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Informace k setkání s místopředsedou vlády a ministrem fi nancí Andrejem Babišem
a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem 

V úterý 24.1.2017 se členové vedení města (Jana Ponocná – 
starostka, Martin Hejkrlík – místostarosta a Pavel Strnad – člen 
rady města) zúčastnili na pozvání majitelů fi rmy OMB Composites 
EU, a.s. části schůzky majitelů této fi rmy s místopředsedou vlády 
a ministrem fi nancí Andrejem Babišem a ministrem spravedlnosti 
Robertem Pelikánem na téma záměru zřízení ženské věznice s do-
hledem v Králíkách.

Během této schůzky jsme ministra Babiše seznámili s historií 
kauzy, týkající se možného využití areálu bývalého DVÚ v Krá-
líkách. Dále paní starostka upozornila přítomné, že téměř 2 roky 
trvající nejistota a měnící se záměry využití objektu vnáší mezi 
občany města hodně obav a negativních emocí a ovlivňuje tak 
celkovou atmosféru ve městě. Paní starostka, stejně jako během 
posledního jednání s ministrem spravedlnosti, připomněla výsledky 
místního referenda a požádala o urychlené rozhodnutí v této věci. 
Totéž jinými slovy a velmi důrazně zopakovali další zástupci města.

Ministr Babiš informoval o setkání s občany a ve svém vyjádření 
uvedl, že názor občanů bere vážně. Nicméně opět připomněl, že mi-
nisterstvo spravedlnosti musí velice rychle řešit otázku narůstajícího 
počtu vězňů. Upozornil také na zájem místních fi rem o případné 
zaměstnávání vězenkyň. Diskutována byla i možnost prodeje areálu 
soukromému investorovi a vybudování bytů pro zaměstnance fi rmy 
Sněžník, a.s. Ministr Babiš uvedl, že má naplánováno také setkání 
právě s případným investorem.

Na přímou otázku, zda již má pan místopředseda vlády jasno, 
jakým směrem bude rozhodnuto, sdělil, že v tuto chvíli rozhodnuto 
není a dále budou připravovány souběžně obě varianty: 1. – zřízení 
ženské věznice, 2. – prodej objektu investorovi. V závislosti na 
výsledcích jednání a po prověření zákonných možností případného 
prodeje areálu soukromému investorovi pak bude rozhodnuto. 

Na závěr jsme oba pány opět požádali, aby své rozhodnutí dobře 
zvážili a zbytečně jej neodkládali.

Tříkrálová sbírka v Prostřední Lipce. 
Děkujeme dětem za výdrž, rodičům za důvěru a všem ostatním 

za dary. Zároveň se omlouváme těm, které jsme nezvládli navštívit. 
Po páteční koledě nám onemocněla část družiny a nechtěli jsme 
v mrazu pokoušet zdraví. Do organizace se zapojili Procházkovi, 
Šokovi, Stránský, Líbalovi a Beranovi.

Miroslav Beran

Tříkrálová sbírka na Králicku 2017

V letošním roce vyrazily v Králíkách první skupinky tří králů 
v sobotu 7. ledna. Bylo nádherně slunečno, ale nepříjemně mrazivo. 
Rtuť teploměrů ukazovala mínus 15 °C. Možnost popřát mnoha li-
dem štěstí, zdraví, dlouhá léta, vidět jejich radostné tváře z tříkrálové 
návštěvy i získání štědrých darů za to ale stála.

Po prvním víkendu koledování byla v Králíkách navštívena jen 
asi čtvrtina domácností a zvládnout navštívit zbylé části se zdálo 
nesplnitelné. Někteří vedoucí skupinek z loňských let se letos ne-

mohli zúčastnit. Naštěstí několik oslovených nových lidí přikývlo 
a zapojilo se do jedné z nejznámějších charitativních sbírek v České 
republice. Koledovalo se v týdnu, i během dalšího víkendu, a tak se 
zvládlo navštívit téměř všechny kralické domácnosti. Mimo Králíky 
se chodilo i v okolních obcích - v Heřmanicích a v Prostřední Lipce. 
Občanům, ke kterým tři králové nedorazili, se moc omlouváme.

V Králíkách a okolních obcích se letos vybralo 63 740 Kč. Všem 
vedoucím skupinek, dětem převlečeným za tři krále a hlavně štěd-
rým dárcům patří velký dík.

Za všechny místní tříkrálové dobrovolníky
Josef Koukol



Králický zpravodaj 2/2017 - 2

Požární nádrž Boříkovice

Informace pro příznivce bílé stopy
V pátek 27.1. navečer při projíždění lyžařských stop se nám 

porouchala technika. Konkrétně došlo k tomu, že se přetrhl 
zadní gumový pás na traktoru Gator. Náhradní díl byl ještě 
v pátek 27.1.2017 (večer) objednán u dodavatele, který jej 
objednal u výrobce (USA). Opětovné nasazení vozidla do 
provozu předpokládáme ve 2. týdnu měsíce února.

(foto k článku ze str. 5)
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VYJÁDŘENÍ K NAPLŇOVÁNÍ MANDÁTU ZASTUPITELE MĚSTA KRÁLÍKY
Protože mne občas někdo osočí na FB, při jednání zastupitelstva, 

zmíní v médiích,…, cítím jako potřebné popsat vývoj mého uvažování 
ve věci DVÚ z pozice zastupitele. 

Po zveřejnění záměru jsem byl nemile překvapen, protože po od-
stoupení MV od záměru zřídit v Králíkách zařízení pro žadatele o azyl 
jsem na téma „zřízení věznice“ občas nemístně vtipkoval. Měl jsem 
pocit (zdůrazňuji POCIT), že uzavřený objekt bude jen velmi obtížně 
„srůstat“ s městem. 

Dvouhodinová beseda s tvůrci záměru vysvětlila mnoho z nezod-
povězených otázek a pochybností. Byly pro mne podstatné zejména 
zkušenosti starosty Světlé na Sázavou pana Tourka, kterého jsem ještě 
kontaktoval emailem. Sdělil mi, že soužití s věznicí vidí jednoznačně 
pozitivně.

Jako zastupitel se snažím brát v potaz více pohledů na věc. Vzal jsem 
tedy v úvahu i tvrzení, se kterými jsme se setkávali před referendem 
(ztráta pracovních pozic v místních fi rmách, snížení mezd, zvýšení 
nezaměstnanosti,…). Plakátky s těmito tvrzeními byly anonymní 
a tudíž jsem se snažil tato tvrzení ověřit. Většina z těchto tvrzení se 
ukázala jako nepravdivá. 

V potaz je důležité brát argument hejtmana Martina Netolického 
o neslučitelnosti se zájmem kraje. Pan hejtman pro králicko odvedl 
velký kus práce, nicméně na dotaz k „zájmům kraje“ mi zatím neod-
pověděl (dotaz jsem zasílal 20.12 2016). Popravdě nerozumím tomu, 
jak může být diverzifi kace pracovního trhu v rozporu se zájmy kraje. 

