jeho pilotní akce se uskuteční 
právě v Pardubickém kraji v neděli 22. dubna 2018. Zhruba 
v 10 hodin odstartuje z Pardubic společná jízda zájemců z řad 
motorkářů v doprovodu dopravních policistů na motocyklech. 
Trasa výjezdu povede přes Seč – Horní Bradlo – Trhovou 
Kamenici – Nasavrky – Ležáky – Prosetín – Skuteč – Luži až 
na polygon do Vysokého Mýta, kde bude pro všechny připraven 
zhruba čtyřhodinový program. V areálu výcvikového centra 
proběhnou ukázky bezpečné jízdy i aktivní trénink bezpečné 
jízdy pro jednotlivce. Součástí programu bude i prezentace 
všech možností polygonu tak, aby si sami motorkáři vybírali, 
které prvky a kurzy si chtějí vyzkoušet a ke kurzům bezpečné 
jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy obdrží 
před začátkem jízdy refl exní šle, které přispívají ke zvýšení 
viditelnosti v silničním provozu.

Do realizace projektu se zapojí všechna výcviková centra 
v České republice, která se zabývají bezpečnou jízdou. Pokud 
jste tedy první vyjížďku promeškali a nechcete čekat do příštího 
roku, můžete se podívat na naše webové stránky www.policie.cz,
kde naleznete článek s instrukcemi k této akci a v něm přesné 
termíny a místa dalších společných vyjížděk. Nejbližší termín 
a místo pro motocyklisty z Pardubického kraje bude 5. květ-
na 2018, kdy se odjíždí z Deštného v Orl. Horách směrem 
na polygon v Hradci Králové. Ředitel služby dopravní policie 
Policejního prezidia ČR plk. Tomáš Lerch k realizaci projektu 
dodává: „Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen s urči-
tou nedočkavostí motorkářů konečně vyjet. Tímto projektem 
chceme podpořit bezpečnost a pravidelné zdokonalování ři-
dičských dovedností řidičů motocyklů po zimní přestávce, kdy 
nezvládnutí stroje bývá častou příčinou dopravních nehod.“ 
Takže … Začněme spolu a hlavně kolama dolů!!!

 Hezké jarní dny vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Rodina nemusí být ideální, ale 
s pomocí může dobře fungovat
Pardubice/Žamberk - Na Společné cestě pro rodiny se 

v Žamberku setkaly tři desítky odborníků ze sociálních, 
zdravotnických i vzdělávacích organizací z města a širokého 
regionu i zástupci Pardubického kraje. Workshop s tímto 
názvem připravila společnost Cesta pro rodinu, která už 
dvaadvacátý rok poskytuje  sociální, prorodinné a volno-
časové služby pro rodiny i jednotlivce a mohla se podělit se 
svými zkušenostmi v Rodinném centru, Domu na půl cesty, 
Azylovém domu a v Krizové pomoci.

„Jsme přesvědčeni, že funkční rodina je jedinečným a nena-
hraditelným zdrojem základních potřeb a jistot každého člověka. 
Ten jej získává především jako dítě v rodinném systému, tedy 
ve vztahu k matce, otci, prarodičům, a v širším rodinném kruhu,“ 
uvedla ředitelka Dana Hubálková.

„Proto za podstatné v naší práci považujeme věnovat se 
hodnotám rodiny více do hloubky. Najít, co a jak můžeme smy-
sluplněji dělat pro to, aby děti i jednotliví členové rodiny byli 
spokojeni, aby se rodina nerozpadala. A když už se to stane, tak 
aby rodiče s naší pomocí těžkou situaci zvládli,“ řekla vedoucí 
Rodinného centra a Macešky Lucie Malá. Dodala, že ne každý 
má v životě možnost „zařídit“ ideální model rodiny a že na-
stávají situace, kdy to nejde. „Shodli jsme se na tom, že rodina 
může dobře fungovat, i když jeden z rodičů zůstane s dětmi sám 
a naší rolí je poskytnout rodičům zázemí, pomoc a podporu,“ 
dodala Dana Hubálková.

Cesta pro rodinu má podporu města Žamberk, Pardubického 
kraje i celostátní Sítě pro rodinu. Radní Pardubického kraje 
Pavel Šotola, který nad akcí převzal spolu se starostou města 
Jiřím Dytrtem  záštitu, za uspořádání tohoto setkání poděkoval: 
„Skláním se před vámi, co vše děláte, a jak to máte nastavené 
do budoucna. Není totiž zcela běžné diskutovat nad tématem ro-
dina. A přitom je to tak důležité. Vždyť vše, co se děje v jakékoliv 
oblasti našeho života, má dopad na rodinu. A mně nepřekvapuje, 
že setkání k tématu rodina pořádá právě Cesta pro rodinu, která 
je svými aktivitami známá v celém Pardubickém kraji. Ušli jste 
obrovský kus cesty v nastavení různých služeb pro podporu 
rodin funkčních, ale i v krizi. A co je důležité: stala se z vás 
organizace, která funguje velmi profesionálně a zaměřuje se 
vždy na podstatu problému.“ Pavel Šotola informoval, že kraji 
se  podařilo získat evropské prostředky na sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi a to na podporu ohroženým rodinám. 
To pomůže zvýšit dostupnost této terénní služby a předcházet 
tak případnému umístění dětí z rodiny do náhradní péče.

Rodinným centrem, Maceškou, volnočasovým Klubem 
bez klíče, zájmovými kroužky a semináři prošly za více než 
dvě desetiletí na dva tisíce rodičů a dětí, ale i seniorů. Služby 
azylového domu a krizovou pomoc vyhledalo za jedenáctiletou 
existenci zhruba 700 matek s dětmi v nouzi. Mladí lidé z dět-
ských domovů a výchovných ústavů a bez podpory své rodiny 
nacházejí od roku 2008 zázemí v Domě na půl cesty, odkud 
odcházejí lépe připraveni na praktický život. „Vždycky jsme 
reagovali na nějakou potřebu v regionu službou, kterou zatím 
nikdo nedělal, až se nám původní záměr docela rozkošatěl,“ 
uvedla ředitelka a zakladatelka CEMY Dana Hubálková.

Pomoc mladým lidem a ženám v nouzi poskytují ve službách 
Azylový dům a Krizová pomoc nebo v Domu na půl cesty. „Ob-
čas se stane, že rodina strádá, vztahy se prudce zhorší, rodiny 
se rozcházejí ve zlém a mnohdy je zde násilí, dětem se rozpadá 
domov. Krizová pomoc je určena ženám, které žijí v neúnosných 
podmínkách,“ upřesnila Dagmar Jansová.

Do Domu na půl cesty zase přicházejí mladí lidé, kteří vy-
růstali v dětských domovech a výchovných ústavech, vracejí 
se z výkonu trestu, nebo to prostě doma nefunguje a oni nemají 

kam jít. Nemají zázemí a hrozí, že svoji situaci bez podpory 
nezvládnou. „V Domě na půl cesty se mladí lidé učí hospodařit 
s penězi, hledat práci, vycházet s okolím, prostě se o sebe posta-
rat. Pomáháme mladým dospělým tak, aby byli schopni vykročit 
do života, najít si partnera a založit si svoji rodinu a v té rodině 
se uplatnit,“ vysvětlila Kateřina Adamcová. 

PhDr. Zuzana Nováková, oddělení komunikace a vnějších 
vztahů, kancelář hejtmana PK

Poznámka k článku „Rodina nemusí být ideální, ale s pomocí 
může dobře fungovat“. 

Město Králíky již několik fi nančně let podporuje služby 
Azylový dům a Dům na půl cesty poskytované spolkem Cesta 
pro rodinu, Žamberk (dříve CEMA Žamberk).

B. Strnad, OSVZ
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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
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
út 08.05.  MDDr. Kopecký Lanškroun Mikoláše Alše 152 739 374 787
so 12.05.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 13.05.  MUDr. Kulhánek Žamberk Školská 834 465 613 103
so 19.05.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
ne 20.05.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
so 26.05.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
ne 27.05.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
so 02.06.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
ne 03.06.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
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.

Ondřej Havlena – Eva Gildainová
Jaroslav Bien – Nela Borovičková
Josef Lorenc – Hana Martincová

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

ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 23.05.2018 (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 kon-
covky, 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.“

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

Kontakt: 724 894 938

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

Středisko osobní hygieny
(ambulantní forma sociální služby)

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

SOH umožňuje hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde do-
mácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – kli-
ent přichází sám nebo v doprovodu rodinného příslušníka, popří-
padě je dovezen automobilem 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

Králická cestovní agentura
(ul. Valdštejnova, naproti poště) 

nabízí poznávací a pobytové zájezdy  
autobusovou, leteckou a vlastní dopravou 

do všech prázdninových destinací. Výhodné ceny 
last minute, děti výhodně nebo pobyt zdarma. Dále 
vstupenky na muzikálová a divadelní představení 

a sportovní utkání. 

