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 Oznámení o zahájení stavebních prací na akci: 
„Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“

Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že dne 11. června dojde k úplné uzavírce 

místní komunikace ul. Nádražní v Králíkách z důvodu zajištění 
bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci akce: „Dostavba 
stokové sítě Králíky město – stoka R11“. Stavební práce budou 
probíhat postupně od budovy vlakového nádraží směrem ke kři-
žovatce u Konzumu, spolu s nimi se bude rozšiřovat i uzavíraný 
úsek místní komunikace. 

Termín povolené uzavírky: od 11. 6. 2018 do 14. 9. 2018. Sta-
vební práce bude provádět fi rma KVIS Pardubice a.s., se sídlem 
Rosice 151, 533 53 Pardubice.

Prosíme tímto obyvatele Králík o shovívavost a trpělivost.

Víkendové oslavy výročí 450. let od první 
písemné zmínky o městě jsou za dveřmi 
Jak jme již několikrát avizovali, uskuteční se ve dnech 15.6. – 17.6. 

hlavní oslavy 450. výročí první písemné zmínky o městě Králíky, 
během kterých se můžete těšit na bohatý kulturní a sportovní pro-
gram, vystoupení místních hudebních skupin, dětí ze ZUŠ i umělců 
zvučných jmen.

Během pátečního hudebního klubového večera vystoupí v několika 
místních restauracích králické kapely různých žánrů a v muzeu se usku-
teční muzejní noc, během které bude pokřtěna nová kniha o Králíkách.

Během hlavního sobotního programu proběhne mimo jiné setkání 
zástupců partnerských měst Villmar, Miedzylesie a bude podepsána 
smlouva o partnerství s italským městem Solbiate Olona. Předány bu-
dou také ceny města. Zájemci budou mít možnost seznámit se s historií 
města a navštívit zajímavá místa ve městě s možností dozvědět se, jak 
se tato místa změnila v průběhu let. Vybrat si budou moci buď pěší 
variantu, nebo jízdu na koňském povoze. V rámci sobotního programu 
se můžete těšit také na ukázky zajímavých historických řemesel (např. 
drátenickou manufakturu, kovotepeckou dílnu, košíkářství, ražbu 
mincí, řezbářství, knihvazačství atd.). 

Nedělní program pak bude věnován především nejrůznějším spor-
tovním soutěžím nejen na sportovním areále. Po celý víkend bude 
v Evropském domě otevřena výstava „Králíky a okolí ve fotografi i“.

Akce je také součástí oslav 100. výročí vzniku Československé 
republiky. Přijďte si připomenout historii města, potkat se svými 
spolužáky, kamarády, bývalými sousedy a rodáky. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Vedení města a pořadatelé akcí

Další informace najdete na plakátu akce na zadní straně zpravodaje.

Vím já kostelíček      

Před pár týdny jsme společně oslavili znovuzrození třetích varhan 
opravených z darů veřejné sbírky, která existuje již šestým rokem. 
Za tu dobu se ve čtyřech vesnických kostelích v Dolní Lipce, Pro-
střední Lipce, Horní Lipce a v Heřmanicích uskutečnilo dohromady 
víc než 50 koncertů. Nesmírně nás těší stálý zájem hostů akcí „Vím 
já kostelíček“, diváků a štědrých dárců. Moc si také vážíme podpory 
přátel a nezištné pomoci mnoha dobrovolníků.

Oznamujeme všem, že letní kostelíkové putování se uskuteční 
tradičně první prázdninovou sobotu 7. července. Pozvání koncerto-
vat přijali tentokrát hned dva mladí varhaníci, Jakub D. Smešný a 
Lukáš Vendl. Jejich vystoupení obohatí svým barokním repertoárem 
fl étnistka Veronika Vendlová a kytaristka Kateřina Judová. Velcí 
i malí návštěvníci se mohou těšit také na loutkové představení 
Divadla jednoho Edy. Závěrečnou hudební ochutnávku autorských 
šansonů slibuje folkové duo Tana.

 Zveme milovníky pěších procházek přírodou, turisty i cyklisty 
na celodenní putování mezi čtyřmi vesnicemi a všechny laskavé 
diváky do čtyř malých kostelíků na příjemná setkání s mladými 
umělci. Dobrovolné vstupné bude opět věnováno na konto veřejné 
sbírky, aby se co možná nejdříve mohlo začít se záchranou čtvrtých 
varhan, které zatím tiše čekají na své hudební vzkříšení v kostele 

sv. Anny v Horní Lipce.
    Letní putování „Vím já kostelíček“ se koná pod záštitou paní 

starostky Jany Ponocné a pana místostarosty Martina Hejkrlíka. Za 
spolupráci děkujeme i duchovnímu zdejší farnosti P. Pavlu Plíškovi 
a našim milým hostitelům ve všech čtyřech obcích.

Na setkání se těší  Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská
www.vimjakostelicek.webnode.cz

Pozn. redakce: časový harmonogram akce a jízdní řád najdete na str. 23
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slavnostní zahájení oslav 450let Heřmanic v kostele Nejsvětější Trojice loutkové představení divadla Toy Machine

OSLAVY 450 LET HEŘMANIC 26. KVĚTNA 2018

Poděkování paní Nadě Zezulkové
(foto k článku ze str. 9)
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Významné králické osobnosti
V dnešním díle „přišla řada“ na mladého tanečníka a choreografa 

Šimona Kubáně, který se věnuje modernímu a současnému tanci.
Šimon Kubáň se narodil 4. ledna 1991 v Zábřehu. Společně 

s rodiči a dvěma bratry (Šimon je prostřední) bydleli na nádraží 
v Dolní Lipce. První stupeň Šimon absolvoval na králické „žluté“ 
základní škole. Jako malé dítě Šimon moc nemluvil, ale spontánně 
se vyjadřoval pohybem.  K zápisu do králické „zušky“ šel proto, 
že chtěl hrát na buben.  Protože se bicí 
ve škole tehdy nevyučovaly, nastoupil 
Šimon do tanečního oboru. První rok 
ho učila paní Iva Musilová, pak přešel 
k Monice Altmanové (dnes Golianové).  
Současně s tancem se věnoval i karate 
v Karate klubu Krátký v Jablonném 
nad Orlicí. V páté třídě se jel společně 
s Barborou Kubínovou (za doprovodu 
paní učitelky Moniky) podívat do Taneč-
ního centra Praha, kde se zúčastnili lekcí 
baletu a moderního tance společně se 
studenty dálkového programu a uchazeči 
o studium. Poté vyplnili teoretický test. 
Nejen pro tanečníky, ale zejména pro 
jejich rodiče, bylo velkým překvapením, 
že na základě předvedených schopností 
(„náhodou“ v den přijímacích zkoušek), 
byli oba přijati ke studiu na této taneční 
konzervatoři. A tak v 11 letech Šimon 
(společně s Bárou) odešel do Prahy, aby 
se tanci věnoval naplno. Rozhodnutí 
nebylo lehké hlavně pro jeho maminku, 
ale budoucnost ukázala, že to bylo roz-
hodnutí velmi dobré. Sám Šimon přiznává, že během následujících 
roků přišlo několik momentů, kdy měl chuť to vzdát a vrátit se domů. 
Šimon tančil odmala, ale teprve v šestnácti nebo sedmnácti letech 
si uvědomil, že by chtěl být profesionálním tanečníkem.  Šimon 
studoval na taneční konzervatoři Taneční centrum Praha, kterou 
úspěšně zakončil v roce 2010. Během studií působil ve školním 
souboru TCP Balet Praha junior, kde se představil v choreografi ích 
Ramona Ollera, Attily Egerháziho či Samuela Delvauxe, jako host 
tančil v představení Carmina Burana v Českých Budějovicích nebo 
ve Státní Opeře Praha. S  Nikol Šneiderovou vyhráli choreografi ckou 
soutěž v polské Bytomi. 

Šimon Kubáň se po absolutoriu stal v letech 2010 až 2012 
členem baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde 
tančil v choreografi ích Jiřího Kyliána, Václava Kuneše nebo Mária 
Radačovského (představení Bolero, Sen noci svatojánské, Carmen, 
Taneční delikatesy). Ztvárnil titulní roli v baletu Romea a Julie 
od Attily Egerháziho. Představení jihočeského baletního souboru se 
odehrávají v letních měsících v areálu Otáčivého hlediště v Českém 
Krumlově, což je krásný zážitek pro diváky, ale pro účinkující to, 
vzhledem k terénu a rose, znamená větší riziko úrazu. V roce 2012 
se Šimon stal sólistou Pražského komorního baletu (PKB), kde po-
stupně tančil v choreografi ích Hany Polanské Turečkové (Kdo je 
na světě nejmocnější?, Mono No Aware), Pavla Šmoka (Sinfonietta), 
Ji-Eun Lee (Podmínka zániku) nebo Uri Ivgiho a Johana Grebena 
(Beat). Šimon pro soubor PKB vytvořil dvě choreografi e (FLOW, 
2nd Chapter). Šimon působil také jako hostující tanečník v Národ-
ním divadle Praha (v opeře Rusalka) a v baletu Divadla F. X. Šaldy 
v Liberci. Od roku 2014 je Šimon na volné noze. Jako interpret se 
představil v nezávislém projektu The System v Litvě, se souborem 
Vortice Dance Company se zúčastnil turné v Brazílii s choreografi í 
Your Majesties a se stejným souborem nastudoval představení 
Fátima, které mělo turné v Portugalsku. Také tančil v představení 
Barouf v choreografi i Jean-Charlese Gila ve Francii, se souborem 
Burki&Com se zúčastnil festivalu PAMS v Jižní Koreji. Šimon vy-
tvořil vlastní choreografi e pro Balet Praha Junior (No Man’s Land, 
Opus 13), Bohemia Balet (Oslabené zesílení) nebo pro Elle Show 
na Mezinárodním fi lmovém festivalu v Karlových Varech. Se svými 

choreografi emi se zúčastňuje tanečních festivalů (Zlatá Praha, Siraex 
Klášterec nad Ohří, Slovinsko, Rakousko). Jeho choreografi e Opus 
10 byla oceněna speciální cenou na festivalu Lila Lopéz v Mexiku.

Šimona Kubáně jste mohli vidět tančit v televizním přenosu 
z udělování cen Thálie 2016, účinkoval v seriálech Brittania a Ge-
nius, a s novocirkusovým souborem Loser(s). Ještě v letošní sezóně 
bude Šimon vystupovat v rámci Shakespearovských slavností 

na Pražském hradě v inscenaci Romeo 
a Julie, kde byl i asistentem choreografa 
Jana Kodeta. Společně se svou taneční 
i životní partnerkou Jaroslavou Janeč-
kovou vystoupili v září 2017 na králické 
Střelnici s originálním programem „JA-
-SI DANCE PROJECT“ sestaveným 
jen pro tuto příležitost. V lednu 2018 byl 
Šimon prvním umělcem rezidenčního 
programu v Palermu, kde vytvořil cho-
reografi i Deadline, která je momentálně 
na repertoáru Contemporary Theatre 
v Praze. V červnu proběhne předpremiéra 
jeho nové choreografi e Desperate Gods 
na festivalu Umění pohybu. V rámci 
letního programu Summer Lab v Praze 
vytvoří Šimon další choreografi i. V příští 
sezóně vytvoří choreografi e pro jednu 
z nejprestižnějších univerzit na světě  
Palucca Hochschule für Tanz v Drážďa-
nech. Dále bude pracovat pro Delattre 
Dance Company v německé Mohuči a  
pro Art in Motion ve Stuttgartu. Šimo-
novo umění můžete zhlédnout 22. září 

2018 v přímém přenosu České televize ze slavnostního předávání cen 
festivalu Zlatá Praha, kde bude také jeho choreografi e.  Přestože má 
za sebou Šimon mnoho úspěšných choreografi í, věří, že to nejlepší 
ho teprve čeká. Jeho snem je vytvoření choreografi í pro nějaký velký 
ceremoniál, třeba zahájení Olympijských her.

Šimon Kubáň se také aktivně věnuje pedagogické činnosti. Vedl 
pravidelné open class ve studiu Contemporary v Praze. Vyučuje 
v rámci tanečních workshopů v ČR, v Izraeli, v Singapuru.  Šimona 
znají i králické tanečnice, protože vedl taneční lekce v rámci Taneční-
ho setkání v roce 2014 v místní ZUŠ.  Působil jako porotce moderního 
tance na Mezinárodním festivalu pro mládež.

Pro Šimona je práce koníčkem. Kromě tvorby choreografi í má rád 
fi lmy, moře a procházky. 

A nyní již tradiční anketní otázky:
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky? 

Základní škola a představení Tančíme pro radost.
2. Jak často se do Králík vracíte?

V podstatě minimálně…
3. Co máte v Králíkách rád?

Klášter.
4. Co byste v Králíkách zlepšil? 

(Bez odpovědi)
Monika Hejkrlíková

Autorka děkuje za pomoc paní Ivaně Marečkové.
Zdroje:
http://data.kraliky.eu/download/zpravodaj/2017/kralicko2017_09.
pdf
https://orlicky.denik.cz/kultura_region/pribeh-tanecnika-od-karate-
-k-baletu-20130228.html
https://www.otacivehlediste.cz/ansambl/5202-simon-kuban
http://prazskykomornibalet.cz/o-nas/soliste/simon-kuban/
https://www.shakespeare.cz/2018/cz/romeo-a-julie-william-shake-
speare/190/
http://icdw-prague.com/cs/pedagogove/simon-kuban
https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/uspesny-tanecnik-zavital-do-
-zusky-v-niz-delal-prvni-tanecni-krucky-20140204.html
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Králická radnice je zahalena 
výbuchem vzteku

Pravicová radniční koalice je zcela zoufalá. Radniční konšelé 
se brutálním způsobem brání nesporným a ověřitelným faktům. 
V minulém čísle městského zpravodaje jsem si se zájmem přečetl 
článek pana Králíka, který upozornil na skandální manipulaci 
s historií. Nejmenovaný radniční úředníček se marně snažil zamlžit 
historické skutečnosti. Historie se nedá účelově vykládat. Nebo 
snad chcete uvěřit tomu, že v roce 1967 mnozí z Vás slavili 600 
let a po 51 letech 450 let!? To snad nemůže nikdo myslet vážně. 
Pro oživení historické paměti doporučuji publikaci: Vašátko Josef: 
Králíky - 600 let, MNV, Králíky 1966.

Když dojdou argumenty, tak na řadu přichází vyhrožování, 
pomlouvání, zastrašování, …. Osobně se nemám se za co stydět. 
Jako zastupitel ve svých sděleních vždy vycházím z ověřených 
dat a v příspěvcích na ně odkazuji nebo je přikládám. Nemám po-
třebu Vám, občanům, lhát a podvádět Vás. Za ta léta v komunální 
politice jsem si zvykl na ledacos. Ale že moje vyjádření nahradí 
argumentace, že šířím nepravdy, které již můžou naplňovat skut-
kovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy a pomluvy, 
na to si tedy opravdu zvykat nebudu. 

Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí a.s. k mojí osobě, publikované v článku „Jakost pitné 
vody ve veřejném vodovodu Červený Potok a další související 
fakta.“ v květnovém zpravodaji považuji za nepravdivé obvinění 
a pomluvu. Ke sdělení „Křišťálově čistá pitná voda aneb korupce 
pod drobnohledem“ publikovaném v březnovém zpravodaji jsem 
přiložil opatření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí ze dne 
29.06.2017 pod č. j. KHSPA 10265/2017/HOK-UO určující mírnější 
limit ukazatele pH pro pitnou vodu vodovodu Králíky – Červený 
Potok na dobu do 30.06.2020 čítající dvě stránky. Tato příloha 
nebyla publikována. Proto je i přílohou tohoto sdělení k publikaci.

Zároveň mi nezbývá než se velmi kriticky vyjádřit k redakční 
radě zpravodaje pro její porušení pravidel pro vydávání obecního 
zpravodaje. V souladu s čl. 4 odst. 4 mi redakční rada neumožnila 
uvést můj názor ve stejném vydání zpravodaje. Proto odpověď 
činím tímto sdělením a jeho přílohou.

Jako občané města Králíky máme nejdražší vodu v okrese Ústí 
nad Orlicí. A na této skutečnosti nemůže nic změnit ani rozzuřená 
reakce končící pravicové radniční koalice s podporou komunistů/y.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD

Staň se pěstounem!
Takový je název osvětové a náborové kampaně organizace Amal-

thea pro rok 2018. Smyslem kampaně je šířit povědomí o náhradní 
rodinné péči a získat nové zájemce o pěstounskou péči v Pardubic-
kém kraji. Od června 2018 nás budete nás moci potkat na našich 
infostáncích nebo přijít na zajímavou besedu na téma pěstounství.

V Pardubickém kraji nadále chybí dostatek dlouhodobých pěs-
tounů. Zároveň míra informovanosti veřejnosti o možnosti stát se 
pěstounem je stále nízká. Dostatečný počet kvalitně připravených 
pěstounů je přitom hned po podpoře vlastních rodin jednou ze 
zásadních podmínek transformace systému péče o ohrožené děti.

Pokud máte o informace o pěstounskou péči zájem a zároveň víte, 
že besedu nebo informační stánek v daném termínu nestihnete, je 
možné bližší informace k pěstounské péči získat na telefonním čísle 
773 952 819 nebo prostřednictvím e-mailu pestouni@amalthea.cz.

Kde nás můžete potkat - akce pro veřejnost 
04. 06. 2018   16:00 - 18:00 
KRÁLÍKY - BESEDA PRO ZÁJEMCE O PĚSTOUNSKOU 

PÉČI 
místo konání: mateřské centrum Emma – Králíky (http://www.

mcemma.cz/)
Další akce v regionu (Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Pardubice, 

Chrudim, Lanškroun) naleznete na adrese: http://www.amalthea.
cz/aktualne-z-amalthey/stan-se-pestounem-/

Hana Slezáková Kadlecová, Amalthea z.s.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
07.05.

RM/2018/17/215: RM schvaluje proná-
jem pozemků p. p. č. 466/7 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 183 m2, p. p. č. 466/8 
– trvalého travního porostu o výměře 260 m2 
a části pozemku p. p. č. 463/2 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 450 m2 v k. ú. 
Dolní Hedeč p. K. H., Králíky, za účelem 
údržby pozemků, za nájemné ve výši 
447 Kč/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou.

RM/2018/17/216: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2075 – ostatní 
plochy o výměře cca 3 800 m2 v k. ú. Králíky 
p. F. L., Sopřeč, za účelem organizace a za-
bezpečení tradiční Michalské pouti v Krá-
líkách, za jednorázové nájemné ve výši 
75.000 Kč/5 let trvání smlouvy se splatností 
nájemného do 2 měsíců od účinnosti smlou-
vy, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou 5 let, tj. do 31.10.2022, s tříměsíční 
výpovědní dobou.

RM/2018/17/217: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 492/23 – tr-
valého travního porostu o výměře cca 86 m2 
v k. ú. Králíky za účelem zřízení manipu-
lační plochy a uskladnění dřeva za nájemné 
ve výši 2 Kč/m2/rok, kdy nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2018/17/218: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 1171/2 – zahrady 
o výměře 934 m2 v k. ú. Králíky za účelem 
užívání zahrady za nájemné ve výši 3 Kč/
m2/rok, kdy nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
dobou, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit v souladu s Pravidly pro propach-
tování pozemků ve vlastnictví města Krá-
líky. Současně RM neschvaluje prominutí 
náhrady ve výši 8.406 Kč za ušlé nájemné 
za poslední 3 roky.

RM/2018/17/219: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2084 – ostatní 
plochy o výměře cca 30 m2 v k. ú. Prostřední 
Lipka p. M. B., Králíky, za účelem umístění 
včelích úlů, za nájemné ve výši 100 Kč/
rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.

RM/2018/17/220: RM bere na vědo-
mí žádost o přehodnocení kupní ceny 
za prodej pozemku p. p. č. 154/1 v k. ú. 
Králíky p. J. M., Králíky, a doporučuje ZM 
potvrdit usnesení č. ZM/2018/02/038 ze 
dne 09.04.2018. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/17/221: RM schvaluje zřízení 
služebnosti inženýrské sítě spočívajícího 
v umístění, zřízení a provozování pod-
zemního vedení elektro přípojky vedené 
pod názvem „Horní Lipka – Nová Elektro 
přípojka pro vrt HL - 1“ a smlouvu o právu 
k umístění a provedení stavby, a dále právo 

přístupu a příjezdu na pozemek p. p. č. 2720 
– ostatní plochu v k. ú. Horní Lipka pro 
oprávněnou Vodovody a kanalizace Jablon-
né nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, a jí 
pověřeným třetím osobám. Služebnost se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 5 Kč/m2 + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu 
k umístění a provedení stavby a smlouvy 
budoucí o zřízení služebnosti v předlože-
ném znění.

RM/2018/17/222: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3499 – orné půdy o výměře 1 185 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/17/223: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/11 – 
ostatní plochy o výměře cca 44 m2 v k. ú. 
Králíky za účelem zřízení odpočinkové 
plochy za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/17/224: RM v návaznosti 
na usnesení č. ZM/2018/02/042 ze dne 
09.04.2018 doporučuje ZM schválit záměr 
prodeje pozemků p. p. č. 555/1 – ostatní 
plochy o výměře 22 m2 a p. p. č. 555/5 – 
vodní plochy o výměře 44 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 MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/17/225: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2295 – ostatní 
plochy o výměře cca 7,5 m2, jehož součástí 
jsou senážní věže, a části senážních věží 
o výměře cca 9,42 m2 v k. ú. Prostřední 
Lipka pro umístění obslužných zařízení 
umožňujících provozování technologie 
potřebné pro zajištění provozu veřejných 
telekomunikačních sítí za nájemné ve výši 
65.096 Kč/rok + DPH, kdy nájemní vztah se 
uzavírá na dobu určitou 10 let s tříměsíční 
výpovědní dobou. Zároveň RM schvaluje 
smlouvu o nájmu čísti nemovité věci 
č. 106405-000-00 v předloženém znění.

RM/2018/17/226: RM doporučuje ZM 
schválit záměr směny pozemku p. p. č. 3481 
– trvalý travní porost o výměře 221 m2 
v k. ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví města 
Králíky za části pozemků p. p. č. 355/4 – 
trvalý travní porost o výměře cca 29 m2, 
p. p. č. 480/1 – trvalý travní porost o výměře 
cca 7 m2 a p. p. č. 3478 – trvalý travní po-
rost o výměře cca 72 m2 vše v k. ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví p. M. D., Králíky, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 

nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že 
rozdíl kupních cen uhradí p. D. a náklady 
spojené s převodem uhradí město Králíky. 
Zároveň RM doporučuje ZM schválit uza-
vření smlouvy o budoucí směnné smlouvě 
v předloženém znění a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/17/227: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 18 - 34 na dotaci přidě-
lenou městu Králíky na základě rozhodnutí 
MPSV ČR, dále rozpočtové opatření číslo 
18 - 37 na dotaci přidělenou městu Králíky 
rozhodnutím MV GŘ HZS ČR, dále roz-
počtové opatření číslo 4 na dotaci přidě-
lenou městu Králíky na základě usnesení 
Zastupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201805, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 910.400,00 Kč.

RM/2018/17/228: RM schvaluje roz-
hodnutí hodnotící komise o výběru nej-
vhodnější cenové nabídky na veřejnou 
zakázku na stavební práce „Výměna oken 
na MŠ v obcích Červený Potok a Prostřed-
ní Lipka“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s vítěznou fi rmou RI OKNA a.s., 
Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862 
a městem Králíky.

RM/2018/17/229: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 20.000 Kč 
na podporu sociální služby „azylový dům“ 
a sociální služby „krizová pomoc“ posky-
tované zapsaným ústavem Cesta pro rodinu 
z. ú., Nádražní 22, Žamberk. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a zapsaným ústavem Cesta pro 
rodinu z. ú., Nádražní 22, Žamberk, v před-
loženém znění.

RM/2018/17/230: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 15.000 Kč 
na podporu sociální služby „dům na půl ces-
ty“ poskytované zapsaným ústavem Cesta 
pro rodinu z. ú., Nádražní 22, Žamberk. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi 
městem Králíky a zapsaným ústavem Cesta 
pro rodinu z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 
v předloženém znění.

RM/2018/17/231: RM schvaluje uza-
vření nájemní smlouvy k městskému bytu 
v domě s pečovatelskou službou na adrese 
Na Křižovatce 193, Králíky, byt č. 10, 
s p. J. S., Králíky, a to v souladu s Pravidly 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. Náhradníci: K. G., Králíky; P. M., 
Červená Voda; F. R., Zábřeh.

RM/2018/17/232: RM neschvaluje návrh 
fi rmy AMIDO – letecké snímky s. r. o., 
Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějo-
vice, IČ 26093987, na uzavření smluvního 
vztahu ve věci pořízení leteckých snímků 
města Králíky.

RM/2018/17/233: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem a městem Králíky ve výši 100.000 Kč 
na přípravu a konání akce CIHELNA 2018, 
v předloženém znění.

RM/2018/17/234: RM bere na vědomí 
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nové úplné znění Stanov svazku obcí 
Sdružení obcí ORLICKO, schválených 
valnou hromadou sdružení 27.03.2018 
a doporučuje Zastupitelstvu města Králíky 
stanovy schválit.

RM/2018/17/235: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytování bezpečnostních služeb, 
ev. č. dodavatele AL-0100-003-2017, 
mezi městem Králíky a společností ALEX 
FULL s.r.o., se sídlem Nové náměstí 1150/9, 
621 00 Brno-Řečkovice, IČ 27765016, 
na zajištění ostrahy při akci Cihelna 2018 
za částku 95.680 Kč + 21 % DPH.

RM/2018/17/236: RM schvaluje objed-
nání mobilních toalet na akci Cihelna 2018 
u společnosti TOI TOI, sanitární systémy, 
s. r. o., se sídlem ul. Průmyslová 16, 779 00 
Olomouc, IČ 49551655, podle nabídky 
č. 536-2018-VIJ/O2 za celkovou cenu 
65.000 Kč + 21 % DPH.

RM/2018/17/237: RM schvaluje objed-
nání občerstvení pro pozvané hosty akce 
Cihelna 2018 u Východočeského klubu 
celních veteránů, p. s., se sídlem Horní 
Lipka 16, 561 69 Králíky, IČ 22878548 
za celkovou cenu 45.000 Kč.

RM/2018/17/238: RM schvaluje ob-
jednání rozhlasové reklamy před akcí 
Cihelna 2018 od společnosti Rádio Černá 
Hora II. s. r. o., Dlouhá 200/8, 500 03 Hra-
dec Králové, IČ 25257293.

14.05.
RM/2018/18/241: RM schvaluje smlou-

vu o bezúplatném převodu vlastnictví 
č. 187715703 mezi městem Králíky, 
IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky, a ČR – Ministerstvem 
obrany, IČO 60162694, sídlem Tychonova 
1, 160 01 Praha 6, v předloženém znění.

RM/2018/18/242: RM schvaluje výpůjč-
ku části pozemku p. p. č. 284/4 – ostatní 
plochy o výměře cca 321,5 m2 v k. ú. 
Králíky Společenství vlastníků domu V By-
tovkách čp. 658, Králíky, IČO 05045908, 
sídlem V Bytovkách 658, 561 69 Králíky, 
za účelem záboru prostranství pro stavbu 
lešení a zařízení staveniště, kdy výpůjčka 
se uzavírá na dobu určitou od 01.06.2018 
do 31.10.2018. 

RM/2018/18/243: RM schvaluje proná-
jem městského bytu č. 2 v bytovém domě 
čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách, 
který je součástí pozemku st. p. č. 225 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, 
p. M. H., bytem tamtéž, a to na dobu určitou 
šesti měsíců v souladu s Pravidly pro pro-
najímání bytů ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/18/244: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 1 v bytovém 
domě čp. 366 na Velkém náměstí v Králí-
kách, který je součástí pozemku st. p. č. 225 
– zastavěné ploch a nádvoří v k. ú. Králíky, 
s p. M. H., bytem tamtéž, a to dohodou 
ke dni 31.05.2018. 

RM/2018/18/245: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 

p. p. č. 3545 – orné půdy o výměře 1.100 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku, 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/18/246: RM schvaluje promi-
nutí dluhu povinného Z. R., Králíky, a to 
poplatku z prodlení ve výši 14.297 Kč, který 
povinnému vznikl v souvislosti s neplace-
ním nájemného za užívání bytu.

RM/2018/18/247: RM schvaluje záměr 
výpůjčky jiné stavby (záchodky), která je 
součástí pozemku st. p. č. 164 v k. ú. Dolní 
Hedeč, za účelem provozování záchodků, 
kdy výpůjčka se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá 
MO záměr výpůjčky zveřejnit na dobu 15 
dnů, tj. odlišně od Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2018/18/248: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 506 – zahrady 
o výměře 820 m2 v k. ú. Králíky za účelem 
zřízení zahrady, údržby pozemku a sekání 
trávy za nájemné v případě zřízení zahrady 
ve výši 3 Kč/m2/rok, v případě údržby po-
zemku a sekání trávy ve výši 0,50 Kč/m2/
rok, kdy nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/18/249: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemku p. p. č. 3244 – ostatní 
plochy o výměře 1 056 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem údržby pozemku a sekání trávy 
za nájemné ve výši 0,50 Kč/m2/rok, kdy 
nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní dobou, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2018/18/250: RM souhlasí se 
skácením 1 ks lípy na p. p. č. 3315 v k. ú. 
Králíky. Lípu pokácí na vlastní náklad fi rma 
KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, 533 53 
Pardubice, která provádí dostavbu stokové 
sítě ul. Nádražní.