Protože všechny informace byly pouze zprostředkované, chtěl jsem 
ještě získat obraz o soužití věznice s městem „naživo“. Při návštěvách 
blízkých mezi svátky jsem rodinný výlet obohatil o návštěvu míst, kde 
se zařízení Vězeňské služby ČR nacházejí. Konkrétně šlo o Pardubice 
a Valdice. V blízkosti pardubické věznice se občané pohybovali zcela 
klidně, bez známek pocitu ohrožení. Pardubickou věznici mnoho 
z nás zná, ale srovnání pokulhává, protože ve velkém městě se těch 
pár vysokých zdí ztratí. Opačná situace je v případě Valdic. V této obci 
s 1427 obyvateli se nachází věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou 
o kapacitě 1095 míst. Dalo by se čekat, že život občanů bude tímto 
kolosem opravdu vážně narušen. Ovšem viděli jsme úplně něco jiného. 
V parčíku před vstupem do věznice se procházely maminky s kočárky, 
před bytovými domy přímo přiléhajícími ke zdem věznice diskutovali 
obyvatelé, o jihozápadní zeď vězení se opírali důchodci a vyhřívali 

se v odpoledním zimním slunku. V tu chvíli jsem si vzpomněl na 
alarmující letáky z Králík. Byl bych rád, kdyby autor (autoři) našli 
odvahu a přihlásili se. Pravděpodobně svým anonymním vstupem do 
veřejného prostoru zásadně ovlivnili výsledky referenda. Ovšem stále 
nevíme, z jakých faktů vycházeli. 

Můj postoj k referendu je následující. Hlasovalo se o věci, která 
nespadá do samostatné působnosti obce. Navíc by šlo o zařízení 
bezpečnostních složek státu (podobně jako objekty Policie, Celní 
správy, HZS,…) a neumím si představit, že například o zřízení ob-
vodního oddělení Policie ČR rozhodují občané v referendu. Právníci 
se na „platnosti“ referenda nemohou shodnout a jasné rozhodnutí by 

v tomto sporu mohl učinit pravděpodobně jen soud. Pro mne jako pro 
zastupitele by bylo podstatné, kdyby v tomto nestandardním referendu 
proti zřízení věznice byla VĚTŠINA VŠECH OPRÁVNĚNÝCH 
VOLIČŮ. Většina oprávněných voličů (cca 61%) zůstala i přes 
rozličné přesvědčovací prostředky (projíždějící osobní automobily 
s megafony,…) doma. Vysvětluju si to tak, že se zřízením věznice 
nemají zásadní problém. Lidé z řad nezúčastněných v referendu se na 
mne také obrací s dotazy, co je tak zásadně ohrožujícího na věznici 
a proč se neberou v úvahu pracovní místa, příležitosti pro mladé, noví 
obyvatelé z řad zaměstnanců věznice, … 

Cítím tedy povinnost veřejně zmínit i tyto postoje.
Po posledních událostech je zřejmé, že se bude postupovat „podni-

katelsky“ (kdo, co, a hlavně za kolik). Nicméně si podobně jako řada 
dalších občanů myslím, že věznice byla (je?) příležitostí jak posílit 
stabilitu pracovního trhu na králicku, který je nyní příliš závislý na 
několika málo oborech (turistický a strojírenský). Zároveň byla (je?) 
příležitostí, kde bylo (je?) v rámci „politického“ vyjednávání podmí-
nek pro umístění věznice možné dojednat podporu i několika dalších 
projektů (estetická úprava okolí objektu, sportoviště, bytové domy, …). 

Jsem přesvědčen, že zastupitel (pokud mu to okolnosti dovolují) by 
se měl ve věcech veřejných vyjadřovat jasně a s přihlédnutím ke všem 
informacím, které má k dispozici. O to jediné usiluji.

Jiří Švanda, zastupitel

Petice za zřízení Domova pro seniory
Rada Pardubického kraje projednala dne 9.1.2017 petici občanů 

za zřízení Domova pro seniory v katastru města Králíky. V dané 
věci bylo Radou Pardubického kraje přijato usnesení číslo R/137/17. 
Redakce zpravodaje požádala tiskové oddělení Pardubického kraje 
o sdělení obsahu tohoto usnesení z důvodu zajištění informovanosti 
čtenářů zpravodaje.

Výpis z odpovědi signatářům petice:
V území obce s rozšířenou působností Králíky není v součas-

ném období potřeba vzniku nové služby domovy pro seniory, a to 
z následujících důvodů:
• Z hlediska dostupnosti služeb pro seniory v území obce s rozšířenou 

působností Králíky je síť dostačující. V území jsou dostupné 2 pe-
čovatelské služby (poskytovatelé Město Králíky, Charita Zábřeh), 
1 domov pro seniory s kapacitou 150 lůžek (Domov sv. Zdislavy, 
Červená Voda) a rovněž zdravotnické zařízení poskytující službu so-
ciální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 
s kapacitou 8 lůžek (poskytovatel AESKULAP spol. s r.o.). Všechny 
výše uvedené služby jsou pověřeny Pardubickým krajem k výkonu 
služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím 
2012/21/EU a jsou podporovány účelovou dotací na poskytování 
sociálních služeb z rozpočtu Pardubického kraje. 

• V porovnání s dalšími regiony obcí s rozšířenou působností Pardubic-
kého kraje překračuje kapacita pobytových služeb pro seniory přepo-
čtená na 10tis. obyvatel téměř trojnásobně průměr a je nejvyšší v kraji. 

• Pardubický kraj ve schváleném střednědobém plánu rozvoje sociál-
ních služeb na období 2016 – 2018 deklaruje zajištění péče o seniory 
s vysokou mírou podpory prostřednictvím sítě služeb sociální péče, 
a to včetně služeb pobytových. Pro rok 2017 bylo defi nováno opatření 
zachovat stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domo-
vech se zvláštním režimem. Kapacity služeb v letech následujících 
jsou, resp. budou defi novány v akčních plánech, a to na základě 
zjištěných skutečných potřeb a disponibility fi nančních prostředků 
na sociální služby. 

• Pardubický kraj zastává názor, že péče o seniory je primárně v kom-
petenci obcí, z těchto důvodů neplánuje zřízení nové příspěvkové 
organizace poskytující služby sociální péče pro seniory. V případě, 
že by v objektu vznikl navrhovaný domov pro seniory, tato služba by 
nebyla navržena do sítě služeb ani k podpoře fi nančních prostředků 
z rozpočtu kraje s ohledem na dostačující kapacitu stávajících služeb 
v území.

Výpis zajistila redakce KZ
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Pravicová radniční koalice není 
schopná řídit město

Výchovný ústav, uprchlický tábor, ženská věznice, dům pro 
seniory, byty pro zaměstnance, vyloučená lokalita, ubytovna pro 
bezdomovce, místní referendum, veřejné besedy a nejistota občanů 
města Králíky.  Široká radniční pravicová koalice není schopná 
seriózním způsobem komunikovat s občany a předkládat vlastní ná-
vrhy řešení. Velká bezradnost panuje na radnici. Vrcholem politické 
aktivity vedení města je napsání dopisu nebo sms zpráva. Charakter 
a schopnosti politiků se projevují zejména ve složitých situacích. 
Bohužel na radnici v Králíkách nesedí politici, ale „nepolitičtí 
amatéři“ kteří vůbec neví, co znamená termín „politicky pracovat“.