Otevírací doba:   Po - Čt  14:00 - 17:00

Prodám garáž v Králíkách 
u hřbitova. Tel.: 702 602 231
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465 670 741, fax 465 631 321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá

PRODAT

Označení bytové jednotky: 583/6
Údaje o bytové jednotce: o velikosti 1+1 ve 2 NP, výměra 
podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 
podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 
Sb. činí 38,6 m2

Bytový dům čp.: 583
Ulice a obec: Františka Palackého, 561 69 Králíky 
Stavební parcela: 729 – zastavěná plocha a nádvoří
Pozemková parcela: 651/27 – zahrada 
Obec: Králíky 
Katastrální území: KRÁLÍKY
pozemek p. p. č. 651/27 je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
pozemek st. p. č. 729 je zapsán na LV č. 2649 a jednotky na LV 
č. 2650 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí
Výše spoluvlastnického podílu: 1325/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem

Nejnižší nabídková kupní cena: 363.207 Kč
Podmínky prodeje: 
• v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní ceny před podpisem 
kupní smlouvy 
• poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude osoba dle platného 
právního předpisu
• kupní smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento 
kupující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
• kupující se vzdá předkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky, tel.: 465 631 366 

Konečný termín přijímání žádostí: do 30.06.2018
Žádosti o prodej volné bytové jednotky přijímá majetkový odbor Měst-
ského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Popis jednotky:
Jednotka č. 583/6 je určena k užívání jako byt a je umístěna v 2 NP 
Budovy. Jednotka se skládá z: 

Místnost Podlahová plocha 
v m2 Místnost Podlahová 

plocha v m2

Kuchyň 9,48 Koupelna + WC 3,89
Pokoj 20,60 x x

Předsíň 3,36 Sklepní koje 3,31

Pozn. uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá půdo-
rysná plocha místností, tj. není stanovena dle § 3 nařízení vlády č. 
366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím.
Výměra podlahové plochy jednotky pro účely stanovení spoluvlast-
nického podílu na společných částech dle nařízení vlády č. 366/2013 
Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlast-
nictvím, je 38,6 m2.
K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor – sklepní 
koje č. 583/6 – umístěný v 1 PP Budovy.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465 670 741, fax 465 631 321

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

oznamuje, že Město Králíky hodlá

PRODAT

Označení bytové jednotky: 583/7
Údaje o bytové jednotce: o velikosti 1+kk ve 2 NP, výměra 
podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 
podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 
Sb. činí 35,9 m2

Bytový dům čp.: 583
Ulice a obec: Františka Palackého, 561 69 Králíky 
Stavební parcela: 729 – zastavěná plocha a nádvoří
Pozemková parcela: 651/27 – zahrada 
Obec: Králíky 
Katastrální území: KRÁLÍKY
pozemek p. p. č. 651/27 je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
pozemek st. p. č. 729 je zapsán na LV č. 2649 a jednotky na LV 
č. 2650 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí
Výše spoluvlastnického podílu: 1232/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem

Nejnižší nabídková kupní cena: 309.349 Kč
Podmínky prodeje: 
• v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní ceny před podpisem 
kupní smlouvy 
• poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude osoba dle platného 
právního předpisu
• kupní smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento 
kupující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
• kupující se vzdá předkupního práva podle § 1124 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky, tel.: 465 631 366 

Konečný termín přijímání žádostí: do 30.06.2018
Žádosti o prodej volné bytové jednotky přijímá majetkový odbor Měst-
ského úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Popis jednotky:
Jednotka č. 583/6 je určena k užívání jako byt a je umístěna v 2 NP 
Budovy. Jednotka se skládá z: 

Místnost Podlahová plocha 
v m2 Místnost Podlahová 

plocha v m2

Pokoj + kk 22,74 Koupelna + WC 5,22
Předsíň 3,50 x x

x x Sklep 3,24

Pozn. uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá půdo-
rysná plocha místností, tj. není stanovena dle § 3 nařízení vlády č. 
366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím.
Výměra podlahové plochy jednotky pro účely stanovení spoluvlast-
nického podílu na společných částech dle nařízení vlády č. 366/2013 
Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlast-
nictvím, je 35,9 m2.
K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor – sklepní 
koje č. 583/7 – umístěný v 1 PP Budovy.
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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.

Informace z Občanské poradny Ústí nad Orlicí

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ
Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocen-

ského pojištění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na dlouhodobé ošetřovné vznikne tomu, kdo dlouhodobě 

pečuje o člena rodiny v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů 
a nemůže kvůli tomu chodit do zaměstnání nebo vykonávat samo-
statnou výdělečnou činnost.

Dlouhodobou péčí se rozumí poskytování celodenní péče ošet-
řovanému spočívající v každodenním ošetřování (tzn. péče spojená 
s podáváním jídla a pití, oblékáním, svlékáním, tělesnou hygienou 
a pomocí při výkonu fyziologické potřeby).

Dávku je možné pobírat nejdéle 90 kalendářních dnů a výše dávky 
za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. 

Ošetřovanou osobou musí být fyzická osoba, jejíž závažná porucha 
zdraví si vyžádala hospitalizaci trvající nejméně 7 kalendářních dnů. 
Potřebu péče v následujícím období musí potvrdit ošetřující lékař.

Abyste mohli uplatnit nárok na dlouhodobé ošetřovné, mu-
síte být:
a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným 

partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,
b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její souro-

zenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,
c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrova-

nou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené 
v písmenu b), nebo

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou 
žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Na rozdíl od běžného krátkodobého ošetřovného je tato dávka 
určena i pro OSVČ. Protože je to ale dávka nemocenského pojištění, 
podmínkou pro vznik nároku na její výplatu je dostatečně dlouhá 
účast na pojištění.

Zaměstnancům vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, pokud 
jsou účastni nemocenského pojištění alespoň 90 kalendářních dnů 
v posledních 4 měsících. U OSVČ je to účast na pojištění ales-
poň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby 
dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

V průběhu péče, za kterou náleží dlouhodobé ošetřovné, vám 
zaměstnavatel nemůže dát výpověď a po ukončení péče vám nová 
úprava v zákoníku práce garantuje původní práci i návrat na stejné 
pracovní místo.

Zaměstnavatel ale nemusí poskytnout pracovní volno na tuto péči 
automaticky. Může to odmítnout, ale jen kvůli vážným provozním 
důvodům. V takovém případě vám je musí písemně sdělit. V ostatních 
situacích je povinen volno poskytnout.

Nárok na další dlouhodobé ošetřovné může vzniknout nejdříve 
po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který jste měli naposledy na tuto 
dávku nárok. Dlouhodobé ošetřovné náleží vždy jen jednou, i když 
současně poskytujete péči více osobám.

Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou určeny 
všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, 
nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují 
pomoc.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu na-
jdete na www.uo.charita.cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415. 

Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
 Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí
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květen 2018
čtvrtek 3. od 20:00 hod – KAZIŠUCI – (komedie USA) 

Když si budete chtít prvně 
zasexovat a ještě nejste úplně 
dospělí, asi byste to neměli trou-
bit do světa, ani na ty internety.  
Záměr svých dětí odhalí jejich 
rodiče, kteří se vydají na váleč-
nou stezku, jejímž cílem je jedi-
né – zachování panenství svých 
dcer za každou cenu. A protože 
dcery právě odjely na maturitní 
ples, oni se jim nemůžou dovo-
lat a sex jim zakázat, vydají se 
za nimi do víru nočního malo-
města, aby je našli a řekli jim, 
že mají ještě dost času. Kdyby 
na začátku téhle pouti tušili, co je čeká, možná by nakonec skousli 
nejen ten sex, ale třeba i nějaké to neplánované těhotenství. 
režie: Kay Cannon/ vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky / 
100 min

pátek 4. od 17:00 hod – PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ – (akční 
sci-fi  USA)  [3D]

Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští 
tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi  
Pacifi c Rim, byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili 
teď. Proti nim stojí piloti ovládající Jaegery, obří roboty, kteří jsou 
svou velikostí a vybavením schopní konkurovat stejně vybaveným 
Kaiju. Jake Pentecost k nim dlouhou patřil, jenže pak se vykašlal 
na svůj talent i na odkaz svého otce, jenž v boji proti Kaiju obětoval 

vlastní život. Raději přežívá v ilegalitě a na živobytí si vydělává 
nejrůznějšími aktivitami za hranou zákona. Při jedné takové akci 
narazí na patnáctiletou Amaru, která dokázala ukrást a rozchodit 
původně k likvidaci určeného Jaegera. Než se tihle dva stačí po-
řádně seznámit, mají v patách Zákon. Aby unikli trestu, začlení se 
do programu výcviku nových pilotů Jaegerů. Jake po boku svého 
bývalého parťáka Lamberta jako instruktor a Amara jako nadějná 
pilotka. Všichni doufají, že si tréninkové schopnosti nikdy nebudou 
muset vyzkoušet v reálné válce. Jenže ta přichází dřív, než si všichni 
přáli, a ze směru, odkud ji nikdo nečekal.
režie: Steven DeKnight / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 
110 min

pátek 4. od 20:00 hod – DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
– (komedie ČR)

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná tele-
vizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. 