RM/2018/18/251: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 35.000 Kč 
na podporu sociální služby - sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2018 spolku Amalthea z. s., Městský 
park 274, Chrudim, IČO 26647214. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a spolkem Amal-
thea z. s., Městský park 274, Chrudim, 
IČO 26647214, v předloženém znění.

RM/2018/18/252: RM doporučuje 
zastupitelstvu města schválit předloženou 
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Krá-
líky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920, 
v předloženém znění, na jejímž základě 

bude poskytnuta dotace na podporu služ-
by sociálně terapeutické dílny ve výši 
200.000 Kč. Vedoucímu odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví RM ukládá předložit žá-
dost poskytovatele na nejbližší jednání ZM.

RM/2018/18/253: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 30.000 Kč 
na podporu sociální služby – sociální 
poradenství na období roku 2018 Oblastní 
charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 
Letohrad, IČO 44468920. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920, 
v předloženém znění. 

RM/2018/18/254: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 15.000 Kč 
na podporu sociální služby - sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2018 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920. 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, 
IČO 44468920, v předloženém znění. 

RM/2018/18/255: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí programové účelové dotace 
na požární techniku a věcné prostředky po-
žární ochrany jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 
na rok 2018 na pořízení dýchacích přístrojů 
a jejich příslušenstvím výše 70 % ze skuteč-
ných celkových nákladů, maximálně však 
150.000 Kč mezi městem Králíky a Pardu-
bickým krajem, Komenského náměstí 125, 
532 11 Pardubice, v předloženém znění.

RM/2018/18/256: RM schvaluje Organi-
zační řád Městského úřadu Králíky v před-
loženém znění s účinností od 25.05.2018.

21.05.
RM/2018/19/257:  RM schvalu-

je dohodu o postoupení smlouvy č.j. 
MUKR/7838/2018/MO/VK mezi městem 
Králíky a společností Vodovody a kanaliza-
ce Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, 
sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, a dále společností Vodafone Czech 
Republic a. s., IČO 25788001, sídlem ná-
městí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, 
v předloženém znění.

RM/2018/19/258: RM doporučuje ZM 
schválit prodej pozemků p. p. č. 555/2 – vod-
ní 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 zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
p. M. B., Králíky, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/19/259:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr směny pozemků 
p. p. č. 288/6 – ostatní plochy o výměře 
43 m2, p. p. č. 288/11 – trvalého travního 
porostu o výměře 92 m2 a části p. p. č. 288/9 
– trvalého travního porostu o výměře 
cca 7 m2 ve vlastnictví města Králíky za čás-
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ti pozemků p. p. č. 288/7 – ostatní plochu, 
p. p. č. 288/8 – trvalého travního porostu 
a p. p. č. 288/10 – trvalého travního porostu 
o celkové výměře cca 36 m2 vše v k. ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví Z. a D. S., Králíky, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 s tím, že 
rozdíl kupních cen uhradí S. a náklady 
spojené s převodem uhradí město Králíky. 
Zároveň RM doporučuje ZM schválit uza-
vření smlouvy o budoucí směnné smlouvě 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/19/260: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 3154 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 264 m2 za účelem 
sekání trávy a části pozemku o výměře cca 
30 m2 za účelem zřízení zahrádky v k. ú. 
Králíky p. B. M., Králíky, za pachtovné 
ve výši 222 Kč/rok, kdy pachtovní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní dobou. 

RM/2018/19/261: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje spoluvlastnického 
podílu ve výši ideální ½ na pozemku 
p. p. č. 968/2 – trvalém travním porostu 
o výměře 277 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM/2018/19/262: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje části pozemku 
p. p. č. 1533/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 230 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2018/19/263: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3533 – orné půdy o výměře 906 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku, 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/19/264: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 3544 – orné půdy o výměře 1 127 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 250 Kč/
m2 + DPH s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku, 
a zveřejnit záměr prodeje na dobu 15 dnů, 
tj. odlišně od pravidel pro nakládání s ne-
movitými věcmi. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2018/19/265: RM schvaluje Pravidla 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky č. PP/262/P/2018 v předloženém 
znění s účinností od 22.05.2018.

RM/2018/19/266: RM odkládá proná-
jem městského bytu č. 1 v bytovém domě 
čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách, 
který je součástí pozemku st. p. č. 225 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, 
a to do doby ukončení rekonstrukce výše 

uvedeného bytu.
RM/2018/19/267: RM schvaluje zřízení 

služebnosti inženýrské sítě spočívající 
ve zřízení, provozování a údržbě kanali-
zační přípojky pro stavbu vedenou pod 
názvem „Kanalizace u novostavby RD 
na p. p. č. 2381 v k. ú. Prostřední Lipka“, 
a dále v právu vstupu vlastníka zařízení 
nebo jím pověřené osoby na pozemek 
p. p. č. 2414 v k. ú. Prostřední Lipka za úče-
lem uložení, oprav, údržby a provozu zaříze-
ní, pro oprávněného A. C., Králíky, a všech-
ny budoucí vlastníky pozemku p. p. č. 2381 
v k. ú. Prostřední Lipka. Služebnost se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 500 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě v předloženém znění. 

RM/2018/19/268: RM bere na vědomí 
úplnou uzavírku a zvláštní užívání ulice 
Nádražní v Králíkách v souvislosti se stav-
bou: „Dostavba stokové sítě Králíky město 
– stoka R11“ od 11.06.2018 do 14.09.2018.

RM/2018/19/269: RM souhlasí s ošet-
řením 2 vzrostlých lip na p. p. č. 1018/1 
v k. ú. Dolní Boříkovice z rozpočtu města 
Králíky – z rozpočtové kapitoly údržba 
veřejné zeleně.

RM/2018/19/270: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 4.000 Kč 
na podporu sociální služby telefonická 
krizová pomoc poskytovateli KONTAKT 
Ústí nad Orlicí o. p. s., Smetanova 470, Ústí 
nad Orlicí, IČO 61239488. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a obecně prospěšnou společností 
KONTAKT Ústí nad Orlicí o. p. s., Smeta-
nova 470, Ústí nad Orlicí, IČO 61239488, 
v předloženém znění.

RM/2018/19/271: RM Králíky bere 
na vědomí návrh vyhlášky (PP/267/V/2018) 
„Obecně závazná vyhláška města Králíky 
č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol a část společného školské-
ho obvodu mateřské školy“ a ukládá odboru 
OS předložit bod na nejbližší jednání ZM.

RM/2018/19/272: RM Králíky bere 
na vědomí návrh vyhlášky (PP/268/V/2018) 
„Obecně závazná vyhláška města Králíky 
č. 3/2018, kterou se stanoví část společného 
školského obvodu základní školy zřízené 
městem Králíky“ a ukládá odboru OS před-
ložit bod na nejbližší jednání ZM.

RM/2018/19/273: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi městem 
Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky a Mateřskou 
školou, Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí, IČO 75017008, sídlem Moravská 
651, 561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/19/274: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi městem 
Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké ná-
městí 5, 561 69 Králíky a Mateřskou školou, 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, 

IČO 75016923, sídlem Pivovarská 423, 
561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/19/275: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi městem 
Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké ná-
městí 5, 561 69 Králíky a Mateřskou školou, 
Červený Potok, Králíky, IČO 75016761, 
sídlem Červený Potok 78, 561 69 Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2018/19/276: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi městem 
Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké ná-
městí 5, 561 69 Králíky a Základní školou 
Králíky, IČO 49314629, sídlem Moravská 
647, 561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/19/277: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence pro 
ochranu osobních údajů mezi městem Krá-
líky, IČO 00279072, sídlem Velké náměstí 
5, 561 69 Králíky a Základní uměleckou 
školou Králíky, IČO 72066661, sídlem 
Nádražní 483, 561 69 Králíky, v předlože-
ném znění.

RM/2018/19/278: RM Králíky schvaluje 
smlouvu o zajištění činnosti pověřence 
pro ochranu osobních údajů mezi městem 
Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké ná-
městí 5, 561 69 Králíky a Školní jídelnou 
Králíky, IČO 70155887, sídlem Moravská 
647, 561 69 Králíky, v předloženém znění.

RM/2018/19/279: RM schvaluje dotaci 
35.000 Kč žadateli Roman Janků Manage-
ment s.r.o., V Polích 147, 281 71 Rostoklaty, 
IČO 03639941, na realizaci projektu Kláš-
terní hudební slavnosti 2018.

RM/2018/19/280: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 6 na dotaci přidělenou 
městu Králíky na základě rozhodnutí zastu-
pitelstva Pk, dále rozpočtové opatření číslo 
18 - 45 na dotaci přidělenou městu Králíky 
rozhodnutím MPSV ČR, dále rozpočtové 
opatření číslo 18 - 47 na dotaci přidělenou 
městu Králíky na základě rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury ČR a intern í rozpočtové 
opatření číslo 201806, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 1.244.309,40 Kč.

RM/2018/19/281: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Mateřská 
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škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí a schvaluje jeho fi nanční vypořádání 
takto:
• Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 

1.656,00 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 676,50 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organi-
zaci Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí k převedení do rezerv-
ního fondu ve výši 676,50 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
sestavenou k 31.12.2017.

RM/2018/19/282: RM, v souladu s § 102 
odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a schvaluje jeho fi nanční vypořádání takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

57.232,73 Kč ponechává, v souladu s ustano-
vením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění organizaci Mateřská 
škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí k převedení do fondu odměn ve výši 
11.446,55 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 45.786,18 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
sestavenou k 31.12.2017.

RM/2018/19/283: RM, v souladu s § 102 
odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Mateřská škola, 
Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
a schvaluje jeho fi nanční vypořádání takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

47.635,88 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění organizaci Mateř-
ská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí k převedení do rezervního fondu 
ve výši 47.635,88 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola, Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí sestavenou 
k 31.12.2017.

RM/2018/19/284: RM, v souladu s § 102 
odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky a schvaluje jeho fi nanční vypořádání 
takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

1.541,98 Kč ponechává, v souladu s ustano-
vením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění organizaci Základní 
škola Králíky k převedení do fondu odměn 
ve výši 1.000,00 Kč a k převedení do rezerv-

ního fondu ve výši 541,98 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky sestavenou k 31.12.2017.

RM/2018/19/285: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky, Moravská 647 a schvaluje jeho 
fi nanční vypořádání takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

297.479,01 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů v platném znění organizaci Školní jídelna 
Králíky, Moravská 647 k převedení do fondu 
odměn ve výši 208.235,00 Kč a k převedení 
do rezervního fondu ve výši 89.244,01 Kč 
a zároveň RM schvaluje účetní závěrku měs-
tem zřízené příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky, Moravská 647 sestavenou 
k 31.12.2017.

RM/2018/19/286: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní umě-
lecká škola Králíky a schvaluje jeho fi nanční 
vypořádání takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

123.821,99 Kč ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění organizaci Základní 
umělecká škola Králíky k převedení do fondu 
odměn ve výši 98.000,00 Kč a k převedení 
do rezervního fondu ve výši 25.821,99 Kč 
a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola Králíky sestavenou 
k 31.12.2017.

RM/2018/19/287: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky a schvaluje jeho fi nanční 
vypořádání takto:
• Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 

1.562,00 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 1.022,70 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organi-
zaci Městská knihovna Králíky k převedení 
do rezervního fondu ve výši 1.022,70 Kč 
a zároveň RM schvaluje účetní závěrku měs-
tem zřízené příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky sestavenou k 31.12.2017.

RM/2018/19/288: RM, v souladu s § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospo-
daření příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky a schvaluje jeho fi nanční 
vypořádání takto:
• Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 

390,74 Kč ponechává, v souladu s ustanove-
ním § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o roz-

počtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění organizaci Městské muzeum 
Králíky k převedení do fondu odměn ve výši 
200,00 Kč a k převedení do rezervního fondu 
ve výši 190,74 Kč a zároveň RM schvaluje 
účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Městské muzeum Králíky sesta-
venou k 31.12.2017.

RM/2018/19/289: RM, v souladu s § 102 
odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, projednala výsledek hospodaře-
ní příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
a schvaluje jeho fi nanční vypořádání takto:
• Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 

10,00 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ve výši 70.273,99 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organi-
zaci Klub Na Střelnici k převedení do rezerv-
ního fondu ve výši 70.273,99 Kč a zároveň 
RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
sestavenou k 31.12.2017.

RM/2018/19/290: RM schvaluje doho-
du mezi městem Králíky a Armádou ČR 
o výcviku ozbrojených sil mimo území vo-
jenských újezdů v souvislosti s akcí Cihelna 
2018 podle předloženého návrhu.

RM/2018/19/291: RM v souvislosti se 
škodní událostí v bytě č. 4 v ul. V Bytovkách 
662/2 v Králíkách ukládá správci bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky s. 
r. o., IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 
561 69 Králíky, ve spolupráci s odborem 
výstavby a technické správy MěÚ Králíky 
předložit návrh systému kontroly plnění 
povinností nájemníků zajistit pravidelné 
vyčištění, seřízení a kontrolu plynových 
spotřebičů 1x za rok v pronajatých měst-
ských bytech.

RM/2018/19/292:  RM doporuču-
je ZM schválit záměr směny pozemků 
p. p. č. 2633 – ostatní plochy o výměře 
794 m2 a p. p. č. 2634 – ostatní plochy o vý-
měře 1 005 m2 v k. ú. Horní Lipka ve vlast-
nictví p. T. B., Králíky za část pozemku 
p. p. č. 2269 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 1 799 m2 v k. ú. Prostřední 
Lipka ve vlastnictví města Králíky, za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku s tím, že 
dojde k vyrovnání kupních cen. Současně 
RM doporučuje podmínit schválení prodeje 
části pozemku p. p. č. 2269 v k. ú. Horní 
Lipka uzavřením smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě – podzemního vedení 
vodovodního řadu se společností Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., 
IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2018/19/293: RM schvaluje objed-
nání rozhlasové reklamy na oslavy 450. 
výročí první písemné zmínky o městě 
od společnosti Rádio Černá Hora II. s.r.o., 
Dlouhá 200/8, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 25257293.
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Poděkování paní Nadě Zezulkové
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Nadě Zezulkové, 

mamince našeho spolužáka, která pro nás na 14.5.2018 připravila 
a zorganizovala výlet do Prahy. Nejprve jsme navštívili výstavu 
Doteky státnosti na Pražském hradě, pořádanou u příležitosti stole-
tého výročí naší republiky. Poté jsme se podívali do České televize 
na Kavčích horách, kde jsme si prohlédli různá studia, oblékli si 
pohádkové kostýmy, vyzkoušeli si, jak se pracuje s kamerou, jak 
používat čtecí zařízení, ale především jsme se setkali s Michalem 
Nesvadbou z Kouzelné školky a na vlastní oči jsme viděli, jak se 
tento oblíbený dětský pořad natáčí.