Prioritou současného vedení města je pevnostní turistika a uspo-
kojování zájmů spřátelených rodin. Naplňování strategie rozvoje 
města a regionálního rozvoje širšího území jsou pro naše radniční 
představitele cizí slova. Evropský dům je krásný pomník budova-
telského nadšení a veselého rozkrádání evropských peněz. Pouze 
pro krátké osvěžení paměti našich spoluobčanů si dovolím připo-
menout, že původně plánovaná investice se z odvážných 15 000 000 
českých korun vyšplhala na upřímných téměř 19 000 000 korun. 
Zakázku tehdy vyhrála lety prověřená fi rma AGILE a na radnici 
vládla dvojice Krabec, Juránek. Další nemalé fi nanční prostředky 
směřovaly na vlastní provoz a rozvoj Králické rozvojové. Budova 
téměř k nezaplacení.

Pouze pro úplnost je třeba dodat, že nové vedení radnice, kde 
tehdy působil velmi ambiciózní člen ODS, zabránilo provedení 
kontroly vynaložených fi nančních prostředků. Odznáček v klopě 
saka, radost z volebního úspěchu a několik hezkých politických 
slov o práci pro občany, zcela zamlžilo volební sliby a oprávněné 
očekávání občanů. 

Celá řada občanů má bohužel velmi silný pocit, že na komunální 
úrovni se nejedná o pravicovou nebo levicovou politiku, ale o práci 
ve prospěch většiny občanů. Králická praxe posledních několika 
volebních období tento voličský omyl rozhodně vyvrací. Podpora 
pevnostní turistiky, privatizace bytového fondu nebo uvažovaná 

Je zřízení věznice v Králíkách 
obyvatelům Králík lhostejné?

Tímto reaguji na článek s názvem „Možné scénáře osudu bu-
dovy DVÚ“ uveřejněný v lednovém vydání měsíčníku Králický 
zpravodaj, na straně 3, jehož autor pan Mgr. Jiří Švanda se zamýšlí 
nad tím, že zřízení věznice je obyvatelům Králík lhostejné a proto 
zůstala většina voličů v době referenda doma, jelikož přišlo „pou-
ze“ 44,60 % (1567) oprávněných voličů a tedy umístění věznice 
v Králíkách by byla pro Králíky dobrá volba. 

K uvedenému bych se chtěl autora tohoto článku zeptat: „Ne-
vadí Vám, jak silný máte mandát a jakým stylem jste se dostal do 
městského zastupitelstva zrovna VY, kdy i přes volební kampaň 
nejen Vaši strany nebo uskupení za které jste kandidoval, ale 
i všech dalších stran a uskupení zůstala většina voličů v době voleb 
doma, jelikož přišlo „pouze“ 44,75 % (1597) oprávněných voličů, 
což by mohlo vypovídat pravděpodobně o tom, že jim volby byly 
lhostejné?“

Pana autora bych chtěl dále upozornit na to, že paní starostka 
hned po uskutečněném referendu v prosincovém vydání Králického 
zpravodaje na 1. straně uvedla: „ ... výsledek referenda ukázal, že 
velká část obyvatel města je proti umístění věznice“.

Také mne mrzí, že autor, jako zastupitel města Králíky, který 
slíbil, že bude svoji funkci vykonávat svědomitě, v zájmu města 
a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky, což 
znamená v uvedeném případě ohledně referenda, že bude ctít vůli 
občanů, kterých více jak 86 % z těch, kteří se zúčastnili referenda, 
odmítlo zřízení věznice v Králíkách, že mohl pravděpodobně 
upřednostňovat své osobní zájmy nad zájmy občanů Králík, kdy 
jsem zaregistroval na sociálních sítích, že má potřebnou kvalifi kaci 
pro práci ve věznici a do zřízené věznice v Králíkách by chtěl jít 
pracovat. Tyto informace ale nemám osobně ověřené a může se tak 
jednat pouze o domněnky, které by se potvrdily pouze v případě, 
když by tato věznice v Králíkách byla zřízena a pan Mgr. Švanda 
tam šel pracovat.  

Pro dokreslení situace bych chtěl ještě uvést, že zastupi-
telstvo Města Králíky dne 12.12.2016 schválilo rozhodnutím 
ZM/2016/09/174, že pověřuje paní starostku  k dalšímu jednání 
s ministerstvem spravedlnosti ve smyslu výsledků referenda, 
tedy by na základě vyjádřené vůle občanů v proběhnutém referendu 
měla prosazovat vůli občanů, že zde nechtějí věznici, tohoto hla-
sování se pan Mgr. Švanda zdržel, čímž ale nepopírám jeho právo 
se svobodně rozhodnout, jen to zde uvádím pro dokreslení, ať si 
každý čtenář sám odpoví.

Halanič Milan, Králíky

Krajské zastupitelstvo podporuje 
výsledek referenda v Králíkách

Zastupitelé Pardubického kraje na svém úterním jednání při-
jali usnesení týkající se podpory obyvatel města Králíky, kteří 
v nedávném referendu jednoznačně odmítli záměr ministerstva 
spravedlnosti na zřízení ženské věznice v budově bývalého 
výchovného ústavu nedaleko centra města. Z celkového počtu 
43 přítomných zastupitelů vyjádřilo záměru podporu 36 z nich.

„Bohužel existují názory, zda má být výsledek referenda respek-
tován. Jeho účastníci se v 86 procentech vyjádřili, že si věznici 
ve městě nepřejí, a proto je chci i nadále podporovat, jelikož se 
nejednalo pouze o předvolební aktivitu, jak také zaznívalo. Názor 
obyvatel je navíc závazný pro orgány města, jelikož referendum 
bylo zorganizováno dle platných zákonů. Proto nerozumím vyjá-
dřením, která názor občanů zpochybňují,“ sdělil hejtman Martin 
Netolický. „Jsem přesvědčený, že jako krajští zastupitelé musíme 
takto ofi ciálně vyjádřit občanům města podporu. Navíc musíme 
přihlížet také k tomu, že záměr je v přímém rozporu s Programem 
rozvoje Pardubického kraje, který je každoročně aktualizován a říká 
nám, že při budování infrastruktury nebo využití stávajících volných 
kapacit musí být respektovány priority, které v dané oblasti jsou,“ 
uvedl hejtman Netolický a dodal: „O rozhodnutí Zastupitelstva 
Pardubického kraje budeme neprodleně písemně informovat Minis-
terstvo spravedlnosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR.“

Hejtmanův názor v diskusi potvrdili také zastupitelé Václav 
Snopek či Petr Fiala. „Je naší morální povinností, abychom občany 
města v jejich konání potvrdili,“ shodli se oba. V následném hla-
sování se ze 43 přítomných zastupitelů k návrhu kladně vyjádřilo 
36 členů krajského zastupitelstva.