Naopak její sestra Karolína už 
toho pravého našla a plánuje 
svatbu. Právě kvůli tomu Marie 
přijíždí po dlouhé době za rodi-
nou na návštěvu do své rodné 
vesničky. Doma potkává svou 
dávnou lásku, Jiřího. Během pár 
okamžiků je jasné, že jejich city 
nejsou minulostí a skončí spolu 
v posteli. Jenže celá věc má jeden 
velký háček. Právě Jiří je snou-
bencem její sestry.
režie: Tomáš Svoboda / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 85 min

úterý 8. od 17:00 hod – AVENGERS: INFINITY WAR – 
(akční sci-fi  fantasy USA)  [3D]

Avengers: Infi nity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu 
fi lmovým světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nej-
smrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich 

superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit 
mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením 
a zkázou, zničí vesmír jednou provždy. 
režie: Antony & Joe Russo/ vstupné 130,- / přístupný od 12 let / 
české znění / 145 min

pátek 11. od 20:00 hod – TICHÉ MÍSTO – (horor/thriller USA)
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím 

naživu. Velmi rychle si totiž osvo-
jili pravidla, která začala platit 
po Jejich příchodu na Zemi. Kdo 
jsou ti Oni? Nikdo neví. Ví se jen 
to, že mají mimořádně vyvinutý 
sluch a každičký zvuk přiláká 
jejich pozornost. A jejich pozor-
nost pro lidi znamená jistou smrt, 
což záhy na vlastní kůži poznají 
i Abbottovi. Ti dosud jako jedni 
z mála přežívali i díky tomu, že 
je jejich nejstarší dcera Regan 
neslyšící, a tak pro ně byla znalost 
znakové řeči absolutní nutností 
i v „normálních dobách“. Kromě toho vyvinuli na odlehlé farmě, 
celou řadu bezpečnostních opatření, počínaje zvukově izolovaným 
sklepem a konče molitanem obalenými kostkami k Monopolům. 
Bude to ale k bezpečí stačit? režie: John Krasinski/ vstupné 120,- / 
přístupný od 12 let / titulky / 90 min

úterý 15. od 20:00 hod – JAK NAPÁLIT BANKU – (komedie 
Německo)

Boxer Chris, namydlený herec Petr 
a šílený marketingový specialista 
Max léta šetřili peníze na své životní 
sny, na budoucnost! Naneštěstí pro 
ně, bankovní manažer Schumacher 
úmyslně nechá jejich investiční 
účty padnout na nulu, aby se zbavil 
neurotického investičního poradce 
Tobiase. Všichni čtyři muži proto 
najednou čelí nejisté budoucnosti. 
A tak vymyslí šílený plán... 
režie: Wolfgang Petersen / vstupné 

120,- / přístupný od 12 let / titulky / 90 min
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pátek 18. od 21:00 hod – BERANI – (drama Island)
Kiddi pije a rád střílí. Gummi nepije a nestřílí. Zarostlí jsou oba 

stejně. Kiddi a Gummi jsou bratři, kteří spolu už 40 let nepromluvili 
ani slovo, a jediné, co oba sdílejí, je láska k ovcím. Jednoho dne 
Gummi pojme podezření, že Kiddiho výstavní beran je nakažen smr-
telnou klusavkou. Nad rodinným plemenem ovcí, životní pýchou 

obou bratrů, se začnou stahovat mračna. Film citlivě vypodobňuje 
bratrské pouto, které i po desetiletích vzájemných neshod zůstává 
silné. Nechybí mu nic, co mají fanoušci islandských fi lmů rádi: 
syrové prostředí, ironie a absurdní humor, umně vklíněný do žánru 
dramatu. – Snímek promítáme po cestopisné přednášce Tomáše 
Černohouse „Island: Cesta do středu země“. Návštěvníci před-
nášky mají vstup na fi lmové představení zdarma, samozřejmě je 
možný samostatný vstup na fi lm.
režie: Grímur Hákonarson / vstupné 80,- / přístupný od 12 let / 
titulky/ 90 min

úterý 22. od 17:00 hod – HLEDÁ SE PRINCEZNA – (ani-
movaná komedie Ukrajina) 

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných 
rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, 
který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled 
se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý 

čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil 
v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese Milu 
přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila 
je dcerou krále a bez okolků se vydává na záchranu své milé. 
Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná láska 
je silnější než jakékoliv čáry?
režie: Oleh Malamuž / vstupné 110,- / přístupný/ české znění / 85 min

úterý 22. od 20:00 hod – DEADPOOL 2 – (akční komedie USA)
Připravte se na druhý příchod 

Wade Wilsona alias Deadpoo-
la. Prožijeme s ním okamžiky, 
kdy jako kuchař přežije smrtící 
hovězí útok a hned poté prahne 
po splnění svého velkého snu: 
stát se nejvyhledávanějším bar-
manem v Mayberry. A zároveň 
se chce vyrovnat s tím, že zcela 
ztratil chuť a snaží se tedy objevit 
správné životní koření. Vyráží 
do světa, aby objevil významné 
životní body: rodinu, přátelství, 
novou chuť prožívat dobrodružství a také, aby si zasloužil vytou-
žený hrneček s nápisem „Nejlepší milovník na světě“. Deadpool je 
zkrátka chlapík mnoha tváří, byť jeho pravá, ukrytá pod maskou, je 
pěkně hnusná. Ale za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně 
černém smyslu pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským 
pravidlům fair play.
režie: David Leitch / vstupné 130,- / přístupný od 15 let / titulky / 90 min

středa 23. od 20:00 hod – TAXI 5 – (komedie Francie)
Pařížský polda Silvain Marot je proti své vůli převelen na měst-

skou policii do Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní primátor 
města, ho pověří speciálním úkolem. Má dopadnout gang italských 
lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají jedno klenotnictví 
za druhým. Jenže s chabě vybaveným vozovým parkem francouz-

ské policie to půjde splnit velmi těžko. Silvain tak má jen jednu 
možnost. Přemluvit ke spolupráci Eddyho Makloufa, synovce 
slavného Daniela Moralese. Eddy totiž po svém strýčkovi zdědil 
jeho vytuněné bílé taxi. Bohužel už ale nezdědil jeho řidičské 
schopnosti. Zato Silvain je excelentní řidič, který se s volantem 
v ruce snad narodil. Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu 
přichází v produkci Luca Bessona již pátý díl slavné francouzské 
série. Štafetu přebírají nové herecké tváře. Ale to hlavní zůstává – 
skvělé bouráky a adrenalinové honičky.
režie: Franck Gastambide / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min

pátek 25. od 20:00 hod – DÁMSKÝ KLUB – (komedie USA)
Inspiraci občas potkáte na těch 

nejnepravděpodobnějších mís-
tech. Třeba v dámském knižním 
klubu. To zjistí i čtyři celoživotní 
přítelkyně, které se po přečtení 
knihy „Padesát odstínů šedi“ 
rozhodnou radikálně změnit 
své stereotypní životy. Snímek 
vyniká hereckým obsazením: 
ženským hvězdám (Jane Fonda, 
Diane Keaton, Alicia Silversto-
ne, Mary Steenburgen) zdatně 
sekundují Andy Garcia, Richard 
Dreyfuss a Don Johnson.
režie: Bill Holderman / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 90 min

úterý 29. od 17:00 hod – SOLO: STAR WARS STORY – 
(akční sci-fi  fantasy USA)  [3D]

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké ga-
laxie ve fi lmu Solo: Star Wars Story, zbrusu novém dobrodružství 
nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. V řadě troufalých eskapád hlu-
boko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han 
Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale 
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa Calrissiana. 
Na této cestě se zrodí jeden z nejzvláštnějších hrdinů ságy Star Wars.
režie: Ron Howard / vstupné 130,- / přístupný/ české znění / 130 min
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úterý 29. od 20:00 hod – NA KRÁTKO – (drama ČR)
Na krátko je drama o chlapci 

Jakubovi, který zjistí, že celý 
jeho dosavadní život byla lež. 
A jemuž nezbude, než okamžitě 
dospět a se ztrátou iluzí se vyrov-
nat, a nebo… skončit špatně. Po-
moct mu nemůže nikdo. Ani 
matka, protože to ona mu lhala 
a tu pohádku o tatínkovi, který 
se mu nemůže věnovat, protože 
brázdí moře na zaoceánské lodi, 
si vymyslela. Ani otec, který 
na něj ve skutečnosti celý život 
kašlal a teď se chce starat, ale jen 
proto, že o něj jeho „opravdový“ 

syn z manželství nestojí. A ať je jaký chce, kapitán tedy rozhodně 
není. Ani sestra Pavlína, která je ve svých šestnácti také na prahu 
zjištění, že život je úplně jiný, než si ho představovala, a které to 
srdce zlomí úplně stejně.
režie: Jakub Šmíd / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české znění 
/ 100 min

Klub Na Střelnici Králíky
sobota 12.5.           SEX NA VLNÁCH         zač. v 19:00 hod

Komedie o různých podobách lásky, která je považována za di-
vadelní obdobu fi lmu Láska nebeská, v podání profesionálního 
souboru Divadla Šumperk. – Sex na vlnách je komedie neuvěřitelně 
plodného kanadského dramatika Norma Fostera. Doposud naps-
alpřes padesát divadelních her a ještě hodlá pokračovat. Občas si 
odskočí a napíše román nebo zahraje divadlo, protože je mimo jiné 
také výborný herec. Málokdy se stane, aby měl žijící autor festival, 
kde se hrají jenom jeho hry. Shakespeare třeba, budiž, tomu se to 
povedlo. Ale Norm Foster ho má od loňského roku také. Premiéry 
jeho her jdou jenom v Kanadě ročně do desítek, takže vlastně 
není divu, že vznikl Foster Festival. Sám autor ke svému úspěchu 
skromně podotýká, že jeho příčinu vidí v obyčejnosti svých her 
(ve skutečnosti jsou velmi vtipné). V tom, že nepřichází s žádným 
převratným, patetickým, dějinným poselstvím, ale píše o všedních 
problémech běžných lidí. Zájmu českých divadel kupodivu zatím 
unikal. Jeho kvality mohou naši diváci ocenit až v letošním roce 
hrou, která patří v řadě Fosterových her k tě m nejhranějším. – 
Vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové 
v obchodě Dětský textil, tel.: 732 202 193.