Ještě jednou moc děkujeme za tento úžasný výlet!!!
Žáci 6.A a 6.B ZŠ Moravská Králíky

 Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP, 

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 20.06.2018 (středa) od 8:00 

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

 Odborné sociální poradenství a sociální 
rehabilitace pro nedoslýchavé v Králíkách, 

možnost služeb v domácnostech imobilních 
občanů

Spolek AUDIOHELP z.s. Plzeň, středisko Ústí nad Orlicí, 
ve spolupráci s městem Králíky organizuje v Králíkách poradnu pro 
nedoslýchavé. V rámci poradny pracovník spolku poskytuje sociální 
služby sociálního poradenství a sociální rehabilitace. 

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

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

Další předpokládané termíny ve 2. pololetí r. 2018 jsou s po-
skytovatelem předběžně dohodnuty na dny 18.7., 15.8., 12.9. 
a 10.10.2018. Termíny na měsíce listopad a prosinec nejsou pro-
zatím dohodnuty z důvodu dosud nedořešených personálních 
záležitostí na straně poskytovatele služby (předpoklad ukončení 
činnosti p. Vladimírem Králem). 

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

B. Strnad 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Králíky

Skautská úkolovka
U příležitosti 70. výročí od sjezdu skautů Jiráskovy oblasti, kona-

ném v Králíkách 16. – 17. 5. 1948 a v rámci oslav 450 let od první 
písemné zmínky o městě Králíky, připravili skauti střediska Bílá 
liška Červená Voda zpestření výstupu na Horu Matky 
Boží. Jedná se o 10 stanovišť s drobnými úkoly 
zaměřenými na znalosti přírody, postřeh, zručnost 
i paměť.  Trasa je přístupná od neděle 21. 5. 2018.

Úkoly začínají v aleji u brány, vedou kolem 
chaty Amálky a Mariánského pramene a končí 
před klášterem u lavičky s mapou, tzn., že trasa 
vede po zelené turistické značce s výjimkou jednoho 
stanoviště, které je přímo u Mariánského pramene.

Zadání úkolů umožňuje absolvovat trasu i v opačném smě-
ru (od kláštera k bráně). Úkoly jsou číslovány od brány ke kláš-
teru. Pokud jdete v opačném směru, začnete stanovištěm č. 10 
a skončíte č. 1.

Na obou začátcích jsou umístěny záznamové kartičky a tužky. 
Do kartiček si můžete psát své výsledky a zůstanou vám na památ-
ku. Tužky prosím vracejte na opačné straně trasy.

V rámci možností budou stanoviště nějakou dobu udržována. 
Doufáme, že trasa bude funkční i během hlavních oslav města 15. 
– 17. 6, případně i později.

V případě zjištění nedostatků nám dejte, prosím, vědět buď na tel. 
725 023 426, nebo e-mail koukol.josef@gmail.com. Děkujeme.

Seznam stanovišť 
1. Chůze poslepu 6. Hledání bílé lišky
2. Poznávání rostlin 7. Nošení vody
3. Skautské znaky 8. Hod šiškami na cíl
4. Všímavost  9. Stopy zvířat
5. Terénní kimovka 10. Odhad

Za skautské středisko Bílá liška Josef Koukol

ky 

a

Běh alejí 2018 (0. ročník) 
Závod je zařazen do seriálu oslav výročí města Králíky

Termín a místo konání: 17.6.2018, Králíky (Pardubický kraj)
Popis tratě: běh do vrchu alejí z Králík ke klášteru na Hoře Matky 

Boží, Místo startu: vstupní brána u aleje
Pořadatel: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra Králíky, z.s. ve spolupráci 

s Městem Králíky, Adresa organizátora: Lyžařský oddíl při TJ Jiskra 
Králíky, z.s., (ředitel závodu: Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69 
Králíky, telefon: 737 754 286; mail: skiklub.kraliky@centrum.cz)
Přihlášky: při prezentaci (při prezentaci nutno předat vyplněné a 

podepsané prohlášení)
Prezentace: parkoviště za č.p. 316 (ulice Sadová, Králíky), pre-

zentace probíhá v čase od 13:30 hod. – 14:30 hod.
Startovné: NEVYBÍRÁ SE – ZÁVOD JE ZAŘAZEN DO 

VÝROČÍ OSLAV MĚSTA KRÁLÍKY
Start: čas prvního startu: 15:00 hod., čas hlavního závodu: 15:30 

hod.
Tratě: délka hlavního závodu: 1250 m (převýšení 168 m, hro-

madný start účastníků hlavního závodu v 15.30 hod.), další tratě: 
100 m, 200 m, 360 m, 600 m                                                     
Ceny: závodníci na prvních třech místech obdrží diplom a medaili, 

všichni účastníci obdrží pamětní list a drobnou cenu města Králíky 
k výročí oslav města 

Kategorie: dívky/ženy/chlapci/muži             
6 let a ml.  100 m (převýšení 5 m), start 15:00 hod.
7 – 10 let  200 m (převýšení 12 m), start 15:00 hod.
11 – 15 let 360 m (převýšení 22 m), start 15:15 hod.
16 – 18 let  600 m (převýšení 44 m), start 15:15 hod.
19 – 30 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod. 
31 – 50 let 1.250 m (převýšení 168 m), start 15:30 hod. 
51 let a více 1.250 m (převýšení 168 m, lze i s holemi), start 15:30 h.  

Poznámky: Občerstvení - všichni závodníci po doběhu. Par-
kování osobních automobilů dle pokynů pořadatele. Závodníci, 
pořadatelé, diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.

Za pořadatele: Bedřich Novotný, ředitel závodu
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Představení činností Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu Králíky

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky 
/dále jen OSVZ/ sídlí v budově městského úřadu na adrese Karla 
Čapka 316.

Mezi dvě zásadní agendy, kterými se zabývá celkem pět úředníků 
odboru s kvalifi kací sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 
Sb., zákon o sociálních službách, patří agenda Sociální práce a agenda 
Sociálně-právní ochrany dětí. Činnost sociálních pracovníků v rámci 
obou agend je sociální prací. Sociální práce má různé defi nice, liší 
se podle oborů, v nichž sociální pracovníci působí, podle klientely, 
prostředí, v němž je sociální práce realizována /různé typy zařízení 
sociálních služeb, vězeňská služba …/. 

Pro účel tohoto článku poslouží defi nice, podle které je “Sociální 
práce profesionální aktivita zaměřená na zlepšení nebo obnovení 
sociálního fungování klienta a na tvorbu společenských podmínek 
příznivých pro tento cíl” (Pavel Navrátil a Libor Musil (Navrátil 
a Musil, 2000, Navrátil, 2001). Sociální pracovník má klientovi po-
skytovat pomoc se zvládáním životních situací, s nimiž si klient neumí 
/neumí zcela/ poradit, a vlivem toho nemá naplněny životní potřeby, 
dostává se do konfl iktů  s jednotlivci, institucemi, společností. Cílem 
sociální práce je nastolení změny v životě klienta, což se neobejde, 
mimo jiné, bez jeho motivace ke změně. Sociální práce nemůže být 
postavena na jiném, než individuálním přístupu ke klientovi a jeho 
situaci. Stejně jako by tomu mělo být ve vzdělávání a jiných odvětvích 
rozvíjejících individualitu jednotlivce. Základním nástrojem sociální 
práce je rozhovor. 

Agenda Sociální práce stojí na principech svobodného rozhodnutí 
dospělého člověka, který se dostal do nepříznivé životní situace, má 
zájem ji řešit a není toho schopen zcela samostatně. Jeho právem je 
říci si o pomoc, defi novat rozsah pomoci, kterou žádá, a v případě 
nezájmu tuto pomoc odmítnout, spolupráci s námi ukončit. Mezi 
schopnosti sociálního pracovníka by pak mělo patřit klienta nasmě-
rovat k tomu, že i přes jeho “zakázku” existují evidentně další oblasti, 
které by si zasloužily řešení, změnu. Pokud je klient ochoten pracovat 
i na těchto tématech, může spolupráce pokračovat. Pokud spolupráci 
odmítne, jeho rozhodnutí akceptujeme. Nejsme tu totiž od toho /ani 
nikdo jiný/, abychom zasahovali do představ dospělých svéprávných 
jednotlivců o jejich životech, které žijí podle svých představ, se všemi 
nedostatky a odlišnostmi od ostatních a v mezích zákonů, byť proti 
zvyklostem zbytku světa. Teprve zájem jednotlivce, jeho dostatečná 
motivace, může /ale nemusí/ znamenat cestu ke změně. Součástí pří-
stupu ke klientovi by měla být podpora jeho stávajících schopností, 
cesta k jejich rozšiřování, např. prostřednictvím delegování úkolů, 
které je schopen klient zvládnout; předávání odpovědnosti klientovi, 
nikoliv vyřizování záležitostí za klienta. Mezi užitečné přístupy v naší 
práci patří tolerance, odstup od hodnocení druhých, zdržení se nálep-
kování, vyhnutí se stereotypizaci, otevřenost k jinakosti a představám 
druhých /pozn. autora: vřele doporučuji pokusit se o tento přístup 
i v osobních životech, je to velmi ulevující/.

Pracujeme s různými cílovými skupinami - s rodinami,  seniory, 
zdravotně postiženými, osobami ohroženými sociálním vyloučením, 
osobami bez přístřeší, uživateli drog, osobami závislými na alkoholu, 
oběťmi domácího násilí, osobami vracejícími se z výkonu trestu, 
osobami v hmotné nouzi, dlužníky. Může-li situaci klienta řešit vy-
užití některé  ze sociálních služeb, klient má o službu zájem a služba 
je dostupná, jsme schopni klientovi takovou službu zprostředkovat.

V rámci agendy Sociální práce můžeme s klienty spolupracovat 
na udržení stávajícího bydlení, je-li ohroženo, pomoci s hledáním 
náhradního bydlení; poskytujeme základní poradenství v oblasti 
nájemních smluv; poradenství týkající se půjček, včetně vysvětlení 
možných rizik; podporovat v oblasti hospodaření s fi nancemi, se-
stavování domácího rozpočtu; pomoci při řešení dluhů a exekucí; 
pomoci při komunikaci s věřiteli; poskytovat pomoc při domluvě 
splátkových kalendářů dlužníků; poskytujeme informace o dávko-
vých systémech; některé klienty doprovázíme na jednání na úřadech, 
dalších institucích; zprostředkováváme sociální služby, jsou-li dostup-

né; poskytujeme poradenství při zajištění péče o druhé osoby /např. 
pomoc při propuštění blízké osoby z léčebny pro dlouhodobě nemoc-
né, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby. 
Blíže na stránkách města Králíky https://www.kraliky.eu/#273/

Druhou zásadní agendou OSVZ je agenda Sociálně-právní ochrany 
dětí /dále jen SPOD/ dle zákona č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-
-právní ochraně dětí, dále jen “zákon o SPOD”. Přístup v rámci 
agendy SPOD je často členěn na úrovně pomoc, dohled, kontrola. 
Předním hlediskem agendy by měl být “zájem dítěte”. Zájem dítěte 
bývá defi nován, jako ochrana práva dítěte na to být slyšeno /právo 
dítěte vyjadřovat názor/, tj. právo se vyjadřovat k podstatným 
záležitostem života dítěte, samozřejmě úměrně k věku, rozumové 
vyspělosti dítěte, projednávané záležitosti; právo znát identitu – dítě 
má právo vědět, kdo jsou jeho rodiče, znát je, být s nimi v kontaktu, 
a to i přes nedostatky, které ten který rodič má /samozřejmě pokud ro-
diče dítě neohrožují na zdraví a/nebo na životě/. Právo na zachování 
rodinného prostředí a vazeb dítěte s jeho přirozeným prostředím 
– máme usilovat o to, aby dítě zůstalo v prostředí biologické rodiny 
nebo v prostředí náhradní rodiny, není-li to možné v prostředí bio-
logické rodiny. Zájmem dítěte je zajištění péče, ochrany a bezpečí 
dítěte, s přihlédnutím k míře zranitelnosti dítěte (např. zdravotní 
postižení dítěte; příslušnost dítěte k jazykové, kulturní, etnické či 
národnostní menšině; státní občanství dítěte; sexuální orientaci dítěte 
apod.); právo dítěte na zdraví – zajištění odpovídající zdravotní 
péče ze strany rodičů, pečujících osob; právo dítěte na vzdělání – 
právo rozvíjet své individuální schopnosti. Sociálně-právní ochrana 
dětí se zaměřuje na děti ohrožené. Výčet situací, kdy je dítě pova-
žováno za ohrožené lze nalézt v ustanovení § 6 zákona o SPOD. Jen 
namátkou – rodiče dětí zemřeli; rodiče neplní povinnosti plynoucí 
z rodičovské odpovědnosti; nevykonávají nebo zneužívají práva 
plynoucí z rodičovské odpovědnosti; … děti, které vedou zahálčivý 
nebo nemravný život … zanedbávají školní docházku … nepracují, 
když nemají dostatečný zdroj obživy /srovnej s právem nepracovat 
ve věku dospělosti/; děti, na kterých byl spáchám trestný čin ohrožu-
jící zdraví, život, důstojnost, mravní vývoj, jmění, … a pokud tyto 
skutečnosti trvají po takovou dobu, nebo jsou takové intenzity, 
že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí či jsou a nebo mohou být pří-
činou nepříznivého vývoje dětí. Agendy SPOD staví na poznatcích 
z oblasti věd, jako jsou psychologie, psychiatrie, sociální psycholo-
gie, etopedie, … Jelikož nejsme odborníky na tyto oblasti, víme to 
o sobě, tak využíváme informace a doporučení od odborníků, které 
rodiče, děti navštíví. Naší úlohou je v konkrétních případech klienty 
na tyto pomáhající profese nasměrovat, zprostředkovat jim kontakt, 
často po fázi přesvědčování, že je to potřeba. Cílem této teoretické 
části textu bylo zprostředkovat informace o principech a legislativní 
úpravě SPOD, která dle mého troufalého soudu není části veřejnosti 
příliš známa. Podobně jako znalosti související s výkonem např. in-
stalatérských prací, v jejichž případě většina z nás akceptuje pomoc 
odborníka - instalatéra. Inu, všichni nemůžeme vědět všechno, někteří 
si to občas připouštíme.