Městský úřad Králíky, odbor obecní živnosten-
ský úřad informuje, že s účinností od 01.01.2017 
nově vykonává agendu vidimace a legalizace. Nově 

si tedy můžete nechat ověřit shodu opisu nebo kopie 
s listinou a ověřit pravost podpisu pracovníky živnos-
tenského úřadu v budově Městského úřadu Králíky na 
adrese Karla Čapka 316.

Martin Mlynář

výstavba umělé ledové plochy rozhodně nejsou moc rozumné ani 
sociální investice. Správa věcí veřejných by se především měla 
zaměřit na investice ve prospěch většiny občanů města a ne na 
vybrané skupinky občanů první kategorie. 

Osobně říkám dost nehospodárnému nakládání s veřejnými 
prostředky.

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD
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Požární nádrž Boříkovice
Naše požární nádrž, která byla původně projektována a stavěna 

jako koupaliště, je v letním období k tomuto účelu hojně využívána. 
V zimních měsících je ruch na našem malém obecním prostranství 
taktéž neutuchající, pro zájem dětí sportovat a družit se s kamarády.

Bohužel stavebně technický stav nádrže po nešťastné rekon-
strukci, při nevhodně zvolené technologii a stavebním postupům 
cca před 15 lety způsobil rychlou degradaci celé vany. Jakékoli 
užívání stavby už bylo velice nebezpečné a docházelo k mnoha 
úrazům. Proto jsme se v obci rozhodli zahájit dobrovolnou brigádu 
na částečnou a nezbytnou sanaci, v červnu 2016, aby nádrž byla 
do prázdnin funkční.

Setkal jsem se s nebývalou ochotou a nadšením mládeže a ve-
lice schopných lidí, s jejichž pomocí jsme vše v předstihu zvládli. 
De facto z každé rodiny někdo přišel a přiložil ruku k dílu.

Na přilehlém pozemku jsme založili malé pískoviště pro zřízení 
dětského koutku, kde bychom do budoucna rádi i nějakou tu sklu-
zavku či houpačky.

Pro tento účel jsme si již odložili část peněz pro OV na rok 2017.
Těšíme se, jak opět na jaře budeme pokračovat s opravou chod-

níčku a třeba i nátěrem zábradlí. Naše společné úsilí je opravdu patr-
né. Dělali to tu pro nás i naši rodiče a my v tom musíme pokračovat.

Zvláštní poděkování chceme vyjádřit vedení města Králíky, které 
dle svých možností poskytlo materiální podporu a zrekonstruovalo 
zde malou stavbu převlékáren a technické místnosti. Dále pak 
technickým službám města za poskytnutí kolového nakladače, bez 
kterého bychom se jistě neobešli.

Za osadní výbor 
s pozdravem Martin Macan

Informace rodičům předškoláků  
změna termínu zápisu k povinné školní docházce

Upozorňujeme rodiče předškoláků, které v letošním roce čeká 
zápis k povinné školní docházce, že s účinností od 01.01.2017 
došlo ke změně termínů organizace zápisu k povinné školní do-
cházce. Dříve probíhaly zápisy na jednotlivých školách v termínu 
od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, příslušnou novelou 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisům byl nově stanoven termín od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku.

Výňatek z § 36 a následujících školského zákona:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu 
není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době 
od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do 
konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé 
je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, 
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června do-
poručující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního 
roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek po-
vinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek 
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. (Znění tohoto ustanovení 
je účinné až od 1. 1. 2017, kdy se v § 37 odst. 1 školského zákona 

zrušují slova „po dovršení šestého roku věku“ a slova „do 31. květ-
na kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní do-
cházku“ se nahrazují slovy „v době zápisu dítěte k povinné školní 
docházce podle § 36 odst. 4“). 

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákon-
ného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, 
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání 
dítěte a možných způsobech jejího plnění.  

Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání 
stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona 
a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí k základnímu 
vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 
školského zákona. 

Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje 
vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále vyhláška o základním vzdělávání). 

V současné době připravuje vedení školy organizaci zápisu, ter-
mín bude oznámen bezprostředně po jeho stanovení ředitelem školy.

Za odbor organizační a správní MěÚ Králíky
Jan Divíšek
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Tři role Lubomíra Štefky
V Městském muzeu Králíky právě probíhá výstava výtvarných 

prací Lubomíra Štefky. Protože Štefka je člověk, který v našem městě 
v 60. letech 20. století patřil k hybným silám kulturního života, a pro-
tože se významně podílel také na výrobcích, které opouštěly podnik 
Hedva, věnujeme mu článek, ve kterém přiblížíme jeho životní dráhu. 
Pavel Šmidrkal, který uspořádal katalog k výstavě Lubomíra Štefky 
v roce 2015 v Obrazárně Špejchar Želeč, rozdělil Štefkovo působení 
na tři zásadní role. Těch se přidržíme i v následujícím textu.
Role první: textilním návrhářem v podniku Hedva Králíky

Lubomír Štefka se narodil se v roce 1938 v Jablonném n. O. Vý-
tvarné vzdělání získal na slavné SOŠ výtvarné v Praze, tzv. Hollarce. 
Jistě i díky tomu v roce 1958 vyhrál konkurz na místo textilního ná-
vrháře v podniku Hedva Králíky, kde strávil čtrnáct let (1958–1972).

Lze říci, že Štefka měl štěstí, protože v roce 1958 proběhla 
výstava Expo v Bruselu, kde slavil 
československý design veliký úspěch. 
To vedlo k tomu, že dosud prosazovaný 
socialistický realismus ustoupil do poza-
dí a podporu získaly současnější trendy. 
K tomu se přidala tzv. Rozsypalova 
reforma, která znamenala decentralizaci 
průmyslové výroby – což vedlo mj. 
k tomu, že podniky již nemusely zpra-
covávat návrhy vypracované centrálně, 
např. v Ústavu bytové a oděvní kultury, 
a mohly si podobu svých výrobků navr-
hovat samy. Lubomír Štefka tedy získal 
pozici, ve které se mohl celkem svobod-
ně realizovat. A realizoval se úspěšně: 
„… ve své práci skloubil originální 
výtvarné pojetí s očekáváním cílových 
trhů. Při práci na pánských kravatách 
určených na export do Velké Británie 
opíral svůj vlastní tvůrčí vklad o dobrou znalost soudobé západní 
módy, což mu umožnilo navrhnout takové vzory, které měly nadčasový 
výtvarný potenciál a zároveň se trefi ly do vkusu tehdejšího anglického 
gentlemana,“ píše Pavel Šmidrkal. Podobně Štefka postupoval při 
navrhování orientálních vzorů prošívaných dek určených k vývozu 
do Turecka. V roce 1972 však Lubomír Štefka odchází z Králík do 
Prahy a textilnímu návrhářství se již nevěnuje, avšak získané zkuše-
nosti promítá do další tvorby.
Role druhá – divadelním ochotníkem souboru Tyl v Králíkách