čtvrtek 17.5.         SETKÁNÍ SENIORŮ     zač. v 16:00 hod
Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občer-

stvením a tancem. Vstupné dobrovolné.

pátek 18.5.                 zač. v 19:00 hod

ISLAND: CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Cestopisná přednáška Tomáše Černohouse o cestě do středu země 

vás zavede na Island - ostrov, který by mohl být se svojí nadpo-
zemskou krásou a dechberoucí krajinou vlastní planetou. Po vzoru 
Julesa Verna a jeho knihy „Cesta do středu země“, jejíž děj autor 
zasadil právě do místní krajiny, podnikneme cestu okolo celého 
ostrova, přejdeme lávová pole, zdoláme sopky i ledovce, staneme 
na rozhraní kontinentů. Koupat se budeme v termálních pramenech, 
prozkoumáme vlnami a větrem bičované pobřeží, budeme lovit 
ryby a pozorovat velryby. Nakonec se na hřbetech islandských koní 
vydáme hledat vstupy do podzemí, odkud sestoupíme do hlubin 
místních lávových a ledovcových štol. Vzhledem k tomu, že Island 
leží na dotyku dvou litosférických desek, je tektonicky velice ak-
tivní. Ostrov je protkán 30 činnými sopečnými systémy a nachází 
se na něm 130 aktivních a neaktivních sopek. To je důvod, proč 
je možné se na Islandu kochat mnoha gejzíry, koupat v nespočtu 

termálních pramenů a také proč je na mnoha místech ostrova cítit 
síru (vč. vodovodních kohoutků s horkou vodou). Kromě toho se 
při přednášce dozvíte také mnoho o kultuře a životě místních oby-
vatel, získáte praktické tipy pro cestu na Island, ale hlavně pocítíte 
chuť opravdového severského dobrodružství, která ve vás vzbudí 
touhu sbalit si kufr a vydat se tam, kde dávají polární lišky dobrou 
noc, kde slunce v létě téměř nezapadá a kde v zimě jeho svit střídá 
polární záře. Vítejte v zemi ohně a ledu, kde se snoubí všechny 
extrémy. – Vstupné 80,- Kč, v ceně je volný vstup na následující 
promítání islandského fi lmu Berani (od cca 21:00 hodin).

středa 30.5.               zač. v 16:00 hod

JARNÍ ZPÍVÁNÍ MŠ MORAVSKÁ
Jarní hudební a taneční vystoupení dětí z MŠ Moravská. Vstupné 

dobrovolné.

čtvrtek 31.5.      PETER LIPA & BAND     zač. v 19:30 hod
Peter Lipa – slovenský zpěvák, skladatel, hudební organizátor, 

moderátor, manažer jazzového hudebního života, dlouholetý dra-
maturg a promotér předního evropského jazzového festivalu Bra-
tislavské jazzové dni. Jeho hudba vychází ze spojení jazzu a blues, 
vytvořil velmi osobitý vokální projev s důrazem na text. Jako jeden 
z mála uplatňuje v jazzu slovenský jazyk, vychází z rytmických 
možností textu a přenáší je do hudebního projevu. V jeho repertoáru 
najdeme tradicionály, swingové i jazzové standardy a samozřejmě 
původní písně. Během své kariéry se vždy obklopoval vynikajícími 
muzikanty, kteří se podíleli na Lipově reputaci zpěváka evropské 
úrovně. Např. v letech 1981-1987 Peter Lipa zpíval v Blues Bandu 
Luboše Andršta. Od roku 1990 je prezidentem Slovenské jazzové 
společnosti. Kuriozitou je, že svouji první nahrávku vydal až ve 40 
letech, přesto je velmi plodným interpretem s velkou koncertní 
praxí, vždyť je o něm známo, že zpíval na všech kontinentech! 
Sám ale říká, že největším zážitkem pro něj bylo společné zpívání 
s Bobbym McFerrinem při jeho bratislavském koncertě. – Koncert 
se stolovou úpravou sálu (možnost zakoupení občerstvení v kavár-
ně Střelnice před koncertem a o přestávce). – Vstupné 200,- Kč, 
předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil, 
tel.: 732 202 193.

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

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

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

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí naleznete na stránkách města Králíky – 
www.kraliky.eu 
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Energeticky úsporná opatření v našem městě
ze zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energií a navazujících 
vyhlášek,

• poskytování poradenské činnosti při přípravě projektů a koncepč-
ních záměrů města v oblasti energetiky, 

• poskytování odborných podkladů pro řízení energetického hospo-
dářství města.

Po provedení prohlídek energetických soustav odběrných míst el. 
energie a zemního plynu a kontrolních odečtů, byla navržena admi-
nistrativní, nízkonákladová a investiční opatření vedoucí k úspoře 
nákladů a energie.

Mezi nejvýznamnější opatření bylo zahrnuto zateplení obálky bu-
dovy Základní umělecké školy (ZUŠ), úprava el. přípojky Vojenského 
muzea a Základní školy Moravská, úprava soustavy vytápění a větrání 
v Kulturním domě a další drobné energeticky úsporné opatření. Pro 
zateplení obálky budovy ZUŠ město zajistilo zpracování kompletní 
dokumentace v takovém rozsahu, který umožňuje využití dotace 
s Operačního programu SFŽP.  

Úprava přípojky el. energie Vojenského muzea a napojení insta-
lované FVE byla provedena v průběhu roku 2017. U uvedeného 
opatření se předpokládá roční úspora 35 tis. Kč.

Oprava přípojky el. energie ZŠ Moravská byla rovněž provedena 
v roce 2017 a prakticky řešila odstranění provizorního připojení 
okolních odběrných míst z doby výstavby a poruchu na kabelovém 
přívodu k měření spotřeby.

Provedená úprava soustavy vytápění a větrání v Kulturním domě 
prakticky navazovala na předchozí zateplení budovy a měla by přinést 
jak větší pohodu pro návštěvníky, tak úsporu energie v důsledku 
instalace pružnějšího systému vytápění. U doporučených nízkoná-
kladových a administrativních opatření na jednotlivých odběrných 
místech el. energie se očekává roční úspora cca 20 tis. Kč.

Následně energetická služba provedla kontrolu dokumentace 
Energetického hospodářství města a doporučila dopracování zejmé-
na energetických auditů Základních škol a tepelného hospodářství 
společnosti Služby Města Králíky, s.r.o. 

V průběhu roku 2017 město zajistilo zpracování Energetického 
auditu ZŠ Moravské. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nacházejí 
i další 2 budovy města, MŠ a ZUŠ, byl energetický audit zadán 
na soubor uvedených budov. Uvedeným přístupem byla současně 
zajištěna požadovaná dokumentace energetického hospodářství pro 
všechny 3 uvedené budovy. Energeticky úsporná opatření navržená 
v energetickém auditu, řeší náhradu technologicky dožitých tepel-
ných zdrojů, opravu a zateplení obálky budov a úpravu systémů 
zásobování teplem a el. energií. Z energeticky úsporných opatření 
byly sestaveny 2 varianty řešení, které se prakticky lišily přístupem 
k hospodaření s energií.

Varianta A je navržena v čistě spotřebitelském systému. To zna-
mená, že provedením oprav budov i soustav zásobování teplem a el. 
energií budou minimalizovány spotřeby energie a budovy budou v re-
žimu pasivní spotřeby. V principu varianta A znamená, že zateplíme 
obálku budovy, zrekonstruujeme 10 tepelných zdrojů na stávajících 
místech a budeme se snažit prostřednictvím provozních opatření 
optimalizovat spotřebu energie a výši nákladů. 

Parametry varianty A:
Investiční náklad s DPH 15,1 mil. Kč
Úspora nákladů na energie   311 tis. Kč

Varianta B je navržena v režimu výroby a spotřeby el. energie 
a tepla. To znamená, že mimo provedení oprav, které minimalizují 
spotřeby energie, město vybuduje v místě spotřeby zdroj el. energie 
a tepla, tím bude zásobovat připojené objekty a přebytek el. energie 
prodávat do rozvodné sítě. Uvedeným přístupem si město v průbě-
hu 8 let vydělá na uvažovanou investici a následně si může z tržby 
za prodej el. energie tvořit fi nanční rezervu na další energeticky 
úsporná opatření. V principu varianta B znamená, že zateplíme 

Rozpočet města a vývoj nákladů jednotlivých nákladových položek 
je vedením města sledován průběžně.  Trvalá pozornost je věnována 
nejen standardním položkám, jako jsou provozní náklad, investiční 
náklady a náklady jednotlivých městských organizací, ale také ná-
kladům na energie a energetické hospodářství města.

K systémovým aktivitám a k průběžnému sledování vývoje nákla-
dů Rada města přistoupila již v roce 2009, kdy se zadala provedení 
auditu spotřeby energií a od roku 2011 město nakupuje energie 
výhradně od dodavatelů vybraných výběrovým řízením nebo aukcí. 
Od roku 2015 se město pravidelně účastní sdruženého nákupu el. 
energie a zemního plynu společně ve Sdružení obcí ORLICKO, 
Sdružením obcí Lanškrounsko, Sdružením obcí Severolanškrounsko 
a společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí. 

Realizovaný nákup elektrické energie pro rok 2017 provedený 
na Komoditní burze Kladno vytvořil, při vzájemném porovnání 
nákupních cen roku 2016 a 2017, předpoklad úspory nákladů ve výši 
203 tis. Kč. Ještě významnější úspora nákladů se předpokládá v náku-
pu zemního plynu, kde by město mělo ušetřit meziročně 1,2 mil. Kč.

V podzimních měsících roku 2014 bylo realizováno energeticky 
úsporné opatření - zateplení a výměna otvorových výplní na tělo-
cvičně základní školy na ul. 5. května. Hlavní práce byly provedené 
do konce roku 2014. V roce 2015 bylo provedeno zateplení střechy 
a drobné dokončovací práce. Dle energetického posudku se předpo-
kládala úspora energie ve výši 194,29 GJ a úspora nákladů ve výši 
60,54 tis. Kč/rok. Ve skutečnosti byla v 1. roce provozu tělocvičny 
dosažená úspora energie 224,97 GJ a nákladů ve výši 70,10 tis. Kč/
rok. Na uvedené energeticky úsporné opatření získalo město dotaci 
ve výši 3,235 mil. Kč z celkového investičního nákladu 4,484 mil. Kč.