V  praxi lze rozdělit agendu SPOD na agendu opatrovnictví nezl. 
dětí, když se rodiče rozchází a dochází k úpravě poměrů k nezl. 
dětem /kdo bude mít dítě u sebe, jaké bude stanoveno výživné, jaký 
bude kontakt s rodičem, který nemá děti v péči/. V těchto případech 
zjišťujeme názor dítěte na situaci, požádá-li nás o to soud. Usilujeme 
o to, aby komunikace mezi rodiči byla v zájmu dítěte. Spravujeme 
jmění dítěte /opatrovník pro správu jmění/, nemohou-li rodiče 
jmění z nějakého důvodu spravovat /možný rozpor mezi zájmem 
dítěte a zájmem rodiče/. Můžeme být pověřeni realizací asistova-
ného kontaktu, kdy soud dospěje k názoru, že kontakt mezi dítětem 
a rodičem se nemůže uskutečňovat bez dohledu pracovníka SPOD, 
jiné osoby, např. neziskové organizace. Rodičům poskytujeme sou-
činnost při sepisování návrhů k soudu, zprostředkováváme kontakt 
s poradenskými zařízeními /pedagogicko-psychologické poradny, 
střediska výchovné péče, rodinné poradny, kliničtí psychologové, …/.
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Další částí agendy SPOD je náhradní rodinná péče, jejímž cílem 
je zprostředkovat péči pro děti, které nemohou z nějakého důvodu 
zůstat v biologické rodině. S pěstouny v územním obvodu ORP Krá-
líky uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče, mají-li o to zájem 
a nerozhodnou se pro uzavření smlouvy s neziskovou organizací. 
V rámci takto formalizované spolupráce zajišťujeme pro pěstouny 
vzdělávání, psychologickou podporu, odlehčovací služby a další 
činnosti upravené v zákoně o SPOD. Na tuto činnost stát poskytuje 
městu fi nanční prostředky v závislosti na počtech uzavřených dohod/
pěstounských rodin.

Poslední částí agendy SPOD je kuratela pro mládež, kdy se jedná 
o děti, které mají potíže se závadovým  chováním, páchají přestupky 
nebo trestnou činnost. 

Jednáme se školami, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli 
sociálních služeb, neziskovými organizacemi. V rámci agendy SPOD 
pořádáme tzv. případové konference za účasti rodiny, zástupců škol, 
pomáhajících institucí, zprostředkováváme mediace pro znesvářené 
rodiče.

Zprostředkováváme do rodin, které s tím souhlasí, sociální službu 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. V těchto případech 
s rodinou pracuje pracovník poskytovatele služby na dohodnuté 
zakázce. Cílem má být stabilizace situace dítěte, posílení rodičů, 
jednoho z rodičů, rozšíření rodičovských kompetencí, jejich zno-
vuobnovení, pomoc s hospodařením, plánováním, výchovou atd. 

Podstatná většina rozhodnutí v oblasti SPOD je v konečné fázi 
podložena rozhodnutím soudů, ať už jde o svěření dítěte do péče 
jednoho z rodičů, rozsah styku druhého rodiče s dítětem, stanovení 
výše výživného, uložení výchovné povinnosti /např. povinnosti 
rodičů využít odborné pomoci/, včetně okamžitého odebrání dítěte 
z péče rodičů, pokud je tento stav shledán ohrožujícím zdraví nebo 
život dítěte. Jedná se o hierarchii postupů v mezích veřejné moci, 
vůči nimž se lze bránit zákonnými prostředky – odvolání k soudům. 
Výsledná rozhodnutí, rozsudky jsou podloženy důkazy, na nichž se 
často s rodiči, jedním z nich, neshodujeme. Nejedná se o nahodilá 
rozhodnutí jednotlivců zabývajících se případem. Stav nedorozumění 
zúčastněných aktérů - rodičů navzájem, rodičů a pracovníka SPODu 
- je pochopitelný. Uvědomujeme si, že intervence pracovníků SPOD 
do rodin jsou zásahem do situací, které samy o sobě nejsou jedno-
duché. Vycházíme z  toho, že aktéry těchto situací jsou především 
rodiče, ostatní členové domácnosti, nikoliv pracovník SPOD, který se 
na vzniku situace nepodílel. Pracovník SPODu do situace intervenuje 
z pozice veřejné moci, do emočně vyhrocených situací má vnášet 
racionální hledisko, to celé „v zájmu dítěte“. Cílem agendy SPOD 
má být ochránit dítě a jeho zájmy před jejich poškozením. Máme 
respektovat jedinečnost každého jednotlivce, rodiny, vazeb mezi 
dítětem a rodiči. K radikálním řešením, tj. odebrání dítěte z přiro-
zeného prostředí může dojít jen na základě vážných důvodu, kdy je 
ohroženo zdraví a /nebo život dítěte. K okamžitému odebrání dítěte 
z rodiny lze přistoupit jen z vážných důvodů a na základě soudního 
rozhodnutí, tzv. předběžného opatření, o němž musí rozhodnout soud 
do 24 hodin od podání našeho návrhu. Zásahy OSPODu by měly 
být přiměřené situaci dítěte a rodiny. Pokud nenastanou důvody pro 
okamžité odebrání dítěte, musí být využita podpůrná opatření pro 
rodinu a dítě, aby došlo ke změně, zlepšení situace. Nedisponujeme 
žádnými zázračnými nástroji, které by situaci dítěte a rodiny změnily. 
Pracujeme s limity klientů, jejich motivací, chutí něco změnit, dostup-
nými zdroji podpory /vlastní rodina, sociální služby…/. Pracujeme 
s vědomím, že každý to má v životě jinak, může mít jinak. K zásadním 
zásahům do rodinného systému /soudem ukládaným výchovným 
opatřením, odebráním dítěte z rodiny/ může docházet teprve poté, 
co vyčerpáme ostatní metody práce s rodinou a tato činnost nevede 
ke změně situace a dítě je ohroženo na životě a/ nebo zdraví. Do té 
doby hlavně mluvíme /základní nástroj je rozhovor/, jednáme, tzv. 
individuálně plánujeme cíle vedoucí ke změně situace. Na rozdíl 
od agendy Sociální práce, kdy dospělý jedinec s námi může ukončit 
spolupráci, na agendě Sociálně právní-ochrany dětí intervenujeme 
i přes nezájem rodičů, jedná-li se o dítě ohrožené /viz výše zmíněný 

§ 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí/. Součástí naší práce má být 
individualizovaný přístup, kdy vyhodnocujeme rizikové a ochranné 
faktory v situaci dítěte /jak jsou naplňovány vývojové potřeby, jaká je 
rodičovská kapacita, jak funguje rodina a širší prostředí okolo dítěte/, 
máme se zabývat mírou ohrožení dítěte /např. 12letý chlapec může 
být ohrožen násilím v rodině jinou mírou, než 3leté dítě/.

K jednotlivým případům se dostáváme tak, že nás vyhledá rodič, 
oba rodiče, dítě, ostatní členové domácnosti, jsme soudem ustanovení 
opatrovníkem. Případy potencionálního ohrožení dítěte nám oznamují 
školská zařízení, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, policie, 
další instituce, jejichž povinností je to ze zákona. Přijímáme podněty 
z veřejnosti, včetně anonymních oznámení. V případě anonymních 
oznámení neznáme oznamovatele. Stává se, že podnět přijde oznámit 
osoba, jejíž totožnost nám je známa, ale nepřeje si, aby její totožnost 
byla odhalena, což respektujeme. Přece jen se jedná o situace dětí, 
a ne každý se dokáže za své oznámení postavit. Samozřejmě se někdy 
ukáže, že motivy oznamovatele byly jinde než zájem o osud dítěte, 
ale neplatí to v drtivé většině.

Při výkonu agendy SPOD jsme vázáni zákonem stanovenou 
povinností mlčenlivosti. Krom obecné právní úpravy, podle níž je 
každý povinen oznámit některé druhy trestných činů, jsme povinni ze 
zákona o SPOD oznamovat orgánu činnému v trestním řízení navíc 
„skutečnosti nasvědčující tomu, že byl na dítěti spáchán trestný čin, 
nebo že dítě bylo použito ke spáchání trestného činu, nebo že dochází 
k násilí mezi rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte 
a dalšími fyzickými osobami v domácnosti obývané dítětem, nebo že 
není plněna vyživovací povinnost k dítěti.“

Od roku 2015 je činnost OSPODu tzv. standardizována. V reakci 
na změnu legislativy městský úřad vytvořil Standardy kvality soci-
álně-právní ochrany dětí, v nichž veřejně popsal procesy a postupy, 
jimiž se při výkonu agendy SPOD řídí, https://www.kraliky.eu/#512/. 

V rámci výkonu agendy SPOD držíme mimo obvyklou pracovní 
dobu pracovní pohotovost, kdy řešíme neodkladné záležitosti této 
agendy na podněty policie /opilý rodič, opilí rodičové, násilí mezi 
nimi, děti bez dohledu, apod./ 

V rozmezí období let 2016 – 2019 realizujeme Projekt sociální 
začleňování v územní působnosti ORP Králíky. V rámci projektu 
jsou fi nancovány externí pracovní pozice mediátora, facilitátora, 
supervizora a socioterapeuta, což jsou metody práce jinak v regionu 
nedostupné. Z projektu je fi nancována podstatná část pracovního 
úvazku jednoho sociálního pracovníka. 

Pracovníci OSVZ vystupují jako veřejní opatrovníci osob ome-
zených na způsobilosti k právním úkonům, které nemohou samo-
statně jednat v některých oblastech života, opatrovník jim nemohl 
být ustanoven z okruhu rodiny, jiných blízkých osob a veřejným 
opatrovníkem bylo nakonec ustanoveno město. 

Na OSVZ Vám bude vystaven tzv. parkovací průkaz, na jehož 
základě mohou řidiči osobních vozidel, přepravujících osoby s při-
znanými mimořádnými výhodami /rozhoduje o tom Úřad práce ČR/, 
využívat v silniční dopravě některé výhody, např. stát na parkovacích 
místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, užívat 
placené úseky rychlostních komunikací a dálniční komunikace, aniž 
by bylo vozidlo opatřeno dálniční známkou.

OSVZ vypravuje sociální pohřby, tj. pohřby osob, které zemřely 
na území obce a není-li osob, které mohou pohřeb zemřelé osoby 
vypravit. Na to jsou v rozpočtu města vyčleněny fi nanční prostředky.

V případech, kdy příjemci starobního nebo invalidního důchodu 
nemohou důchod přijímat z různých důvodů /nedojdou si na poštu, 
neumějí hospodařit, neznají hodnotu peněz/ OSVZ ustanovuje tzv. 
zvláštního příjemce důchodu, kdy ve správním řízení ustanoví 
příjemcem důchodu jinou osobu, která důchod přijímá, hospodaří 
s ním a jednou za rok předkládá vyúčtování, jak důchod využila.

Lékařům a zdravotnickým zařízením distribuujeme recepty a žá-
danky na přípravky obsahující omamné a psychotropní látky.

Ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR 
distribuujeme tzv. Euroklíče. Jedná se o univerzální klíče k zámkům 
osazeným na veřejných toaletách, výtazích, schodišťových plošinách, 

Představení činností Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky
(pokračování)
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stanicích, jejichž provozovatelé se rozhodli pro zapojení do projektu 
Euroklíče. Euroklíče jsou vydávány držitelům průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P a dalším osobám se zdravotním postižením, blíže na www.
eurokeycz.com.

Minimálně čtyřikrát ročně se účastníme supervizních setkání s vy-
školeným odborníkem – supervizorem. V kalendářním roce máme 
zákonnou povinnost absolvovat 24 hodin akreditovaných školení 
v případě agendy Sociální práce, šest kalendářních dnů v případě 
agendy Sociálně právní ochrany dětí. 

Naše postupy v rámci jednotlivých agend lze nechat prověřit nad-
řízenými orgány, a to Krajským úřadem Pardubického kraje, MPSV 
a Úřadem veřejného ochránce práv, to z hlediska zákonnosti postupu 
při výkonu agend. Za takové podněty jsme rádi. Je to cesta, jak mů-
žeme naši činnost obhájit. Výstupem z kontroly je konstatování, že 
k porušení zákona došlo nebo nedošlo. Málokdo se však k takovému 
kroku, k němuž je potřeba dostatečné množství erudice, argumen-
tačních schopností, informací o případu a také odvahy postavit se 
za svůj názor, odhodlá. 

Činnosti OSVZ jsou z podstatné části fi nancovány prostřednictvím 
účelově vázaných dotací na výkon sociálně-právní ochrany dětí 
a dotace na výkon sociální práce, jejichž příjemcem je město. Tyto 
dotace poskytuje MPSV ČR. Na výkon agendy veřejného opatrov-
nictví dostává město příspěvek od MV ČR.

Vzhledem k tomu, že působíme v rámci veřejné správy, je naší 
povinností dodržovat obecně závazné předpisy, kterými jsme vázáni. 
Můžeme tedy používat jen nástroje, které mají legislativní rámec. 
V rámci legislativy mohou sankce následovat za porušení právních 
povinností, jindy ne. Do situací jednotlivců, rodin vstupujeme 
mnohdy ve fázi, kdy lze jen mírnit negativní dopady situace, kterou 
vytvořili naši klienti /např. osoby s dluhy ve fázi exekuce; rodiče 
po měsících, i letech konfl iktního vztahu, když si nejsou schopni 
sednout k jednomu stolu…/. Stává se nám, že je na nás přenášena 
odpovědnost za záležitosti, které jsme nemohli a nemůžeme ovlivnit. 
Činí tak lidé bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, vzdělání, politické pří-
slušnosti a všeho dalšího, co nás jen odlišuje. Ti odvážnější mluví tak, 
že na to máme prostor reagovat /např. samotní rodiče „domluvte otci 
/matce/, aby ….“/. Ti méně odvážní prostřednictvím sociálních sítí 
/na tyto příspěvky nereagujeme/, v rámci pavlačových diskusí /na tyto 
podněty nemáme možnost reagovat/. S možností reagovat ze strany 
pracovníků je to obtížné právě pro zákonnou povinnost mlčenlivosti. 
Předpokládám, že krom těch, kteří na sebe řeknou všechno a všem, 
by se nezamlouvalo zbylé části populace, kdyby jejich život probíral 
úředník vázaný povinností mlčenlivosti s kdekým. V naší profesi 
nelze přistupovat jinak, než že režiséry svého života jsme každý sám, 
se svými limity /neuběhnu 100 m pod 15 s …vůbec neuběhnu 100 m/. 
Těm, kteří chtějí, se dá pomoci a ne vždy se všechno povede. Mezi 
časté věty z veřejnosti k naší činnosti patří: Někdo by s tím měl něco 
dělat! /kdo a co?/; Nebylo by těm dětem líp v děcáku? /nejčastěji ne, 
ve výjimečných případech ano, pokud je dětem fyzicky nebo psychicky 
ubližováno, pokud o ně rodiče nechtějí, neumí pečovat/; Proč ho 
někam nedáte? /My nemůžeme, to může jen soud, když je nebezpečný 
sám sobě nebo okolí anebo on sám dobrovolně chce-dospělý jedinec/; 
Tohle mají v genech! /to fakt nevíme/.