Vedle hraní a režírování vykonával Štefka v divadle vše, v čem 
mohl uplatnit svůj výtvarný talent. To se týkalo i králických karnevalů 
či ostatních podobných příležitostí. Jeho představy byly náročné a ne 
vždy mohly být beze zbytku realizovány. Tak tomu bylo u představení 
Lysistrata v roce 1969. Štefka popisuje tehdejší situaci: „Kdyby tak 
byl nějaký ten antický amfi teátr! Nebo alespoň pár originál korint-
ských sloupů, schodů či nějaký ten piedestal, architráv či abakus. 
Ale dosti snění, postavme se čelem k realitě! K dispozici je pouze 
jedna veliká, gypsová baculatá váza a dva dórské sloupy, praktikábl 
s jedním schodem a černý horizont nebo snad bleděmodrý?“ Podobně 
náročný byl Štefka s výběrem repertoáru, na který diváci z malého 
města nebyli zvyklí. Také ve scénografi i uplatňoval moderní trendy: 

zatímco diváci v Lucerně 
očekávali, že mlýn musí 
mít vodní kolo, které se 
točí a teče přes něj voda, 
Štefka chtěl pracovat s ná-
znaky. Namísto barevných 
realistických kulis navrho-
val třeba jen jednoduchou 
černou scénu s minimem 
prvků. Jindy experimento-
val s geometrickými vzory 
nebo s projekcí na plát-
no pomocí epidiaskopu, 
uvádí Pavel Šmidrkal. Se 
scénou a kostýmy Štefka 
králickým ochotníkům po-
máhal i po svém odchodu 
do Prahy.

Role třetí – malířem a ilustrátorem všeho druhu
V Praze Štefka pracoval nejprve v propagačním oddělení podniku 

zahraničního obchodu Merkuria – to do roku 1978, poté, až do roku 
2000, zastával pozici výtvarného redaktora Státního pedagogického 
nakladatelství (SPN). V těchto zaměstnáních se Štefka mohl výtvarně 
projevovat jen omezeně a realizovat se nemohl ani v divadle. Kontakt 
s Králíky ochaboval a velkoměsto ochotnickému divadlu nepřálo, 
proto se Štefka vrátil k volné tvorbě.

Už ve výtvarných začátcích Štefku zaujala krajina. „Aniž po-
drobněji znal díla světových impresionistů, světlo v lukách a mezi 
stromy ho fascinovalo. Volil tužku, pastelky a také akvarel, spřádal 
barvu do příjemných, harmonických tónů, aby později překračoval 
s oblibou hranice reality a nekrocenou barevností vléval se fauvistům 
do přízně, když přebujele kladl fi alovou do míst původní zeleně,“píše 
Pavel Šmidrkal ve svém katalogu. První a patrně poslední výstavu 
svých krajin Štefka uskutečnil v králickém muzeu na začátku 60. let.

Následovala tvorba dekorativního charakteru s nádechem surrealis-
mu – zde se projevovaly zkušenosti s textilním dekorem, které Štefku 
odlišovaly od jiných autorů. Pozadí  obrazů připomíná geometrii 
nástěnných tapet a odkazuje k secesi a stylu art deco.

Jedním z vrcholů Štefkovy tvorby jsou jeho abstraktní obrazy 
vyvolávající pocity pokojného vnitřního naladění. Štefka vzpomíná: 
„Lákala mě technika nazývaná muchláž. Dříve se řezané květiny ba-
lily do takového béžového papíru a ten jsem s oblibou používal. Když 
se pomačkal, vytvořily se úžasné lomy, které jsem mohl dotáhnout 
barvou k předpokládanému výsledku. To bylo vzrušující.“

Motivy Štefkových děl jsou často erotické. Pavel Šmidrkal 
tuto tematiku barvitě popisuje 
a interpretuje: „Nahé krasavice 
pózují nebo polehávají v cudných 
polohách, jejich často až dětský 
výraz komplikují zvýrazněné atri-
buty ženství, či záměrný rozklad 
anatomických zákonitostí stavby 
těla. Štefka si tu uvolňuje prostor 
pro své nenaplněné sny, přednáší 
úryvky z vlastní erotické fantazie, 
jednou popisuje panenský půvab 
ostychu, podruhé odkrývá hříš-
nost těla v Evině rouše a do její 
blízkosti staví také různé nástrahy 
a nebezpečí. Do obrazů vkládá 
jednoduché symboly, například 
basu, která evokuje křivky ženských boků, anebo tvář zevlouna, 
slídila, zvědavce, sytícího se nahotou. Přízraky obličejů vstupují 
z přítmí a šera a jsou nevyzpytatelné ve svých skrytých hrozbách.“ Ke 
kombinaci dekoru v pozadí a scény v popředí Štefka uvádí: „Zdálo 
se mi ale, že jen ryze dekorativní malířství je prázdné a nabízí málo, 
proto jsem většinou usiloval naplnit obraz nějakou epizodou.“

Řadu let Štefka doprovázel ilustracemi Místní noviny Podbezdě-
zí, ale také Kulturní zpravo-
daj města Králíky. Pro studio 
George Lemarc nakreslil v roce 
1997 řadu ilustrací k bájím, 
pohádkám a pověstem, avšak 
publikována byla jen menší část 
(pro neshody zainteresovaných 
fi rem nakonec z projektu sešlo).

K výstavám uveďme alespoň 
to, že na konci 80. let Štefka vy-
stavoval v Galerii H v Kostelci 
nad Černými lesy s takovými 
umělci, jako jsou Adriena Šimo-
tová, Michael Rittstein či Kurt 
Gebauer. V rámci kolektivní 
výstavy se Štefkovy práce do-

staly až do Los Angeles. Předposlední velká výstava prací Lubomíra 
Štefky se odehrála v roce 2015 v Obrazárně Špejchar Želeč v jižních 
Čechách a ta poslední – ta právě probíhá v našem Městskému muzeu, 
a tak neváhejte a přijďte se seznámit se Štefkovým dílem osobně. 
Výstava potrvá do 17. března 2017.