Ještě ve stejném roce vedení města využilo mimořádně příznivé 
situace a ve velmi krátké době zajistilo podklady pro podání žádosti 
na další energeticky úsporné opatření – zateplení obálky budovy 
Kulturního domu. Dle energetického posudku se předpokládala 
úspora energie ve výši 242,0 GJ a úspora nákladů ve výši 75,64 
tis. Kč/rok. Ve skutečnosti byla v 1. roce provozu kulturního domu 
dosažená úspora energie 266,15 GJ a nákladů ve výši 83,19 tis. Kč/
rok. Na uvedené energeticky úsporné opatření získalo město dotaci 
ve výši 4,0 mil. Kč z celkového investičního nákladu 7,8 mil. Kč.

V návaznosti na zajištění povinnosti sledovat a vyhodnocovat udr-
žitelnost realizovaných energeticky úsporných opatření po dobu 5ti 
let, ale i s ohledem na výši nákladů vynaložených na energie, vedení 
města rozhodlo o zřízení služby Energetického managementu. Pro 
zajištění uvedené služby byla vybrána v závěru roku 2015 společnost 
MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Výše uvedená společnost předložila nejvýhodnější cenovou na-
bídku a současně se prokázala velmi kvalitními referencemi. Rutinní 
činnost Energetické služby byla zahájena od 1.1.2016.

Energetické služby zahrnuji zejména:
• Sběr dat, vyhodnocení spotřeby a zhodnocení oprávněnosti spotřeby 

energie jednotlivých odběrných míst v průběhu hospodářského 
roku, 

• vedení a správu databáze spotřeb a nákladů na energie jednotlivých 
odběrných míst,

• provádění průběžné (měsíční) kontroly a vyhodnocení spotřeb ener-
gie a nákladů dle zjištěných skutečností, navrhování okamžitých 
neinvestičních a nízkonákladových opatření zajišťujících úsporu 
nákladů a optimalizaci nákupu energie dle podmínek volného 
trhu s energií,

• součinnost při provádění průběžného a závěrečného vyhodnocení 
udržitelnosti investičních akcí hrazených z dotačních programů 
SFŽP, MPO (ČEA) apod. v oblasti energetiky,

• vypracování podkladů pro rozhodovací proces nákupu elektrické 
energie a zemního plynu,

• provádění kontrol, vyhodnocení a zpracování návrhů opatření u již 
realizovaných úsporných projektů,

• poskytování součinnosti při zajišťování povinností vyplývajících 
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Skrytá identita aneb jak se dostat 
do exekuce

Slavný fi lm Martina Scorseseho „Skrytá identita“ se čtyřmi ho-
llywoodskými megahvězdami (Leonardo di Caprio, Matt Damon, 
Mark Wahlberg a Jack Nicholson) se stal možná inspirací pro 
vykutáleného podnikavce v našem městečku. Dle našich spletitých 
zákonů totiž krádež identity, obzvlášť pro cizí státní příslušníky, 
není žádný problém!

A tak se stalo, že takový „úspěšný“ podnikavec přivedl zavede-
nou a bezúhonnou společnost na pokraj exekuce. Jak je to možné? 
Stačí si vypůjčit fi remní auto a měsíce s ním brázdit  Evropou – 
náklady se vyšplhaly na 56.000,- Kč, na jméno společnosti si vzít 
u O2 několik SIM karet za účelem zahraničních telefonátů, odcizit 
zařízení EET, což vygenerovalo dluh 72.000,- Kč, vypůjčovat si 
od soukromníků částky v řádů desetitisíců atd. atd. Celkové dluhy 
tohoto dobrodruha podnikajícího i v našem městě ve službách, 
a který je trestně stíhán např. i v Rakousku, jen u nás činí již cca 
300.000,- Kč. Můžeme jen s jistotou tušit a víme kolik kde dluží 
a nesplácí, litujeme jen lidi, kteří mu naletěli

Tento „úspěšný“ podnikavec, totiž může vystupovat jako cha-
rakterní herec i v Národním divadle, a proto mu mnoho lidí naletí 
a věří mu. Dokonce ani nevyžadují písemné potvrzení, ale štěstí, že 
náš právní řád umí uznat svědky při předávání fi nančních hotovostí 
i jiných prostředků. 

I stalo se, že zástupce zmíněné společnosti přišel vzniklou situaci 
řešit osobně. Jak to dopadlo? Byl fyzicky napaden a náš podnikavec 
mu sdělil, že po vzoru sicilské mafi e zástupce společnosti skončí 
v betonových „botách“ na dně Jadranu. „To jsou paradoxy, Paní 
Müllerová...“

Jak to tak vypadá, právo je u nás, zvláště u cizinců, velmi těžko 
vymahatelné a krást identitu je zřejmě běžné. Náš pan podnikavec 
se nyní skrývá v provozovně, která je pravidelně z technických 
důvodů uzavřená nebo ve své rodné zemi, která je sice členem 
EU, ovšem tedy instituce, která je zaneprázdněna řešením velikosti 
WC splachovačů, zakřivením banánů, názvy másla a rumu, již ale 
kriminalita mezi členskými státy NEZAJÍMÁ! 

Co tedy dělat? Obrnit se trpělivostí, nebo vzít spravedlnost 
do svých rukou? Obojí je špatně. Poučme se z tohoto příběhu 
a buďme obezřetní. Bezbřehá důvěra se totiž nevyplácí!

S., Šumperk
(poznámka redakce - autor příspěvku je redakci znám)Odkory z pořezu - průměr balíku 1 m

délka 3m 1000,-/ks v balíku je cca 1,5 pm 
délka 4m 1300,-/ks v balíku je cca 2 pm

Odřezky na paletě
800,-/rm za 1 metr prostorový skládaný

délky cca od 20cm do 50 cm
 Štípané palivové dřevo

v metrových délkách 1200,-/rm
možnost nakrátit na zkrac. pile - nutno objednat dopředu

za 1 metr prostorový skládaný 
(volně ložené) 1500,-/rm

možnost zakrátit na délky na od 20 cm do 50 cm
Porovnání výhřevnosti dřeva (váha versus výhřevnost)

MJ/kg MJ/pm MJ/rm
Smrk 13,1 7350 5440
Buk 12,5 10830 7320
Akát 12,7 11850 8030

ceny bez DPH a dopravy
(pm) = 1 m3 plné dřevní hmoty ( plnometr , pevný metr)
(rm) = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60 - 75% dřeva

(prostorový metr)
informace: Jiří Janec - 777 202 355
odběrné místo: Pila Malá Morava - odbočka na Podlesí

Prodej palivového dřeva - akát

obálku budovy, vybudujeme jeden zdroj tepla a el. energie, vlastní 
rozvod tepla a el. energie mezi uvažovanými budovami a budeme 
vlastními silami zásobovat uvedené budovy teplem a el. energií. 

Parametry varianty B:
Investiční náklad s DPH 23,2 mil. Kč
Úspora nákladů na energie   771 tis. Kč 

Postupem podle Varianty B se Město Králíky může stát aktivním 
hospodářem v energetické hospodářství města, a tak připravovat 
účinnější opatření jak v oblasti úspor energie a nákladů, tak v oblasti 
životního prostředí. 

O tom, která varianta bude použita k realizaci, bude zastupitelstvo 
v nejbližší době rozhodovat.
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Mateřské  školy na obou stranách 
česko-polské hranice toho mají 

hodně společného
Mateřská škola Moravská v Králíkách a Mateřská škola 

v polském Mezilesí (Samorzadowe przedskole Miedzylesie) 
– partnerství mezi těmito dvěma školkami vzniklo už  před 
více než 25 lety. V uplynulých 5 letech se toto přátelství  stále 
prohlubuje.  Po celou dobu se obě Mateřské školy vzájemně 
setkávají při různých příležitostech několikrát během každého 
školního roku. Zejména  společné oslavy Mezinárodního dne 
dětí se staly tradicí. Každoročně vždy jedna ze školek k této 
příležitosti připravuje společný program pro všechny české 
i polské děti.

V Mezilesí jsme  například před lety oslavili Den dětí při 
zábavném dopoledni s klaunem, poté  při sportovně - zábavném 
dopoledni na zahradě nebo minulý rok s kouzelníkem . Pro 

naše polské kamarády jsme 
ke Dni dětí připravili například  
ukázku soviček a dravců, což 
se setkalo s ohromným nad-
šením jak polských dětí tak 
paní učitelek a dodnes na tento 
zážitek paní učitelky z Mezi-
lesí vzpomínají. Jindy  to byla 
školková Olympiáda na sta-
dionu v Králíkách, po dalších 
dvou letech  ukázka papoušků 
manželů Podolských, která se 
také setkala s velikým ohlasem.

Letos v červnu přivítáme 
polské děti v Králíkách, aby-
chom  Den dětí opět společně 
oslavili. Tentokrát jsme se 
rozhodli ukázat polským ka-

marádům blízké okolí Králík. Společně podnikneme procházku 
na Horu Matky Boží, odkud se s dětmi rozhlédneme do krajiny 
a  ukážeme jim okolí Králík a Králického Sněžníku, který  děti 
z Mezilesí znají z druhé strany hranice. Cestou nás budou čekat 
různé úkoly jak pohybové tak poznávací. Budeme společně 
pozorovat přírodu a okolní krajinu a na závěr se v přírodě 
občerstvíme při společném pikniku.

Spolupráce mezi oběma školkami však už několik let nepřed-
stavuje „pouze“ každoroční společnou oslavu Dne dětí. Každým 
rokem se uskutečňují také metodická setkání mezi učitelkami 
obou mateřských škol, kdy paní učitelky z naší Mateřské školy 

stráví jedno dopoledne v polské školce a mají možnost seznámit 
se s prací učitelek a metodami jejich práce. Na oplátku paní 
učitelky z polské školky přijíždějí strávit jedno dopoledne 
do naší Mateřské školy a pozorují práci učitelek v české školce.  
Velmi zajímavou zkušeností byla vzájemná výměna učitelek 
z obou mateřských škol, která po několik let každoročně pro-

bíhala. Paní učitelky přímo pracovaly s dětmi při dopolední 
činnosti. Z naší MŠ do Polska za dětmi odjížděly vždy dvě paní 
učitelky, které si pro polské děti připravily dopolední program 
plný her, písniček a tvoření. Tato aktivita probíhala i naopak, 
kdy polské paní učitelky přijížděly k nám. Tak se naše děti 
seznamovaly s polským jazykem a získávaly povědomí o tom, 
že v různých zemích se mluví různě.  