Pokud jste text dočetli až sem, vážím si toho. Uvědomuji si, že 
text je dosti teoretický, až poučující, snad ne bolestínský /“my to 
máme táák těžký“ … nemáme, děláme to dobrovolně a rádi/rády; 
i proto mi text obsahově redigovaly kolegyně/. Snad text neunavil 
více, než jiné příspěvky v Králickém zpravodaji, v nichž bývá také 
cosi zakopaného. 

V případě pochybností o tom, zda jsme schopni ve Vaší situaci 
pomoci, doporučuji nás kontaktovat.

Závěrem přeji všem, aby ty nejstěžejnější agendy OSVZ potře-
bovali co nejméně.

B. Strnad
OSVZ MěÚ Králíky

Představení činností Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Městského úřadu Králíky

(pokračování)

Nejlepší žáci na fi remních pracovištích
Na 1. červen připadne nejen Mezinárodní den dětí, ale pro žáky 

3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů Středního odborného 
učiliště opravárenského v Králíkách to je datum zahájení závěrečné 
učňovské zkoušky, a to písemnou částí, po níž následuje dvoudenní 
praktická zkouška a na závěr je čeká v polovině předprázdninového 
měsíce část ústní. 

Takto rozsáhlá zkouška nepochybně každého z nich důkladně 
prověří a ukáže, jaké znalosti a dovednosti se jim podařilo za uply-
nulé tři roky studia získat. Ke kvalitní přípravě těchto mladých lidí 
na jejich budoucí povolání bezesporu významně přispělo také to, 
že část odborného výcviku vykonávali na reálných pracovištích 
našich smluvních fi remních partnerů pod vedením trpělivých in-
struktorů, kteří jim předávali své bohaté praktické zkušenosti. Žáci 

navštěvovali pracoviště fi rmy Vysokozdvižné vozíky s.r.o. Červená 
Voda, našeho největšího partnera, se kterým škola spolupracuje již 
3. rokem, dále působili v letošním školním roce nově i ve fi rmách 
Vydrus spol. s r.o. Králíky, Autoservis Bartoň Mlýnice a zemědělské 
společnosti ZEAS a.s. Březná. O tom, že spolupráce je výhodná také 
pro samotné fi rmy svědčí fakt, že se tito zaměstnavatelé po dohodě 
se školou rozhodli ve druhé polovině května materiálně odměnit 
žáky, kteří si vedli na jejich pracovištích po celý rok nejlépe a vedle 
fi nančních odměn za produktivní činnost, které jim byly vypláceny 
za každý měsíc, dostali na závěr hodnotné dary v podobě opravá-
renského nářadí. Zároveň se jim dostalo poděkování od vedoucích 
zaměstnanců, či dokonce majitelů nebo ředitelů těchto fi rem. 
Ve společnosti Vydrus spol. s r.o. byli odměněni dva nejlepší žáci 
a ve fi rmách ZEAS a.s. a Autoservis Bartoň po jednom. Majitel 

posledně jmenované fi rmy vyjádřil svoji spokojenost s žákem také 
tím, že mu zároveň s předávaným darem nabídl zaměstnání, což 
tento nadějný budoucí opravář s nadšením přijal.

Nejmonstrózněji k uzavření letošní praxe a vyhodnocování na-
šich nejlepších žáků přistoupil majitel společnosti Vysokozdvižné 
vozíky s.r.o. Červená Voda pan Milan Černohous. Ten se svým 
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamberka 

a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 

a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

   den     lékař(ka)  obec adresa telefon
so 02.06.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
ne 03.06.  MUDr. Nováková Lanškroun Svobody 356 604 749 331
so 09.06.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
ne 10.06.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
so 16.06.  MUDr. Lomská Letohrad Družstevní 815 465 620 358
ne 17.06.  MUDr. Lomská Letohrad Družstevní 815 465 620 358
so 23.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
ne 24.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
so 30.06.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
ne 01.07.  MUDr. Ulman  Tatenice č.p. 268 465 381 212
čt 05.07.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
pá 06.07.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
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

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.

Pečovatelská služba ráda 
přijme od pozůstalých veš-
keré kompenzační pomůcky 
(invalidní vozíky, chodítka, 
hole), které by mohly slou-
žit j iným 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 
domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůso-
bená – klient přichází sám nebo v doprovodu rodinného pří-
slušníka, popřípadě je dovezen automobilem PS.

Úterý a čtvrtek od 7 – 11 hod, je potřeba se na koupání do-
předu 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) 

DENNĚ nové LAST MINUTE zájezdy za vel-
mi výhodné ceny od CK Fischer, CK Čedok, 

CK Blue Style, CK Fito tour, CK Viamare a VTT 
a CK Kalousek a Wiliams. Zvýhodněné zájezdy pro 

cestující 55+.

Ke každému zakoupenému zájezdu DÁREK.

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

sehraným týmem spolupracovníků zajistil bohatou odměnu nejen 
všem žákům 3. ročníku výše zmíněného oboru, ale i našim uči-
telům odborného výcviku a zástupcům vedení školy a připravili 
velice zajímavý zážitkový den v podobě společné návštěvy KART 
ARÉNY v Litomyšli, kde si všichni zúčastnění zasoutěžili v jízdě 
na motokárách v kryté hale na okruhu. Servis spojený s touto akcí 
byl dokonalý, neboť čekání jednotlivých skupin jezdců na okamžik, 
než na ně dojde řada a odjedou si svoje tři desetiminutové jízdy, 
bylo spojeno s konzumací výborného pohoštění v podobě studené 
i teplé kuchyně a bohatého výběru nápojů. Poté, co měli všichni 
odjeto a byly zpracovány časy nejlepších jezdců, přistoupilo se 
nejprve k vyhodnocení odborné praxe vždy pěti neúspěšnějších 
žáků ze dvou pracovišť. Chlapcům k úspěchu blahopřál přímo 
majitel fi rmy a prostřednictvím jeho asistentky přebírali hodnotná 
ocenění v podobě nejrůznějšího opravárenského vybavení, přičemž 
ten nejlepší z nejlepších si odnesl Gola sadu značky Würth vysoké 
kvality. Následně byli vyhlášeni nejrychlejší jezdci na motokárách, 
kteří obdrželi za svůj bravurní výkon kvalitní elektrické pomocníky 
do dílny, akuvrtačku a úhlovou brusku, nechyběly ani profi  montážní 
klíče, opět vše od fi rmy Würth. V průběhu, ale hlavně na konci celé 
této mimořádně vydařené akce, bylo možno pozorovat ve tvářích 
všech našich hochů obrovské nadšení a doznívající nevšední zážitky 
z celého dne. 

Nezbývá, než všem smluvním fi rmám velice poděkovat jménem 
školy i samotných žáků za příkladnou spolupráci a vzájemný přínos 
v oblasti vzdělávání našich budoucích absolventů. Ti stále více pro-
kazují že to, co získají v průběhu studia na naší škole, bohatě zúročí 
v pozdější praxi a stávají se z nich kvalitní a vyhledávaní řemeslníci.                                        

Karel Málek – SOUo Králíky

Nejlepší žáci na fi remních pracovištích
(pokračování)
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Úspěchy žáků Základní umělecké 
školy Králíky

V dubnovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o organizaci 
a výsledcích Okresního kola soutěžní přehlídky tanečních oborů 
ZUŠ, které pořádala naše škola poprvé v historii města Králíky. 
Poté, co odborná porota zhlédla všech 26 choreografi í, vybrala 
na přímý postup do krajského kola této přehlídky mezi jinými 

Zápis nových žáků do ZUŠ Králíky 
pro školní rok 2018/2019

Základní umělecká škola Králíky oznamuje všem rodičům termí-
ny zápisu nových žáků ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019:
středa 13. 6. 2018 - od 15:00 – 17:00 hodin - v budově ZUŠ 
Králíky 
- pro hudební a literárně dramatický obor
čtvrtek 14. 6. 2018 - od 15:00 – 17:00 hodin - v budově ZUŠ 
Králíky 
- pro hudební, taneční a výtvarný obor

K zápisu (talentové zkoušce) si uchazeči o studium připraví:
• pro studium v hudebním oboru - zpěv jednoduché lidové písně
• pro studium v literárně dramatickém oboru - recitaci jednoduché 

básně nebo říkadla
• pro studium ve výtvarném oboru - vlastní kresbu (alespoň 4 – 5 

prací na různé téma) 
• pro studium v tanečním oboru – žáci budou prozkoušeni na mís-

tě z rytmicko-pohybové průpravy a základních pohybových 
dovedností.

Noví žáci budou přijati na základě absolvování a úspěšného 
složení talentové zkoušky, která je součástí zápisu. (Kapacita pro 
přijetí nových žáků je omezena.)

Více informací o zápise Vám ochotně podá ředitelství školy 
na emailu: zus.kraliky@tiscali.cz nebo na tel. čísle 465 631 242.

Tančíme pro radost 2018
Žáci a učitelé tanečního oboru Základní umělecké školy Králíky 

Vás srdečně zvou na svůj závěrečný program „Tančíme pro radost 
2018“, který se uskuteční ve velkém sále kulturního domu Klub 
Na Střelnici Králíky v těchto dnech: 
• V úterý 19. 6. 2018 se publiku představí zejména žáci z odlouče-

ného pracoviště v Červené Vodě v choreografi ích pod vedením 
paní učitelky Veroniky Berkové a pouze vybrané choreografi e 
v provedení žáků z Králík. 

• Ve středu 20. 6. 2018 Vám na pódiu kulturního domu zatančí 
všechny ročníky tanečního oboru z Králík pod vedením Ivy 
Musilové, Michaely Musilové a Zdeňka Hejzlara.

• Páteční večer 22. 6. 2018 bude patřit především letošním absol-
ventům I. i II. stupně základního uměleckého vzdělávání v ta-
nečním oboru a pouze vybraným choreografi ím ročníků z Králík 
a Červené Vody. 
Začátky představení jsou plánovány vždy v 18:00 hodin. Vstu-

penky budou v předprodeji již od 1. 6. 2018 v Klubu Na Střelnici. 
Rezervovat si je můžete případně na tel: 603 849 460 (formou SMS) 
nebo emailem na strelnice@strelnice.cz.

Letošní absolventi I. stupně TO Červená Voda: Haltmarová 
Kristýna, Jetmarová Jindřiška, Korálková Eva, Linhartová Natálie, 
Netušilová Eliška, Ročková Lucie, Ročková Tereza

Letošní absolventi I. stupně TO Králíky: Babicová Karolína, 
Halířová Veronika, Hejkrlíková Mirka, Muchová Natálie, Švédová 
Veronika, Tomková Andrea

Letošní absolventi II. stupně TO Králíky: Barnová Lenka, Gro-
belná Martina, Musilová Michaela, Prausová Nicole, Seidlová 
Sabina, Švéda Roman, Tomanová Kateřina

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé tanečního oboru ZUŠ 
Králíky.

za ZUŠ Králíky Mgr. Zdeňka Křížková

také dvě choreografi e paní učitelky Ivy Musilové s názvy „Deštík“ 
a „Ráček“.

V pondělí 30. dubna 2018 se prostory divadla ve Skutči zaplnily 
opět tancechtivými dětmi. Z krajského kola soutěžní přehlídky 
tanečních oborů ZUŠ, které tamní základní umělecká škola v tento 
den organizovala, si žáci naší školy z 1. a 3. ročníku v příslušných 
věkových kategoriích odvezli tato ocenění:
Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ

Ráček (3. ročník)   zlaté pásmo
Deštík (1. ročník)  stříbrné pásmo

Všem zúčastněným žákům i paní učitelce Ivě Musilové moc gra-
tulujeme k tomuto úspěchu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje však nebylo 
konečným pro naši žákyni 5. ročníku prvního stupně v hudebním 
oboru – Adélu Švandovou. Ta z něho totiž ve své věkové kategorii 
vítězně postoupila za Pardubický kraj až do celostátního ústředního 
kola této soutěže, které se konalo v termínu 3. - 4. května 2018 
v Základní umělecké škole Jana Hanuše, Praha 6. 

Adéla soutěžila konkrétně v VI. věkové kategorii ve hře na zobco-
vou fl étnu. Po celou dobu konání soutěže i všech jejích postupových 
kol ji na samotné vystoupení připravovala paní učitelka        Mgr. De-
nisa Hejtmanská. Za klavírního doprovodu paní učitelky Sylvy 
Bartikové, dipl., um. Adéla získala v celostátním kole tuto cenu:

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou fl étnu
Adéla Švandová (VI. kategorie) 3. cena

Moc gratulujeme Adélce i její paní učitelce Mgr. Denise Hejtman-
ské k tomuto úspěchu, kterého si velmi vážíme.

za ZUŠ Králíky Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy
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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).

Policisté Pardubického kraje

Osobní bezpečí
V dalším jarním článku bychom vám rádi dali několik rad, jak 

předcházet okradení, přepadení nebo jak neusnadňovat práci kapsá-
řům. Ač se někomu může zdát, že jsou to informace zbytečné, my 
si to nemyslíme a stejně tak hovoří i naše statistiky. Téměř každý 
den policisté v práci celého Pardubického kraje řeší případy krádeží 
a to ať věci při sobě nebo z odložených tašek v nákupních vozících. 
Řada poškozených, především pak těch starších, nám při výsleších 
říká, že se otočili opravdu jen na vteřinu třeba u regálu v obchodě 
anebo, že si nevšimli, že by jim někdo v autobuse do kabelky sahal. 
A věřte nám, že žádné zboží v cenové „akci“ vám nestojí za ten čas 
a problémy při blokování platebních karet a vyřizování si nových 
odcizených osobních dokladů. O ztrátě peněz ani nemluvím.

Jak se tedy chránit před okradením? 
• Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo 

kabelce vždy odděleně. 
• Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
• Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo 

nákupní tašky.
• Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset na zádech, ale 

mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku nebo na hrudi.
• Kabelku nebo tašku nepokládejte v obchodech na police a ne-

nechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s odě-
vem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či 
na úřadech.

• Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům 
a okradení může proběhnout bez povšimnutí.

• Čtete-li si v dopravním prostředku MHD, mějte své příruční 
zavazadlo pořád pod kontrolou.

• Ve vlaku si vybírejte kupé, kde už sedí další cestující a nenechá-
vejte svá zavazadla bez dozoru.

• Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, 
jestli vás někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů 
uvnitř bank či spořitelen je spolehlivější. Byla-li vám platební 
karta odcizena, ihned zablokujte účet.

• Nepište si PIN na platební kartu, na její obal nebo na lísteček, 
který uložíte společně s platební kartou na stejné místo.

• Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, 
nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním 
prodejcům. A jak jsme již v minulých článcích upozorňovali a jak 
mi potvrdila energetická poradkyně paní Vladimíra Rosendorfo-
vá, za plyn ani elektriku energetické společnosti peníze nevrací 
ani nevybírají.

• Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své 
věci, zejména kabelky stále na očích.

Stanete-li se i přesto obětí krádeže, radíme vám:
• V případě odcizení fi nancí, platební karty, dokladů, mobilního 

telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR.
• V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji 

banku a platební kartu zablokujte.
• V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora 

a zablokujte SIM kartu.
• Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis 

pachatele či pachatelů.
• Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepří-

jemnostem se zneužitím dokladů.
• Tísňová linka pro sluchově postižené je 603 111 158.
• A jak předcházet riziku přepadení?
• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. 

• Choďte raději frekventovanějšími ulicemi.
• Kabelku nebo tašku noste v ruce či na rameni směrem od ulice, 

aby vám ji z vozovky nemohl někdo vytrhnout a ukrást.
• Chce-li vám někdo kabelku ukrást, nebraňte se za každou cenu. • 

Zdraví nebo dokonce život jsou cennější než peníze!

• Po chodníku choďte raději dále od vchodů domů, kde by mohl 
číhat případný pachatel a mohl by vás vtáhnout dovnitř.

• Při vstupování do domu se pozorně rozhlédněte a nevcházejte tam 
s někým neznámým. Také ve výtahu nejezděte s někým, koho 
neznáte. Radši počkejte na výtah prázdný.

• Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby 
vypadali důvěryhodně. Ochota „pomocníka“ může být jen zá-
minkou k tomu, aby se dostal do vašeho bytu a tam vás okradl 
třeba i za použití násilí.

• Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji 
dostat na místo, kde je nějaký obchod nebo více lidí, mezi nimiž 
budete bezpečnější.

• Kdyby vás někdo napadl, křičte i tehdy, když v blízkosti nikoho 
nevidíte. Mohl by vás uslyšet někdo za rohem nebo přes otevřené 
okno a přispěchat na pomoc.

• V případě nutnosti můžete pro svou ochranu použít sprej (deodo-
rant, lak na vlasy nebo slzný plyn), který nosíte v tašce či kabelce. 
• Pachatele tím překvapíte, možná i odradíte a sami tak získáte 
čas na přivolání pomoci. Spuštění vašeho osobního alarmu může 
útočníka vylekat a přimět ho k útěku.

• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdné zastávce hromadné 
dopravy, především v časně ranních nebo pozdně večerních 
hodinách.

• V prázdné tramvaji nebo autobusu si sedejte co nejblíže k řidiči. 
Jeho blízkost může případného lupiče od zlého úmyslu odradit 
nebo vám v případě obtěžování či napadení řidič rychleji pomůže.

Krásné májové dny vám za Policii ČR přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 

tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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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 lo-
kalitě „Na Skřivánku“

Kupní cena:  250 Kč/m2

Součástí kupní ceny není příslušné technické zařízení 
na pozemku.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

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.

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 č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle 
Pravidel pro propachtování pozemků ve vlastnictví města 

Králíky oznamuje, že město Králíky hodlá:

PRONAJMOUT

Pozemkovou parcelu číslo 506 (zahradu o výměře 820 m2)

Obec: Králíky

Katastrální území: Králíky, Katastrální úřad pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí

Číslo listu vlastnictví: 10001

Bližší určení: součástí zveřejněného záměru pronájmu je 
snímek katastrální mapy se zákresem nemovité věci

Účel nájmu: zřízení zahrady, údržba pozemku a sekání trávy

Výše nájemného: v případě zřízení zahrady 3 Kč/m2/rok

v případě údržby pozemku a sekání trávy 0,50 Kč/m2/rok

Doba pronájmu: doba neurčitá, 3 měsíční výpovědní doba 

Termín přijímání žádostí: zájemci se mohou k tomuto zá-
měru vyjádřit a podat své podněty, které musí být doručeny 
Městskému úřadu v Králíkách nejpozději dne 14.06.2018 
do 10:00 hod. 

Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen Radou 
města Králíky dne 14.05.2018 usnesením č. RM/2018/18/248
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červen 2018
pátek 1. od 20:00 hod – SCREAM FOR ME SARAJEVO – 

(hudební dokument GB)
Sarajevo v roce 1994 bylo 

obléhané město. Střely a graná-
ty pršely dolů a zabíjely každý 
den. Bylo by možné přesvědčit 
slavnou rockovou hvězdu přijet 
do takového šílenství a vystoupit 
pro domácí fanoušky? “Ty kulky 
byly skutečné, nebyli jsme nijak 
chráněni, neexistoval žádný 
plán, ale řekli jsme si, kašleme 
na to a jedeme tam.“ SCREAM 
FOR ME SARAJEVO je úžasný 
příběh o neuvěřitelném rocko-
vém koncertu, který odehrál 
zpěvák kapely Iron Maiden 

Bruce Dickinson v roce 1994, uprostřed obléhání Sarajeva. Záběry 
z unikátního vystoupení, setkání s těmi, kteří se na koncert dostali 
a díky kterým se uskutečnil, odhodláni žít si svůj život bez ohledu 
na zvěrstvo, které se dělo kolem nich. Rozhovory s kapelou, se 
štábem i s ochrankou nás vracejí do kruté a nebezpečné reality.
režie: Tarik Hodžič / vstupné 150,- / přístupný / titulky / 140 min

úterý 5. od 17:00 hod – NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OB-
ROVSKÉ HRUŠCE – (animovaný Dánsko)

Život v městečku Solby je 
tichý a poklidný až do dne, 
kdy Mitcho a Sebastian najdou 
v přístavu vzkaz v láhvi. Pochá-
zí od zmizelého starosty Solby 
a stojí v něm, že se nachází na ta-
jemném ostrově a učinil velký 
objev. Hrdinové se vydávají 
na dobrodružnou cestu s cílem 
zachránit starostu a přivézt ho 
nazpět. V jejím průběhu ale od-
halí něco, co obyvatelům Solby 
přinese v budoucnu mnoho ra-
dosti – obrovskou hrušku.
režie: Jorgen Lerdam / vstupné 100,- / přístupný  / české znění / 
85 min

úterý 5. od 20:00 hod – KLUCI Z HOR – (drama/komedie ČR)
I z těžkého života se dá udělat 

ještě těžší... Film s Martinem De-
jdarem a Jiřím Lábusem v hlav-
ních rolích vypráví o vztahu 
mentálně postiženého strýce 
a synovce, které osud svede 
v jedné chvíli dohromady, aby 
mezi nimi postupně vzniklo pou-
to, které je prezentací síly a přá-
telství. To je posléze vystaveno 
zkoušce ze strany těch, kteří se je 

snaží z různých důvodů od sebe rozdělit. Snímek je mj. i konfrontací 
dvou hlavních, charakterově bezelstných protagonistů s těmi, kteří 
svou bezelstnost dávno ztratili a řídí se převážně tím, co jim může 
přinést prospěch, a to často za jakoukoliv cenu.
režie: Tomáš Magnusek / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / české 
znění / 90 min
 
čtvrtek 7. od 20:00 hod – DELIRIUM – (thriller/horor USA)

Hlavní hrdina snímku se vrací 
z psychiatrické léčebny na rodin-
né sídlo, které zdědil po svých 
rodičích. Ale protože je jeho pro-
puštění z ústavu jen podmínečné, 
po dobu třiceti dnů se musí 
pravidelně hlásit své probační 
dohlížitelce a nesmí opustit dům. 
Jinak mu hrozí další internace 
na psychiatrii, kam zpátky roz-
hodně nechce. Na rozloučenou 
dostal od svého psychiatra léky, 
které musí pravidelně užívat, 
a také radu: „Věř rozumu, ne 
svým očím.“ Jenže v opuštěném domě zaplněném vzpomínkami 
na něj číhají nečekaná překvapení. Zprvu nenápadná, ještě celkem 
vysvětlitelná normálním rozumem. Ale když se začnou zhmotňovat 
vzpomínky a odehrávat další paranormální jevy, začne o svém zdra-
vém rozumu pochybovat. Je v domě doopravdy sám? A pokud není, 
skrývají se v něm skuteční lidé, nebo to jsou nějaké děsivé přízraky, 
které si vyvolal ve své hlavě? Co z toho všeho je vlastně skutečné?
režie: Dennis Iliadis  / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 95 min

pátek 8. od 20:00 hod – DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY – (ko-
medie USA)

Hvězdně obsazený fi lm (Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne 
Hathaway, Helena Bonham Carter, Rihanna, Sarah Paulson, Dakota 
Fanning, Matt Damon, Katie Holmes, Kim Kardashian) volně na-
vazuje na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají 

smělý plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kos-
týmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
režie: Gary Ross / vstupné 100,- / přístupný od 12 let / titulky / 90 min

úterý 12. od 17:00 hod – PAT A MAT ZNOVU V AKCI – (ani-
movaný ČR)

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské 
výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať se jedná 
o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj 
s krtkem nebo stavbu nové skalky. Pro kutily není žádná komplikace 
překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Vyčistit komín? Postavit 
nový plot? Naši kutilové si dokáži poradit s každým problémem. 
Kutění je pro ně zábava a dokážou si ho patřičně užít. Není jim cizí 
ani moderní řešení a tak se stanou odborníky v užití solární energie 
nebo instalaci bezpečnostních kamer.
režie: Marek Beneš  / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 80 min



Králický zpravodaj 6/2018 - 19

úterý 12. od 20:00 hod – GHOST STORIES – (drama/horor 
Velká Británie)

To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že duchové nevěří 
na něj. Či snad, že dokonce neexistují. Jedním takovým skeptikem 
je i profesor Phillip Goodman, který si dal za úkol vysvětlovat 
a odhalovat zdánlivě nadpřirozené jevy a zjistit jejich skutečnou 

podstatu. A právě kvůli tomu se s ním spojí jeden muž, který jej 
vyzve, aby vyšetřil tři nevysvětlitelné případy. Profesor Goodman se 
tedy vydává na výpravu, jejímž cílem je racionální vysvětlení těchto 
přízračných příběhů. Postupně se setká se třemi vyděšenými lidmi. 
Noční hlídač Tony Matthews prožil v prázdném skladu strašidelné 
setkání, teenager Simon Rifkind před časem absolvoval děsivou 
noční jízdu, kvůli které dodnes prožívá život v nechtěném hororu. 
Třetím vyšetřovaným případem je zážitek důstojného bankéře 
Mike Priddlea, ten prožil setkání s duchy, které zásadně otřáslo 
jeho do té chvíle dokonalým životem. Když Goodman zkoumá tyto 
příběhy, jeho do této chvíle racionální svět se začíná rozpadat. Je to 
klam jeho mysli nebo za vším stojí temné síly? Postupně je vtažen 
do odhalování dlouho pohřbeného tajemství, které převrátí jeho 
dosavadní život a změní všechno, co si dosud myslel.
režie: Jeremy Dyson  / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky / 
95 min

středa 13. od 20:00 hod – TEAMBUILDING – (komedie ČR)
Je pátek dopoledne. Zaměst-

nanci banky z jednoho okresního 
města vyráží na tři dny do hor, 
na tolik moderní teambuilding. 
Cílem je utužení kolektivu, vy-
pilování pracovních schopností 
a hlavně plusové body do osob-
ního hodnocení ředitele, který se 
rozhodl nastartovat kariéru tím, 
že pokročí na ředitelství pobočky 
v krajském městě. K povýšení 
potřebuje pozitivní hodnocení 
ve všech oblastech, i v pro něj 
do této doby naprosto opomí-
jeném segmentu manažerských 

činností. Většina zaměstnanců vůbec netuší, co je čeká. Představují 
si školní výlet placený fi rmou, jenomže…
režie: Jan Novák / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české znění 
/ 85 min

čtvrtek 14. od 20:00 hod – BOHU ŽEL – (dokumentární ČR)
Celovečerní autorský doku-

mentární fi lm Saši Dlouhého sle-
duje šest uprchlických příběhů 
prožívaných po dobu několika 
let v České republice. Ta, jako 
bývalý člen sovětského socia-
listického bloku a dnes součást 
Evropské unie, vykazuje z ce-
loevropského pohledu téměř 
největší odpor vůči uprchlíkům, 
aniž by sama nějaké měla. Míra 
odmítání migrantů, především 
těch nelegálních a s muslimskou 

vírou, je v přímé úměře k frekvenci tématu ve volebních programech 
politických stran i hlavy státu. Cíleně podporovaná protiuprchlická 
hysterie s uprchlíkem jako virtuální realitou je ve fi lmu, naštěstí 
stejně jako ve skutečnosti, vyvažována prací lidskoprávních orga-
nizací i stále ještě podstatnou částí společnosti odmítající přijmout 
nenávist jako jednu ze svých norem. Nenávist, která pramení ze 
strachu a neznalosti. Nenávist, která umožňuje manipulaci a zítra 
se může obrátit proti komukoliv z nás.
režie: Saša Dlouhý / vstupné 80,- / přístupný / české znění / 85 min

pátek 15. od 20:00 hod – BACKSTAGE – (romantický ČR) 
Dynamická lovestory plná tan-

ce a hudby. Život Mary a Buddyho 
se točí kolem jejich lásky, mají 
hlavně sami sebe navzájem a žijí 
romanticky v odstaveném přívěsu. 
Navíc je spojuje vášeň k tanci. 
Ve svém malém městě skoro 
na konci světa dali dokupy taneční 
skupinu, streetdance jim všem při-
náší přátelství, volnost a taky sny. 
Oba stejně jako ostatní členové 
skupiny sní o tom, že jednoho 
dne budou nejen zamilovaní, ale 
i slavní a bohatí. A dveře velkého 
světa i nablýskaného showbusi-
nessu se jednoho dne opravdu pootevřou. Uznávaný producent jim 
totiž nabídne účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž. 
Zákulisí takové show má ale svoje tvrdé zákony, pro charakter každého 
z nich a pro přátelství bude sláva znamenat velkou zkoušku. Tu nejtěžší 
pak bude muset podstoupit láska ústřední dvojice. Zatím se milovali 
bez kompromisů, do jejich citů ale vstoupí nové a nečekané postavy.
režie: Andrea Sedláčková  / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 90 min

úterý 26. od 17:00 hod – PŘÍŠERKY Z VESMÍRU – (animovaná 
komedie Německo)

Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si 
mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Nad námi 
krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemož-
ných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. 
Tři ufonští kamarádi si na něm naladí vysílání teleshoppingu a okamžitě 
se zamilují do speciální, bezkonkurenčně nejlepší masážní matrace za tu 
nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Jsou to ale ťulpasové, dělají 

blbosti a místo hladkého přistání ztroskotají. Luis je pozemský kluk, 
trochu samotář, který řeší, že bude muset z domova na internát, když 
z okna uvidí létající talíř. Podivně kličkuje, dělá výkruty a nakonec to 
napálí do stromu kousek od jeho domu. Luis potkává bláznivou trojku 
ufonů a hned je mu jasné, že s nimi bude zábava. Jeden se tváří jako 
velitel, ale myslí jen pár minut dopředu, druhý vyhrožuje, že všechny 
okolo promění, i když to neumí, a třetí je poživačný milovník života 
a žen z jakékoliv galaxie. Potrhlí ufoni Mog, Nag a Wabo se s člověčím 
klukem Luisem dají dohromady a společně rozjedou velkolepé dob-
rodružství galaktických rozměrů. Potřebují získat vysněnou matraci, 
poradit si s ředitelkou internátní školy a taky se nějak musí dostat ze 
Země. A všechny nakonec čeká velké překvapení.
režie: Christoph Lauenstein / vstupné 110,- / přístupný  / české znění 
/ 90 min
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úterý 26. od 20:00 hod – ESCOBAR – (drama Španělsko)
Escobar, brutální zločinec, 

bezohledný vrah, narkobaron 
a vládce kokainového impéria, 
ve své době jeden z nejbo-
hatších lidí planety. A jeden 
z nejnebezpečnějších. Pablo, 
táta, ochránce chudých, manžel 
a také pozorný milenec. Jedno-
ho musíte nenávidět, druhého 
můžete milovat. Dohromady 
Pablo Escobar, kterému jeho 
rozporuplnou tvář propůjčil 
Javier Bardem. Novinářka Vir-
ginia Vallejo (Penélope Cruz) 
poznala nejdříve Pabla, muže, 
jenž staví domy pro chudinu, 
umí být zapálený pro věc i galantní. Když objevila Escobara, 
nelítostného kriminálníka, bylo pozdě. Byla už zamilovaná. 
Escobarovo kriminální kokainové království stále roste. Má 
miliony dolarů, vlastní malou armádu, drogy prodává v tunách. 
Chybí mu ale jedna věc – respekt. Rozhodne se, že si ho vyslouží 
zabíjením. Vytoužený respekt mu má přinést krev a co nejvyšší 
částka na mezinárodním zatykači. Pro americkou CIA se brzy 
stane nejdůležitějším cílem a tajný románek mladé novinářky 
pak příležitostí, jak Escobara dostat.
režie: Fernando de Aranoa / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

čtvrtek 28. od 17:00 hod – JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE [3D] 
– (akční dobrodružný sci-fi  USA) 

Před čtyřmi lety nás dinosauři 
porazili. Alespoň na Isla Nubar, 
exotickém ostrově, kde prospe-
roval unikátní zábavní park, 
než se jeho exponátům podařilo 
utéct z klecí. Ve fi nále jednoho 
z nejúspěšnějších fi lmů všech 
dob opustili ostrov poslední lidé 
a nechali ho napospas prehis-
torickým tvorům. Jenže teď se 
za nimi musí vrátit. Proč? Proto-
že na ostrově se probudila tamní 
sopka a dinosaurům už podruhé 
v dějinách hrozí vyhynutí. Claire 
se z upjaté manažerky parku 

proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. 
A Owena na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního 
ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně vycvičit. Na Isla Nubar 
jim však nehrozí jenom sežrání, zašlápnutí či spálení tekoucí lá-
vou. Hned po příjezdu se stanou očitými svědky a nedobrovolnými 
aktéry falešné hry, která v konečném důsledku může změnit život 
na celé planetě a vrátit ho o pár miliónů let zpátky.
režie: J. A. Bayona / vstupné 150,- / přístupný / české znění / 125 min

čtvrtek 28. od 20:00 hod – JÁ, SIMON – (drama/komedie USA)
Každý si zaslouží zažít vel-

kou lásku. Pro sedmnáctiletého 
Simona Spiera to je ale trochu 
komplikovanější: ještě své rodi-
ně a přátelům neřekl, že je gay 
a také nezná skutečnou identitu 
anonymního spolužáka, na kte-
rého narazil online. Řešení obou 
otázek se ukáže jako legrační, 
děsivé a schopné změnit život.
režie: Greg Berlanti / vstupné 
120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 105 min

pátek 29. od 20:00 hod – JSEM BOŽSKÁ – (komedie USA)
Renee je běžná žena s lehkou kolísavou nadváhou a s těžce kolí-

savým sebevědomím. Má kámošky, má práci, občas i kluka, občas 
i na delší dobu, ale když se podívá do zrcadla, vidí jenom to nejhorší. 
Znáte to možná taky. Při jedné z jízd na rotopedu marně stíhá nižší 
váhu, spadne a praští se do hlavy. Pro jistotu hned dvakrát. Když 
se pak probere, zjistí, že kouzla a spravedlnost přeci jen existují. 
Stala se z ní totiž neodolatelná krasavice, najednou vypadá jako 

božská supermodelka. Celý život se od základu změní. Má to jen 
jeden háček. Ve skutečnosti se nic nezměnilo, špíčky jsou přesně 
tam, kde byly, a ona je jediná, kdo se jako luxusní kost vidí. Ale to 
vůbec nevadí, Renee se cítí sexy, je božská, a život dostává grády. 
A každý, kdo ji potká, se nestačí divit. Začíná fl irtovat, chce novou 
práci, možná by mohla být i modelkou, kdyby byla povrchní. Nebojí 
se být lehce vyzývavá vůči šéfovi a vůbec, celý svět jí najednou 
leží u nohou. Nebojí se soutěže krásy v plavkách, a to vůbec nej-
důležitější – nebojí se zamilovat.
režie: Abby Kohn / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky / 
110 min

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

na území města. V současné době jsou 
v objektu králické čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, které je možno si 
přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Významné králické osobnosti
Máte-li spolužáka nebo spolužačku, kteří dosáhli 

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

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

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

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí naleznete na stránkách města Králíky – 
www.kraliky.eu 

Sociální začleňování v regionu obce 
s rozšířenou působností Králíky 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801
Tento projekt je spolufi nancován z OP Zaměstnanost 

prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.
Za třetí období realizace projektu zacíleného na přímou 

podporu osob ohrožených sociálním vyloučením bylo 
prostřednictvím účasti na klíčových aktivitách projektu pod-
pořeno celkem 115 osob z cílových skupin projektu. Z toho 
bylo podpořeno 66 klientů opakovaně a 49 klientů nově. 
Z hlediska cílových skupin projektu byla nově podpořena 
zejména skupina osob ohrožená vícenásobnými riziky (při-
bližně 50% podpořených osob), dále se jednalo převážně 
o skupinu rodičů samoživitelů. Podpora byla uskutečňována 
formou přímé individuální i komunitní sociální práce v po-
době motivace a aktivizace klientů vedoucí k jejich zplno-
mocnění při řešení nepříznivých sociálních situací, s cílem 
navrácení odpovědnosti do ruko klienta formou zajištění jeho 
participace při hledání řešení. Jedná se o tzv. koučovací pří-
stup v sociální práci, který je založen na orientaci na řešení. 
Klient je doprovázen průvodcem (sociálním pracovníkem), 
nikoliv jím veden. Metody práce využité během druhého 
období spočívaly zejména v individuálním spoluplánování 
cílů a kroků s klientem, nácviku, doprovodu a dohledu, 
s následnou evaluací. 

Dále byla podpora zprostředkována prostřednictvím 
socioterapie, supervize, mediace a dále využitím nástroje 
případové konference za účasti facilitátora. Bylo využito 
metod sociální práce s jednotlivcem, rodinou, komunitou za-
ložených na individualizovaném přístupu s cílem zlepšení či 
obnovení schopnosti sociálního fungování jednotlivých osob 
jak samostatně, tak v jejich přirozeném sociálním prostředí 
v koordinaci s rodinou či skupinou. Rovněž byla rozvíjena 
multidisciplinární případová spolupráce v potřebných oblas-
tech podpory klientů.

zpracoval: realizační tým projektu

Klub Na Střelnici Králíky
čtvrtek 7.6.              zač. v 16:00 hod

ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ
Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 

rokem, vstupné dobrovolné.

sobota 9.6.                  zač. v 18:00 hod
MARIA A ROMAN PERUCKI – housle a varhany
Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 

2018. V poutním kostele na Hedeči se představí polská manželská 
dvojice – houslistka Maria Perucki a varhaník Roman Perucki, pro-
fesor gdaňské Akademii muzycznej, kde vede katedru klávesových 
nástrojů a kde působil také jako prorektor. Jeho koncertní činnost 
je skutečně bohatá, odehrál více než 2000 koncertů. Program: 
J.S. Bach, J. Fr. Händel, D. M. Gronau,  A. Corelli,  F. Chopin,  
P. Čajkovský a J. Bielecki. – Bezplatná doprava na koncert je 
zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z autobusového 
nádraží v od 17:40 hodin. Vstupné dobrovolné bude věnováno 
na potřeby poutního kostela.

úterý 19.6.              zač. v 18:00 hod
TANČÍME PRO RADOST

Dvacátý sedmý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci 
všech ročníků tanečního oboru ZUŠ. V úterý tančí převážně žá-
kyně a žáci tanečního oboru z Červené Vody. Vstupné 70,- Kč, 
vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice od 1.6., rezervace 
na tel. č. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-mailové adrese 
strelnice@strelnice.cz

středa 20.6.              zač. v 18:00 hod
TANČÍME PRO RADOST

Dvacátý sedmý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci 
všech ročníků tanečního oboru ZUŠ. Ve čtvrtek tančí převáž-
ně žákyně a žáci tanečního oboru z Králík. Vstupné 70,- Kč, 
vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice od 1.6., rezervace 
na tel. č. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-mailové adrese 
strelnice@strelnice.cz

čtvrtek 21.6.                zač. v 19:00 hod
VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU

Tradiční koncert při příležitosti prvního letního dne se letos koná 
po dvacáté osmé. Hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ 
a další hosté, tentokrát možná i ze zahraniční. Vstupné dobrovolné.

pátek 22.6.              zač. v 18:00 hod
TANČÍME PRO RADOST

Dvacátý sedmý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 
ročníků tanečního oboru ZUŠ. V pátek tančí převážně žákyně 
a žáci absolventských ročníků a dále vybrané ročníky taneční-
ho oboru. Vstupné 70,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři 
Střelnice od 1.6., rezervace na tel. č. 603 849 460 (nejlépe SMS) 
nebo na e-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

sobota 30.6.          zač. v od 17:00 hod
PASAT.KRALIKY.COM

Šestnáctý ročník velmi malého hudebního festivalu se koná na 
zahrádce hostince U Lípy. Účinkují WiFiTch, Theraphossa, De La 
Blanche, Z půdy a další. Vstupné dobrovolné.
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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 

POSTEL JEN ŠESTKRÁT, ALE SNAD 
ÚSPĚŠNĚ

Omlouvám se, pokud jsem titulkem někoho nalákal na pikantní 
čtení, ale bude to o divadle, konkrétně o poslední hře divadelního 
souboru Tyl Králíky. Po minulé Dámské šatně, kde excelovaly 
čtyři herečky souboru a zřejmě jsme dosáhli novodobého rekordu 
v počtu repríz (snad 12, nevedeme si bohužel kroniku), bylo jas-
né, že tentokrát by scénář měl dát prostor hercům. A to komedie 
Jaroslava Koloděje „Postel pro anděla“ splňovala beze zbytku pře-
devším pro Mirka Černohouse a Martina Hejkrlíka, kteří takzvaně 
neslezli z jeviště. Rozsahem menší, ale výrazné role měli i nová-
ček v souboru Radek Czislinský a doyen Vladimír Hejtmanský. 
Jedinou větší ženskou roli obstarala Alena Pinkasová a do počtu 
rozhodně nebyli Katka Feltlová, Petr Urban, Iva Musilová, Líba 
Opravilová a Hanka Stará – kromě hereckého úvazku se všichni 
střídavě starali o nápovědu, oponu, zvuky a ruchy.

Lednovou premiéru lehce poznamenala tréma, ale i tak se 
diváci bavili, což je u komedie poměrně žádoucí. Únorová re-
príza se podařila lépe, dobře jsme zahráli také na tradiční štaci 
v Červené Vodě. Výborný výkon podal celý soubor na soutěžní 
postupové přehlídce v Brněnci. Samozřejmě jsme nepostoupili, 
to se s touto hrou ani nečekalo, získali jsme ovšem tři herecká 
ocenění – Alena Pinkasová, Radek Czislinský a Mirek Černohous 
(ten dokonce diplom poroty, a to je nejvíc!). Velké ocenění nám 
připravilo brněnecké publikum při anketě diváků – dostali jsme 
známku 1,17 a skončili tak těsně druzí za celkově vítězným 
a postupujícím souborem! Je neuvěřitelné, kolik diváků chodí 
v Brněnci na každé soutěžní představení a jak aplaudují „cizím“ 
ochotníkům hned od začátku inscenace. To je pro každého herce 
krásný zážitek a největší odměna (pochopitelně kromě honoráře, 
který v této sféře činí teplou večeři, a někdy ani to ne). Poslední 
dvě představení byla zájezdová, v Opatově se přišlo podívat nad-
průměrných 65 diváků, v závěrečném Bludově necelé tři desítky, 
ale to už jsme bojovali s pěkným jarním počasím po dlouhé zimě.

Děkuji Mgr. Zdeňkovi Němečkovi. Po více než 15 letech reží-
rování a stavění scén už se mu do další spolupráce nechtělo, ale 
při výjezdním zasedání ve vinařství Vlnka Novosedly podlehl 
soustředěnému nátlaku celého souboru a mezi Sauvignonem 
a Merlotem podepsal podstrčený tácek s textem zavazujícím jej 
k vytvoření jednoduché a funkční scény tak, aby splnila hlavní 
zadání: musí se vejít do dodávky!

Za půjčení dodávky a úhradu provozních nákladů děkujeme 
Vráťovi Krobotovi a Pavlu Musilovi. Užitečný nám byl otočný 
vypínač Jirky Pauka, koš se dřevem Mirka Strnada a parohy 
pana Pinkase.

Milé herečky, milí herci, děkuji Vám za krásné zážitky a dou-
fám, že se brzy najde nový scénář, který beze zbytku využije Váš 
talent, pracovitost a smysl pro humor.

Pavel Strnad

na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod. v prodeji další vstupenky (dal-
ších 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
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Římskokatolická farnost Hanušovice 
a Obec Dolní Morava pořádají 

v neděli 17. 6. 2018 v 11 hodin 
poutní slavnost v Kostele sv. Aloise 

na Velké Moravě
Hlavním celebrantem bude olomoucký 
biskup Mons. Josef Hrdlička. Při poutní 

mši svaté ke sv. Aloisovi bude probí-
hat také žehnání sochy Panny Marie 

a znaku obce a zasvěcení obce 
Královně Moravy.
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