Michal Kos
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Významní králičtí rodáci
Již v minulém díle jsme představili první žijící osobnost spjatou 

s Králickem. Dnes pokračujeme vizitkou bývalého sportovce 
a úspěšného atletického trenéra Ing. Miroslava Kváče. Miroslav 
Kváč se narodil dne 11. prosince 1931 v Pardubicích do rodiny 
truhláře jako jejich jediné dítě. V Pardubicích navštěvoval základ-
ní školu a od útlého dětství se věnoval sportu. S kamarády v im-
provizovaných podmínkách skákali do dálky i výšky nebo vrhali 
koulí. Miroslavovým nejsilnějším zážitkem z dětství byl noční 
nálet britské armády na Pardubice v červenci 1944. Od té doby se 
bál a necítil se ve městě bezpečně. Proto velmi uvítal, když jeho 
otec v roce 1945 dostal nabídku práce ve výchovném ústavu v Krá-
líkách a celá rodina se rychle přestěhovala do služebního bytu 
v Husově ulici čp. 452. V Králíkách Miroslav navštěvoval základ-
ní školu, a jakmile bylo po válce otevřené gymnázium, nastoupil 
do kvinty (pozdější první absolventi králického gymnázia). Ve 
volných chvílích chodil po horách a byl velmi aktivní ve skautu, 
ve družině s názvem Royem. Po zrušení skautské organizace v roce 
1948, založili mladí nadšenci atletický oddíl. Sami si vybudovali 
hřiště i náčiní. Na gymnáziu Miroslav uspořádal olympiádu všech 
tříd. Miroslavův otec byl aktivním členem oddílu turistiky, společ-
ně se synem značili nové cesty. Miroslav dělal také průvodce na 
Králický Sněžník. Většinu roku se věnoval atletice, v zimě jezdil 
na běžkách i sjezdovkách. V této době si udělal i kurz trenérů at-
letiky 3. stupně. V roce 1949 na přání svého otce (po ukončení 
septimy) přestoupil Miroslav na vojenské gymnázium do Moravské 
Třebové, kde předpokládal lepší sportovní podmínky. Přestože 
Miroslavův pobyt v Králíkách trval necelých pět let, ve své knize 
uvádí, že „(Králíky jsou) město, které mě defi nitivně zformovalo 
pro královnu sportu a dalo základ k mé trenérské práci“ (s. 13) 
a „Vše, co jsme dokázali, vytrysklo jako fontána z těch let v Krá-
líkách“ (s. 20).  V Moravské Třebové odmaturoval a získal hodnost 
poručíka. Následovalo studium na vojenské akademii v Lipníku 
nad Bečvou a Hranicích na Moravě. Po vyřazení nastoupil k vo-
jenskému útvaru v Čáslavi. Zde byl nejdříve velitelem čety, poté 
velitelem roty a náčelníkem plukovní školy. Souběžně s vojenskou 
kariérou se dále věnoval i sportu. Soutěžil ve vrzích, v běhu na 
lyžích na 15 a 20 km, stal se krajským přeborníkem v hodu oštěpem 
i mistrem republiky v dorostu, věnoval se biatlonu. V roce 1952 se 
oženil se svou o rok mladší snoubenkou Jarmilou. Už jako ženatý 
dostal nabídku ke studiu na prestižní vojenské akademii M. V. Fru-
nzeho v Moskvě, kde studoval čtyři roky a získal titul Ing. V Mosk-
vě se kromě studia opět věnoval i sportu. Ze zahraničních studen-
tů (Češi, Maďaři, Bulhaři, Rumuni a Mongolové) vytvořil atletický 
tým, za fakultu hrál basketbal a volejbal, založil volejbalový oddíl, 
závodil v desetiboji, ale hlavně se věnoval běhu na lyžích na 18 km, 
v němž vítězil i nad ruskými mistry sportu. Protože manželka 
Jarmila zůstala doma v Čáslavi, zaháněl smutek z odloučení jednak 
sportem, jednak uměním. Často navštěvoval Velké divadlo v Mosk-
vě (jedno z nejslavnějších na světě), kam chodil na baletní a oper-
ní představení. Po návratu z Moskvy pracoval v Praze na západním 
vojenském okruhu jako zástupce náčelníka operačního oddělení 
okruhu. Po nějakém čase na vlastní žádost odešel na nižší post 
u tankového pluku v Čáslavi. V Čáslavi vykonával funkci náčelní-
ka štábu tankového pluku, později zástupce velitele tankového 
pluku. Získal hodnost podplukovníka. V této době se manželům 
Kváčovým narodila jediná dcera Monika. Volný čas trávil Miroslav 
na čáslavském stadionu Vondraty, kde jako dobrovolník trénoval 
(převážně dívčí) atletickou skupinu. V srpnu 1968 jako zástupce 
velitele nepustil ruské obrněné transportéry do areálu muničního 
skladu v Adamově. Za tento postoj byl po dvaceti letech služby 
v armádě „subarbitrován“ pro neschopnost. Vyhazov z armády 
psychicky ustál jen díky tomu, že se aktivně věnoval sportu. Snažil 
se najít nové zaměstnání, ale nikde ho nechtěli zaměstnat ani na 
dělnickou funkci. Nakonec byl zaměstnán jako dělník ve vojenských 

dílnách v Kutné Hoře, později jako vedoucí skladu olejů v podniku 
Kosmos Čáslav. Začala se o něho zajímat StB, sledování i výslechy 
byly součástí jeho „nového“ života. Od StB dostal nabídku na 
místo vedoucího odbytu, pokud by podepsal spolupráci. To pan 
Kváč odmítl. Nedobrovolný odchod z armády byl za trest, para-
doxně to však bylo Kváčovo velké štěstí, neboť se mu otevřely 
nové obzory. Protože jako dělník pracoval od 6 do 14 hodin, měl 
více času na trenérskou činnost. Každé odpoledne trávil na čáslav-
ském stadionu se svou atletickou skupinou, která čítala okolo 
35 – 40 pravidelně trénujících dívek a chlapců. Jeho svěřenci do-
sahovali úspěchů na krajské i republikové úrovni, ctili svého tre-
néra, kterému přezdívali Kvakin, a milovali svou atletickou partu. 
Od roku 1966 začal trénovat i Jarmilu Kratochvílovou, opravdový 
cílevědomý trénink však začal až o čtyři roky později. Jejich spo-