V letošním roce jsme se rozhodly (myšleno my, paní učitelky) 
pro trochu jiný model této aktivity. Rozhodly jsme se totiž po-

zvat děti a paní učitelky z Mezilesí k nám do školky, aby s námi 
strávily jedno  dopoledne ve školce se všemi aktivitami, které 
běžně ve školce s dětmi podnikáme. Přijelo k nám 20 dětí a tři 
paní učitelky. Děti se rozdělily do dvou tříd a společně s českými 
dětmi pracovaly pod vedením učitelek z králické školky. A tak 
jsme společně zpívali, cvičili, bubnovali, vyráběli a vyprávěli 
si o jaru. Děti se naučily polsky a česky pozdravit, naučily se 
jak se řekne polsky a česky jaro, a protože to byl čas před Ve-
likonocemi, seznámili jsme polské kamarády s velikonočními 
tradicemi v Čechách. Zkrátka jsme si všichni to dopoledne 

užili. Polské děti si odvezly domů vlastnoručně vyrobeného 
velikonočního králíčka a velikonoční perníček.

Týden nato jsme s našimi dětmi odjely do školky v Mezilesí, 
kde nás čekalo něco podobného, jen jsme trochu více poznaly 
zase my polský jazyk. Také v polské školce jsme si všichni 
užili běžné dopoledne, tak jak to u polských kamarádů ve škol-
ce chodí. Samozřejmě, že se děti opět vzájemně představily 
a pozdravily a pak už jsme společně tancovali, zpívali, cvičili 
a vyráběli na téma domácí zvířátka. Každý z dětí si odvezl domů 
svůj výrobek – kravičku nebo pejska. Tak se děti dozvěděly 
něco o domácích zvířátkách v polštině. Ze všech společných 
setkání s dětmi vždy přibudou další nová slovíčka do našeho 
školkového  česko-polského obrázkového slovníku.

Tato společná setkání vždy končí tak, že se nikomu nechce 
odjet domů a slíbíme si, že se zase brzy sejdeme.

 Co však je vždycky na těchto akcích nejhezčí? To, když děti 
necháte volně si společně hrát. Postupně se vytrácí  jazyková  
bariéra, odchází stud a děti se bezprostředně začnou společně 
bavit při hře. A vůbec nevadí, že každé mluví jiným jazykem, 
vůbec k tomu, aby se dorozuměly nepotřebují dospělé. Vznikají 
malá dětská přátelství. Je krásné děti pozorovat, jak nacházejí 
společnou řeč, aby si mohly společně hrát.

Kolektiv MŠ Moravská, Králíky
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Nahlédnutí do MŠ Prostřední Lipka
Školní rok se nám překlenul do druhé poloviny a děti v mateřské 

škole mají za sebou mnoho akcí, pohádek, ale také projektů. Mezi 
velmi zdařilé projekty může vzpomenout ,,zimní olympiádu a pří-
pravu na jaro“. Zimní olympiádu jsme uskutečnili venku na školní 
zahradě, ale také ve třídě (viz. foto). Jaro jsme přivítali vynášením 
smrtky Morany, písničkami a námětovou hrou na zahradníky. Každé 
dítě si naselo do svého květináčku oves nebo pšenici a  růst osiva 
mohly pozorovat. Nechyběl ani karneval, návštěva maňáskových 
divadel a hudební vystoupení Martina Kubáta. Předškoláci navštívili 
1.třídy ZŠ, nahlédli do učebnic, sešitů svých kamarádů a zapojili 
se do vyučovací hodiny . Nejvíce děti zaujala práce na interaktivní 
tabuli a nechyběla ani společná písnička na závěr. 

Všechny informace k dalším akcím naší mateřské ško-
ly včetně fotografií najdete na webových stránkách školy 
www.mscervenypotok.cz

Chtěli bychom touto cestou připomenout ,,Zápis na školní rok 
2018/2019“, který proběhne v budově naší MŠ v pátek 4.5.2018.   
od 12.30 do 15.00 hod.  

za mateřskou školu celý kolektiv

Duben – měsíc svařování
Letošní duben byl pro reprezentanty Středního odborného uči-

liště opravárenského v Králíkách měsícem ve znamení svařování. 
Zúčastnili jsme se dvou svářečských soutěží, kterým předcházela 
náročná příprava žáků oboru Opravář zemědělských strojů, kteří 
našli odvahu předvést to, co se ve škole naučili v oblasti tak spe-
ciální technologie, jakou je ruční svařování kovů. 

Dne 5. 4. naše škola vyslala Lukáše Adamce, žáka 3. ročníku, 
na mezikrajskou velikonoční soutěž ve svařování, kterou pořádala 
SŠŽTS v Šumperku. Tady Lukáš poměřoval své znalosti a doved-
nosti ve  svařování  metodou 135 (svařování v ochranné atmosféře 
CO2) se svými vrstevníky. Teoretické znalosti soutěžících byly 
prověřovány formou testů z bezpečnostních ustanovení a techno-
logie, praktické dovednosti mladí svářeči prokazovali zhotovením 
tupého svarového spoje dvou plechů tloušťky 3 mm a provedením 
koutového svaru, který spojoval trubku vnějšího průměru 102 mm 
s plechem tloušťky 5 mm. O konečném pořadí soutěžících rozhodl 
součet bodů z jednotlivých disciplín, přidělených odbornou komisí 
složenou ze zástupců strojírenských fi rem a zkušební organiza-
ce. A právě zde se projevily silné a slabé stránky jednotlivých 
soutěžících. V konečném hodnocení se ukázalo, že u obou svarů 
Lukáš získal nejvíce bodů ze všech účastníků, ale horší výsledek 
z testů ho posunul na pomyslném žebříčku úspěšnosti směrem 
dolů, na celkově 3. příčku, za kterou byl i tak odměněn hezkou 
cenou v podobě hodnotné sady PROFI gola nářadí.  

Dalším kláním v oblasti svařování, ve kterém reprezentovali 
naši žáci „barvy“ své školy, byl již 22. ročník soutěže o Zlatý 
pohár LINDE, konaný ve dnech 24. a 25. 4. ve Frýdku-Místku, kde 
jsme měli své tradiční zastoupení. Zde za nás soutěžila Markéta 
Cacková z 2. ročníku  metodě ručního obloukového svařování 
obalenou elektrodou (metoda 111) a ve svařování plamenem 
(metoda 311) a v ochranné atmosféře (metoda 135) za nás „kopali“ 
žáci 3. ročníku, Petr Chaloupka a opět Lukáš Adamec. Podobně 
jako v předchozí soutěži každá metoda svařování zahrnovala dva 
teoretické testy a praktickou část, ve které soutěžící svařovali jeden 
druh tupého svarového spoje. Tady ve velké konkurenci prokázala 
nejlepší připravenost z našeho týmu bojovnice Markéta, která 
skončila velice těsně na 4. místě z 24 svářečů obalenou elektrodou, 
se stejným počtem bodů, jaký dosáhl 3. nejlepší v této metodě, 
u kterého však odborná porota ve stanovení konečného pořadí 
přihlédla k zisku více bodů ze svaru. Markéta ale s prázdnou 
domů neodjížděla. Společně se dvěma dalšími dívkami obdržela 
cenu za odvahu poměřit se s takovou přesilou chlapců v tak ná-
ročném oboru, jakým je ruční svařování kovů. To, že naše žákyně 
jako jediná příslušnice něžného pohlaví v této metodě svařování 
předčila většinu hochů, lze považovat za veliký úspěch, svědčící 
o její šikovnosti a zároveň je to důkaz o tom, že obor Opravář 
zemědělských strojů je řemeslo nejen s pověstným „zlatým dnem“, 
ale že je určeno i pro něžné dívčí ruce.  

Karel Málek – SOUo Králíky
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Úspěchy žáků ZUŠ Králíky 
v krajských kolech soutěže ZUŠ
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás za Základní uměleckou 

školu informovali nejen o účasti, ale i o úspěchu našich žáků hu-
debníků a tanečníků v okresních kolech soutěže ZUŠ, která bývá 
každoročně vyhlášena MŠMT v různých uměleckých oborech. 

V pondělí 26. března 2018 se v Základní umělecké škole ve 
Vysokém Mýtě konalo krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové 
dřevěné nástroje. Tohoto krajského kola se za naši školu a zároveň 
i okres Ústí nad Orlicí účastnily pod vedením paní učitelky Mgr. De-
nisy Hejtmanské žákyně Barbora Kholová a Adéla Švandová ve hře 
na zobcovou fl étnu. Dále také žákyně Šárka Kučerová z klarinetové 
třídy pana učitele Lukáše Bartoníčka, DiS. 

Za svá hudební vystoupení v jednotlivých věkových kategoriích 
získaly tyto ceny:
III. kategorie – hra na zobc. fl étnu 

2. cena – Barbora Kholová
VI. kategorie – hra na zobc. fl étnu 

Adéla Švandová 1. cena s postupem do celostátního kola!
VII. kategorie – hra na klarinet 

2. cena – Šárka Kučerová

Druhý den v úterý 27. 3. 2018 organizovala opět Základní 
umělecká škola Vysoké Mýto další krajské kolo soutěže ZUŠ, 
kterého se účastnili hráči na dechové žesťové nástroje, mezi kterými 

Pozvánky na květnové akce 
ZUŠ Králíky

Přijměte pozvání na Absolventský koncert žáků hudebního 
oboru, který se bude konat v prostorách Evropského domu Králíky 
ve čtvrtek 10. května 2018. Se svým závěrečným hudebním pro-
gramem se Vám představí tři klavíristky, a to Hana Kalousková (ze 
třídy Mgr. Olgy Zajacové), Natálie Linhartová (ze třídy Mgr. Zdeň-
ky Křížkové), Veronika Švédová (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. 
um.) a houslistka Natálie Muchová (ze třídy MgA. Bohuslava 
Mimry). Začátek koncertu je v 18:30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Ve čtvrtek 17. května 2018 Vás zveme na Absolventskou 
vernisáž výstavy závěrečných prací žáků výtvarného oboru, která 
proběhne v Městském muzeu Králíky od 18:00 hodin. Vernisáží 
otevřeme výstavu čtyř mladých umělkyň, a to konkrétně Heleny 
Feltlové na téma „Vůně terpentýnu“ a Aleny Magdaleny Stoklás-
kové na téma „Příběhy“ (obě žákyně ze třídy akad. mal. Marie 
Karenové) a dále Jindřišky Jetmarové na téma „Elementy“ a Eriky 
Kočí na téma „Uvnitř a zvenku“ (obě ze třídy Mgr. Ivy Dolečkové). 
Výstava potrvá od 17. 5. – 24. 6. 2018.

Pokud Vás láká komplexnější přehlídka činnosti Základní umě-
lecké školy Králíky, jejich žáků a učitelů všech čtyř uměleckých 
oborů, neváhejte a přijďte s námi oslavit II. ročník celostátního 
happeningu ve veřejném prostoru – ZUŠ OPEN, ke kterému 
se naše škola i v letošním roce připojila. Odpolední „Promenádu“ 
odstartujeme ve čtvrtek 24. května 2018 od 16:00 hodin v parku 
u kulturního domu Klub Na Střelnici Králíky. Těšit se můžete 
na bohatý program v provedení žáků hudebního, tanečního a li-
terárně dramatického oboru, Pěvecký sbor Králíky a Červená 
Voda, Dechový orchestr ZUŠ Králíky i na doprovodnou výstavu. 
Občerstvení zajištěno.

za kolektiv ZUŠ Králíky Mgr. Zdeňka Křížková

Heřmanice rozezní varhany 
a oslaví 450 let

Pokud zavítáte v sobotu 26. května do Heřmanic u Králík, budete 
mít možnost strávit celý den oslavou dvou významných událostí. 
Tou první bude znovurozeznění varhan v opraveném kostele 
Nejsvětější Trojice. Varhany se podařilo opravit díky dobrovolné 
iniciativě „Vím já kostelíček“. Nový vzhled kostela je výsledkem 
práce místních obyvatel, za fi nanční pomoci města Králíky, mece-
nášů a dobrovolníků.

Druhou významnou událostí je připomenutí výročí 450 let 
od první písemné zmínky o Heřmanicích.

V kostele Nejsvětější Trojice budou při zahájení v 10:30h před-
staveni čestní hosté, proběhne zde slavnostní akt žehnání nově 
opraveným varhanám a uskuteční se poutní mše svatá. Odpoledne 
čeká na návštěvníky lákavá nabídka kulturních vystoupení: varhanní 
koncert Václava Uhlíře se zpěvačkou Hanou Medkovou, loutkové 
představení divadla Toy Machine, koncert cimbalistky Zuzany 
Lapčíkové, večerní zábava s kapelou Fleck Band…(a další).

V přestávkách budete mít možnost navštívit heřmanickou tržnici, 
zookoutek, výstavku traktorů, vydat se na prohlídku věže kostela 
nebo kůru s varhanami, svézt se koňským povozem a využít ob-
čerstvení s místními specialitami.

Srdečně zvou Heřmanice, „Vím já kostelíček“ a město Králíky

jízdní řád autobusů 26. 5. 
Králíky – Heřmanice - Králíky:

Králíky – Prostřední Lipka 
– Heřmanice

Heřmanice – Prostřední 
Lipka – Králíky

10:10  na zahájení 
a slavnostní mši 12:15 po ukončení mše

13:10 na odpolední koncert 
a divadlo 16:00 po ukončení divadla

16:40 na koncert 
Z. Lapčíkové 18:40 po ukončení koncertu 

Z. Lapčíkové

nástupní místo Králíky: parkoviště u MŠ (u Reichlů)

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.

soutěžili za okres Ústí nad Orlicí také tři žáci naší školy pod vedením 
pana učitele Bc. Milana Fogla. A jak naši žáci uspěli?
V. kategorie – hra na trubku

3. cena – Bedřich Stránský  
VI. kategorie – hra na trubku

2. cena – Patrik Pauk + diplom za stylovou interpretaci skladby 
Dr. jazz stomp od Joe ,,King‘‘ Olivera
VII. kategorie – hra na tenor 

1. cena – Richard Kosuk
Ve středu 28. 3. 2018 se k předchozím úspěchům přidal další, kdy 
se v Základní umělecké škole Pardubice Havlíčkova konalo kraj-
ské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, do kterého 
za okres Ústí nad Orlicí postoupila naše žákyně Kristýna Faltusová 
z pěveckého oddělení paní učitelky Petry Fišerové, DiS.. Kristýna 
v 0. věkové kategorii získala 1. cenu..
0. kategorie – sólový zpěv

1. cena – Kristýna Faltusová 

Upřímně gratulujeme všem zúčastněným žákům a přejeme jim, 
ať je muzika stále baví. Poděkování za skvělou přípravu a pod-
poru patří nejen výše zmíněným pedagogům, ale i paní učitelce 
Sylvě Bartikové, dipl. um., která byla odbornou porotou oceněna 
za výbornou hudební spolupráci se žáky a klavírní doprovod nejen 
v okresním, ale i krajském kole této soutěže.

za kolektiv ZUŠ Králíky Mgr. Zdeňka Křížková
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MM sto Králíky, Sociální služby Králicka  
a Klub Na St elnici  

vás zvou na  

SSPPOOLLEE EENNSSKKÉÉ  
PPOOSSEEZZEENNÍÍ  
SSEENNIIOORR   

 
 

které se koná ddne 17.5.2018 
ve velkém sále  

Klubu Na St elnici v Králíkách. 
Za átek v 16.00 hod. 

K poslechu a tanci hraje p. Arnošt Št rba. 
 

hudba * tanec * ob erstvení  
 
K doprav  možno použít autobusové linky (odjezdy):

Srde n  zvou po adatelé. 

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s.:
Výbor dne 3.4.2018 zhodnotil plnění akcí z Plánu činnosti pro 

rok 2018. Rok 2017 byl zakončen uspořádáním SILVESTRA. Při 
jeho propagaci nebyla účast dostatečně naplněna členy spolku. 
Hudba byla zajištěna panem Špindlerem.

Oslava MDŽ dne 16.3. proběhla důstojně. Ženy obdržely kvě-
tinu a přání ke svátku. Bylo péčí spolku zajištěno občerstvení. 

Spolek obdržel fi nanční podporu od MěÚ Králíky na činnost 
a úhradu energií.

Zájezdy na plavání do bazénů v Zábřehu a Velkých Losinách 
jsou tradičně plně obsazeny. Dle možnosti Spolek zabezpečuje  
zájezdy, v dubnu do PEKLA u Hlinska. Zde je výborem dán 
důraz při uhrazení ceny zájezdu na člena i nečlena v rozdílné 
úhradě zájezdu.

V měsíci květnu výbor uspořádá opékání buřtů na Amálce, 
koupání ve Velkých Losinách. Tyto akce budou zveřejněny 
na plakátech, e-mailech a informačních lístcích.

Výbor spolku

Mezinárodní hudební festival
LETOHRAD 2018
2. – 10. června 2018

www.mhf.letohrad.cz

PROGRAM:
Sobota 2. června 2018 – Letohrad, Tvrz Orlice
19.30 hod. Předání cen Města Letohrad, předání ceny Grand prix
20.00 hod. Slavnostní zahajovací galakoncert BRATŘI EBE-
NOVÉ
vstupné: jednotné vstupné 150,- Kč – v předprodeji (bude prodáno 
pouze 400 vstupenek – v případě nepříznivého počasí mají diváci 
garantovaná místa v DK). Předprodej vstupenek bude probíhat v IC 
Letohrad, Václavské nám. 77 - od 2. května 2018. V případě konání 
na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod. v prodeji další vstupenky 
(dalších 400 ks) v ceně 190,- Kč.

Neděle 3. června 2018
10.15 hod. Tvrz Orlice - Festivalová bohoslužba –Vstup zdarma
17.00 hod. Kostel Jablonné nad Orlicí - Musica Dolce Vita  (ČR)
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Úterý 5. června 2018 ve 20 hod.
Kostel Lukavice – Juan Paradell Solé – varhany (Itálie)
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Pátek 8. června 2018 ve 20 hod.
Evangelický kostel Horní Čermná – Johannes Skudlik – varhany 
(SRN)
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Sobota 9. června 2018 

18.00 hod. Klášter Králíky
Maria a Roman Perucki – housle + varhany (PL)
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
21.00 hod. Kostel Výprachtice
Dominika Zamara (Itálie – soprán), František Vaníček – varhany  
Představení varhan po rekonstrukci – videoprojekce
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Neděle 10. června 2018 v 15 hod.
kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici Mozart gala - 
Korunovační mše a další známé skladby W. A. Mozarta Komorní 
orchestr J. Kociána, sólisté a pěvecké sbory (Familia Cantorum)  
Vstupné: 80,-/ slevy 50,- Kč

Neděle 24 .června 2018 v 15 hod.
kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici Festival PLUS - 
mimořádný festivalový koncert Chancel Choir First Presbyterian 
Church of Annapolis (USA)

Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč

Výroční schůze ZO ČZS Králíky
Dne 18.3.2018 se uskutečnila výroční členská schůze ZO ČZS 

Králíky v restauraci „Formanka“. Schůze se zúčastnila delegace 
z partnerské organizace „Tęcza z Międzylesia“ v počtu 4 členů, 
kteří nám tlumočili pozdrav od starosty p. Tomasze Korczaka. 
Zároveň nám polští kolegové předali drobné dárky a předsedkyně 
organizace p. Boźena Pawula nás pozvala na akce, které se pořádají 
v Międzylesiu.