lupráce probíhala v dnes již neuvěřitelných podmínkách. Oba byli 
řádně zaměstnaní a atletice se věnovali ve svém volném čase 
(později jim byla část pracovní doby refundována), na čáslavském 
stadionu neměli zpočátku žádné zázemí a veškeré náklady na 
soustředění, závody i tréninky si platili ze svého. Kváčův trenérský 
přístup byl zcela odlišný od tehdejších zvyklostí. Trenér Kváč 
vycházel ze svých sportovních zkušeností, zkoušel nové metody, 
studoval dostupné materiály, udělal si trenérský kurz 2. stupně, 
přemýšlel nad každým tréninkem, z každé své chyby se snažil 
poučit. Jeho „styl“ byl často podrobován kritice, mnozí se obávali, 
že své svěřence při tak náročných trénincích udře. Miroslav Kváč 
často přemýšlel nad tím, zda jde správnou cestou. Výsledky se 
objevovaly, ale byly kolísavé. Teprve po sedmi letech intenzivní 
spolupráce s Jarmilou Kratochvílovou se neuvěřitelná každodenní 
vytrvalost, dřina a síla přeměnily v úspěchy. Jarmila cestovala na 
mezinárodní závody (ale sama, protože trenér nebyl spolehlivou 
osobou a za trest zůstával doma), vyhrávala mistrovství republiky, 
často přepisovala rekordy Československa. Obrovským úspěchem 
bylo halové mistrovství Evropy v atletice v únoru 1979 ve Vídni, 
kde Jarmila Kratochvílová vytvořila nový světový rekord na 200 
metrů. Bylo to velké zadostiučinění pro trenéra. Celkem za dvacet 
jedna let spolupráce získala Jarmila Kratochvílová šest zlatých 
a dvě stříbrné medaile z mistrovství světa, stříbrnou olympijskou 
medaili, čtyřikrát byla halovou mistryní Evropy, vytvořila celkem 
43 československých rekordů, 6 světových rekordů v hale a dva 
světové rekordy pod širým nebem. V roce 1983 zaběhla Kratochví-
lová v Mnichově světový rekord v běhu na 800 metrů s hodnotou 
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1:53,28, který dosud (tedy 33 let) nebyl překonán. Úsměvné je, že 
tento rekord vznikl „navíc“. Kratochvílová do tohoto závodu na-
stoupila z důvodu křeče (měla startovat na 200 m), která jí trápila. 
Osobně si však trenér Kváč více váží světového rekordu na 400 m 
z roku 1982, který měl hodnotu 47:99, protože to bylo poprvé pod 
48 sekund. Paradoxní je, že teprve po zisku stříbrné olympijské 
medaile (1980) začal Miroslav Kváč pracovat jako trenér na plný 
úvazek, kdy byl zaměstnán ve Středisku vrcholového sportu mini-
sterstva školství na detašovaném pracovišti v Čáslavi, a mohl svou 
svěřenkyni pravidelně doprovázet na závody do zahraničí. Do té 
doby byl jediným dobrovolným trenérem tak úspěšného sportovce 
na světě. Když Jarmila Kratochvílová v roce 1987 ukončila svou 
sportovní kariéru, přešel Kváč (po 25 letech trenérské práce v Čás-
lavi) do Střediska vrcholového sportu v Praze, kde působil jako 
šéftrenér atletiky až do svého odchodu do důchodu v listopadu 
1990. Na závěr své trenérské kariéry působil Miroslav Kváč v tre-
nérské radě republiky, přednášel na Fakultě tělesné výchovy 
a sportu v Praze i v zahraničí (USA, Francie, Španělsko). Jeho 
celoživotní vztah ke Králicku se zpečetil v roce 1990, kdy koupil 
a zrekonstruoval chatu na Horní Lipce. Tady tráví většinu roku a je 
zde, podle jeho slov, nesmírně šťastný. Jeho dcera Monika se sna-
žila jít v jeho šlépějích, aktivně sportovala, ale předčasně svou 
sportovní kariéru ukončila. Později vystudovala FTVS. Sportu se 
věnují i tři Kváčovi vnuci, dva z nich jsou mistry republiky v judu. 
Velkou ztrátou pro Miroslava Kváče byla smrt jeho manželky 
a celoživotní opory v roce 1999. V roce 1990 byl Ing. Miroslav 
Kváč rehabilitován, byla mu propůjčena hodnost plukovníka a do-
stal (opět paradoxně) Medaili za budování armády. V září 2014 mu 
byla udělena Stříbrná medaile Senátu. Již třikrát byl Senátem na-
vržen na státní vyznamenání (Medaile za zásluhy), ale zatím neú-

Významní králičtí rodáci
pokračování

spěšně. Svou úžasnou mentální kondici si udržuje psaním. Již v roce 
1985 mu vyšla kniha „Čekání“, v říjnu 2016 vydal knihu „Strhnout 
jako řeka“, kterou připravoval od roku 1992. Nejvíce však píše „do 
šuplíku“. Jen za rok 2016 napsal přes tři sta básní. Některé z nich 
zazněly na benefi čním setkání v králickém kostele v říjnu 2016. 
Bylo to jeho úplně první autorské čtení.

Panu Miroslavu Kváčovi jsem položila čtyři otázky, na které 
budou odpovídat i všechny dále uvedené osobnosti.

1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Jednoznačně městečko obklopené Suchým vrchem, Jeřábem, 

hanušovickou pahorkatinou, Hrubým Jeseníkem a především 
Králickým Sněžníkem.

2. Jak často se do Králík vracíte?
Od roku 1992 trávím většinu času v roce na Horní Lipce.

3. Co máte v Králíkách rád?
Samozřejmě stadion. To se skláním. Kdyby byl k dispozici takový 

stadion v době, kdy jsem trénoval skupinu atletů po Kratochvílové, 
tak jsme tady (na výcvikových táborech) pečený, vařený. V Králí-
kách je možné uspořádat soustředění v nádherném prostředí.

4. Co byste v Králíkách zlepšil?
Nejvíc mě mrzí, že v Králíkách není atletický klub. A na náměstí 

chybí zařízení, kam byste si mohli sednout, třeba restaurace. Jsem 
rád, že se nově otevřela kavárna.

Monika Hejkrlíková

Poznámka autorky: Článek vznikl během října a listopadu 2016. 
Zařazen je v tomto čísle proto, že jednotlivé díly „seriálu“ řadím 
chronologicky. Nejedná se tedy o reakci na článek o panu Kváčovi 
v minulém čísle Králického zpravodaje a nebyl jím inspirován. 
Tento článek pan Ing. Miroslav Kváč autorizoval.

DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD – DČOV – 
ZÁVAZNÉ PROJEVENÍ ZÁJMU

Určeno obyvatelům místních částí (D. a H. Boříkovice, D., P. a H. Lipka, Heřmanice, Č. Potok, D. a H. 
Hedeč), kteří svůj zájem NEprojevili během proběhlých setkání.

Na základě jednání s občany místních částí žádáme zájemce (majitele nemovitostí), kteří vážně uvažují 
o zapojení do případného projektu budování DČOV, aby vyplnili údaje uvedené níže a tuto návratku buď 
zanesli na podatelnu městského úřadu Králíky, nebo poslali na adresu město Králíky, Velké náměstí 5, 
561 69 Králíky - obálku označte „DČOV“ nejpozději do konce února 2017.

V případě nejasností, či dotazů se obracejte na M. Hejkrlíka, tel.: 465 670 703, 602 405 675, další 
informace budeme postupně zveřejňovat na webových stránkách města www.kraliky.eu

Vyplňte následující údaje: 

Vážně uvažuji o možnosti zapojení do případného projektu budování DČOV.

Jméno a příjmení majitele nemovitosti: ………......………………….……………………………………………

Počet osob trvale hlášených k pobytu v objektu: ………. 

Číslo popisné budovy:…………..  místní část: .………………………………………………….

Korespondenční adresa (je-li odlišná od výše uvedené budovy):………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní údaje - telefon: ………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….
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První ročník vánoční soutěže se povedl
Soutěž o nejlepší klobásu mají Heřmanice úspěšně za sebou, 

a proto se rozhodly zpříjemnit si Vánoční čas kláním o nejlepší 
linecké cukroví a vanilkové rohlíčky. Přihlásilo se 23 vzorků 
lineckého a 8 rohlíčků. Hodnotila se nejen chuť, ale také vzhled 
a celkový dojem. Mezi soutěžními vzorky byly klasické marmelá-
dou slepované kousky i netradiční druhy. Za zmínku stojí například 
limetové květinky nebo linecké dortíčky. Porota byla spontánně 
vybrána mezi největšími místními znalci sladkého a hosty míst-
ních penzionů a ubytoven. Na rozdíl od heřmanické klobásy, kde 
převažovaly produkty mužské části populace, se do akce přihlásily 
hlavně místní ženy. 