MO Králíky
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Jablonné nad Orlicí - Akce květen  2018
Malířky Podorlicka – výstava Malířky Podorlicka - skupina 

žen, které měly k malování vždy blízko. Sešly se v Ústí nad Orlicí 
v Umělecko-průmyslové škole u akademického malíře pana Jaro-
slava Habrmana. Pod jeho odborným vedením dosáhly výsledků, 
které můžete shlédnout na výstavě. Výstava potrvá do 3.6. v pro-
storách IC, čp.30 

Pozvání Evy Markové – sál kina Jablonné nad Orlicí, 
12.5.2018 17:00

Promítání záznamů z módních přehlídek v 90.letech, společenské 
setkaní

Poslední let - sobota 19.května, 19 hodin, sál kina Jablonné 
nad Orlicí

Repríza divadelního představení ochotníků z Jablonného nad 
Orlicí a okolí. Prodej vstupenek v IC, nám.5.května 30

Pojďte pane budeme si hrát - neděle 20.5.2018 ,16 hodin, sál 
kina Jablonné nad Orlicí

Zveme nejen děti a jejich rodiče na divadelní představení 
s humornými příběhy dvou medvědích brášků, kteří si hrají napůl 
mezi skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené hry a malý 
medvěd neztrácí důvěru v nové nápady. Když se nedaří, pomůže 
hromada výborných bonbónů... V pestrém představení uvidíte 
příběhy Potkali se u Kolína, Nazdar kedlubny a Držte si klobouk! 
Kromě malého medvídka a jeho vypečeného brášky můžete obdi-
vovat také opravdového kouzelníka Grina.

Prodej vstupenek na IC, nám.5.května 30.
Vstupné: 150,-

FRANKIE A JOHNY – čtvrtek 24. května 2018, 19 hodin, 
sál kina Jablonné nad Orlicí

Divadlo  V Rytířské uvádí Terezu Kostkovou a Aleše Hámu 
v něžné komedii o lásce. 

Johny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské 
restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká 
číšnice ho okouzlí. Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. 
A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco Frankie považuje vše 
za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johny 
se zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah nemůže fun-
govat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Po sérii vtipných slovních 
přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by 
ti dva měli ještě šanci…?

Prodej zbylých vstupenek na IC, nám.5.května 30

Připravujeme na červen

Koncert – Musica Dolce Vita
kostel sv. Bartoloměje 17,00, neděle 3.června
Koncert s názvem „Hudba královen“ se koná v rámci MHF 

Letohrad.

8. ročník turnaje ve stolním tenisu
Memoriál Jana Ďurovského 

Oddíl stolního tenisu TJ Jiskra králíky pořádal v sobotu 7.4.2018 
již 8.ročník nočního turnaje ve stolním tenisu pod názvem „Memo-
riál Jana Ďurovského“ . 

 Letošní osmý ročník byl pořádán u příležitsti 450. výročí města 
Králíky a byl tradiční důstojnou vzpomínkou na našeho bývalého 
spoluhráče , trenéra a kamaráda pana Jana Ďurovského, který byl 
významnou osobností králického sportu a dokázal svým osobním 
přístupem a láskou ke sportu přitáhnout mnoho dnešních hráčů 

a hráček ať už stolního tenisu , volejbalu nebo nohejbalu. Pod jeho 
vedením začínali mnozí z nás a není utkání či tréninku, abychom 
na něj nevzpomněli. Jeho osobitý projev a nezapomenutelné hlášky 
zůstanou v našich myslích navždy. Při této příležitosti vzpomíná-
me i na další významné osobnosti sportu v Králíkách jako jsou 
Jindřich Dostál, Milan Kubíček a Jan Pokálený, kteří byli u zrodu 
oddílu stolního tenisu, jeho aktivními hráči i v pokročilém věku 
a významným způsobem přispěli k jeho rozvoji .

Minutou ticha jsme uctili jejich památku.
 Na turnaji se letos sešlo celkem 33 hráčů z 10 oddílů – Žamber-

k,Králíky, Miedzylesie, Krosnowice, Bystřice Klodzka, Klodzko, 
Štíty, Wídeň, Červená Voda, Deštné v Orlických Horách. Nejstarší 
účastník Jiří Sasz 74 let – Štíty a nejmladší účastnice Alexandra 
Satlawa 14let – Krosnowice.

Účast byla mezinárodní a celý turnaj probíhal ve velmi přátelské 

pohodě a hráči si ho opravdu užili. 
 Bylo odehráno celkem 151 zápasů, 554 setů . Jako v minulých 

ročnících byl herní systém vybrán tak, aby si účastníci co nejvíce 
zahráli. Začali jsme v 7 skupinách po 4 hráčích, jedna po 5 hráčích 
a potom na dvě porážky v kole vítězů a v kole poražených – hrálo 
se o konečné pořadí. A jako poslední přišly na řadu čtyřhry rovněž 
na dvě porážky, které ukončily celý turnaj. 

I letos se pořadatelům podařilo shromáždit dostatek cen, byly 
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 HOKEJOVÉ MS 2018 V KINĚ 
NA STŘELNICI

Letošní hokejové mistrovství se hraje v Dánsku, česká reprezen-
tace odehraje svá utkání v rámci osmičlenné skupiny A v Kodani. 
Z celkových sedmi utkání ve skupině uvidíme na Střelnici šest: 
v sobotu 5.5. ČR – Slovensko ve 20:15 hodin, v neděli 6.5. ČR 
– Švédsko v 16:15 hodin,  v úterý 8.5. ČR – Švýcarsko ve 20:15 
hodin, ve čtvrtek 10.5.  ČR – Rusko ve 20:15 hodin, v neděli 
13.5. ČR – Francie v 16:15 a v pondělí 14.5. ČR – Rakousko 
ve 20:15. Zápas s Běloruskem 11.5. koliduje s programem kina a to 
má samozřejmě v kulturním domě přednost.

Jak známo, o úspěchu 
na šampionátu rozhoduje čtvrt-
fi nálový zápas, který je na pro-
gramu ve čtvrtek 17.5., to je 
ovšem na Střelnici tradiční 
jarní Setkání seniorů. Doufej-
me, že naši hoši překročí svůj 
stín a my je na velkém plátně 

opět uvidíme v sobotu 19.5. i v neděli 20.5., kdy se hrají semifi nále 
a zápasy o medaile. 

věnovali věcné ceny. Poděkování patří hlavně účastníkům za to, že 
přišli a svou účastí nám pomohli důstojně zavzpomínat na našeho 
spoluhráče Honzu Ďurovského a tradičně ukončit letošní sezónu. 

Poděkování patří rovněž všem organizátorům, především pak 
členům oddílu stolního tenisu a dalším zainteresovaným partnerům 
za hladký průběh a zajištění občerstvení a rovněž za perfektní atmo-
sféru, kterou nám pomohli vytvořit i někteří návštěvníci. 

Memoriál Jana Ďurovského je tradiční tečkou za naší herní 
sezonou pro každý rok a jeho konání je již na příští rok v našem 
kalendáři.

Přeji všem krásné slunné jaro a neobyčejné léto, hodně zdraví, 
pohody, energie, nových zážitků

a úspěchů ve sportovním i osobním životě.
Za oddíl stol.tenisu Antonín Vyšohlíd

poháry, medaile, diplomy a zajímavé věcné ceny. Dostalo se na ka-
ždého a to i několikrát. 

Výsledky : 
Hlavní soutěž :

1. Kiska Michael - Klodzko
2. Kobza Štěpán - Štíty
3. Satlawa Alexandra - Krosnowice
4. Dostál Luděk - TJ Jiskra Králíky
5. Havel Břetislav - Žamberk
6. Schreiber Michal - Žamberk
7. Altman Petr - Štíty
8. Kreuziegerová Lucie - Štíty
9. Zadorožný Bogdan - Miedzylesie PLR
10. Suchomel Michael - Žamberk

Útěcha : 
1. Lohynský Milan st. - TJ Jiskra Králíky
2. Pospíšil Tomáš ml. - TJ Jiskra Králíky
3. Motyka Jiří - Klodzko 
4. Žák Jakub - Žamberk 
5. Pospíšil Tomáš st. - TJ Jiskra Králíky
6. Laryš Jaromír - TJ Jiskra Králíky
7. Havel Břetislav - Žamberk
8. Habivský Karel - Krosnovice 
9. Satlawa Adriana - Krosnovice
10. Mlčuch Jiří - TJ Jiskra Králíky

Čtyřhry: 1. Schreiber M. - Suchomel M. Žamberk
 2. Satlawa Alex. - Satlawa Adri. Krosnovice
 3. Jurkiewicz B. - Wischnewski R. Klodzko - Krosnovice
 4. Zadorožný B. - Pusz M. Miedzylesie – Bystřice Klodzka
 5. Kiska M. - Biednarski Sl. Klodzko
 6. Šafář Jiří - Žák Jakub Žamberk
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nám 

8. ročník turnaje ve stolním tenisu
(pokračování článku ze str. 29)
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