Vítězkou v kategorii lineckého cukroví se stala s velkým násko-
kem Růžena Bartoníčková. Na 2. místě byla Jana Brůnová a na 
třetím místě Jana Mezulianová. 

Kategorii vanilkových rohlíčků vyhrála jednoznačně rodina 
Menšíkových.

Děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na zajištění akce.

OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ NA ROK 2017 - 2018
 Instalatér

STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, Obráběč kovů
ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ Klempíř – strojírenská výroba

Zámecká 1, 564 01 Žamberk S VÝUČNÍM LISTEM Truhlář
telefon: 465 614 225, mobil: 774 610 640 (tříleté denní) Zedník

e-mail: zamek@zamek.zamberk.cz     Cukrář
www.zamek.zamberk.cz Kuchař – číšník (zaměření číšník)

Kuchař – číšník (zaměření kuchař)
Prodavač

PŘIJĎTE MEZI NÁS! OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
(čtyřleté denní)

Obchodník, obchodnice

Gastronomie

OBOR STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU 
(dvouleté denní) Podnikání (nástavbové studium)

Informace policie ČR - KŘP Pardubického Kraje
Začátkem měsíce ledna tohoto roku informovala tisková mluvčí okresního oddělení Police ČR v Ústí nad Orlicí o pří-

padu sexuálního obtěžování dětí na Králicku. 
Pátrání po muži dopouštějící se mravnostní trestné činnosti přivedlo policisty na stopu devětadvacetiletého muže ze 

Svitavska, který měl na místě veřejnosti přístupném v Králíkách svádět děti k pohlavnímu styku. Za toto nezákonné jednání 
mu bylo dne 18. ledna 2017 sděleno obvinění. Pokud obviněnému soud vinu prokáže, může ho potrestat odnětím svobody až na pět let.

Více informací s ohledem na věk dětí nebude Policie ČR zveřejňovat.
Policie žádá rodiče a pracovníky školských zařízení, aby dětem připomněli zásady bezpečného chování, které naleznete v následujícím 

odkaze: http://www.policie.cz/clanek/jak-zajistit-bezpeci-pro-deti.aspx.
zdroj: www.policie.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
04.01.2017

RM/2017/01/001: RM schvaluje smlou-
vu o nájmu části pozemku p.p.č. 3200 – 
vodní plochy o výměře cca 42 m2 v k. ú. 
Králíky, který je ve vlastnictví České 
republiky, s právem hospodařit s majetkem 
státu má Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, 
sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec 
Králové – Slezské Předměstí jako pronají-
matelem a městem Králíky jako nájemcem, 
za účelem zřízení staveniště a částečného 
zastavění stavbou vyústění objektu odtoku 
z bezpečnostního přelivu dešťové zdrže do 
řeky Tichá Orlice za nájemné ve výši 294 
Kč + DPH/rok, v předloženém znění. Ná-
jem se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne 
protokolárního předání pozemku do dne, 
kterým vzniknou právní účinky smlouvy 
o zřízení věcného břemene dle smlouvy 
o budoucí smlouvě. 

RM/2017/01/002: RM schvaluje smlou-
vu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene spočívajícího ve vybudování 
stavby výústního objektu pro odtok bez-
pečnostního přelivu z dešťové zdrže se 
zaústěním do vodního toku Tichá Orlice 
IDVT 10100023 a práva vstupu a vjezdu 
na pozemek p.p.č. 3200 v k. ú. Králíky, 
který je ve vlastnictví České republiky, 
s právem hospodařit s majetkem státu má 
Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, sídlem 
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Krá-
lové – Slezské Předměstí, pro stavbu pod 
názvem „Intenzifi kace čistírny odpadních 
vod Králíky“ za účelem provádění nezbyt-
ných prací spojených s opravami a revizemi, 
resp. rekonstrukcí inženýrské sítě nebo 
s odstraněním její havárie pro oprávněné 
město Králíky, IČO 00279072, sídlem Velké 
náměstí 5, 561 69 Králíky. Věcné břemeno 
se zřizuje úplatně jako pětinásobek ročního 
užitku za 1 m2, minimálně však ve výši 
1.000 Kč + DPH v platné výši s tím, že 
roční užitek se pro účely smlouvy sjednává 
ve výši 7 Kč/m2, a na dobu určitou - do 
4 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu 
nebo oznámení o užívání inženýrské sítě. 

RM/2017/01/003: RM schvaluje smlou-
vu o souhlasu s provedením stavby - akce 
„Intenzifikace čistírny odpadních vod 
Králíky“ mezi panem J. M., Králíky, jako 
vlastníkem pozemku a městem Králíky, jako 
stavebníkem, a to v předloženém znění.

09.01.2017
RM/2017/02/004: RM schvaluje pro-

nájem pozemku p.p.č. 2056 – trvalého 
travního porostu o výměře 85 m2 v k. ú. 
Prostřední Lipka panu I. N., Býšť, za účelem 
přístupu k pozemkům p.p.č. 2060 - zahradě, 
st. p. č. 118 – zastavěné ploše a nádvoří 
a údržby zeleně za nájemné ve výši 170 
Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou.

RM/2017/02/005: RM schvaluje dodatek 
č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor 

uzavřený mezi městem Králíky, zastoupe-
ném společností Služby města Králíky, s. r. o. 
a Českou spořitelnou, a. s., IČO 45244782, 
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 
4, tj. schvaluje snížení nájemného z prona-
jatých prostor v čp. 364 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st. p. č. 223 v k. ú. Králíky, na částku 
169.332 Kč/rok, prodloužení nájemního 
vztahu do 31.01.2019 a úpravu práva opce 
na 3 roky, v předloženém znění.

RM/2017/02/006: RM schvaluje dodatek 
č. 2 smlouvy příkazní č.j. 91/2015 uzavřené 
dne 21.01.2015, ve znění dodatku č. 1, 
mezi městem Králíky a společností Služ-
by města Králíky s. r. o., IČO 26007959, 
sídlem Růžová 462, 561 69 Králíky, který 
upravuje práva a povinnosti při opravách 
a údržbě nemovitých věcí a přílohu č. 2, 
v předloženém znění.

RM/2017/02/007: RM schvaluje výpůjč-
ku pozemků st. p. č. 159 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 219 m2 a p.p.č. 286 – 
zahrady o výměře 295 m2 v k.ú. Králíky od 
pana J. Š., Žamberk za účelem provedení 
dočasné parkové úpravy a zřízení průchodu 
z ulice Dlouhá do protilehlé ulice V By-
tovkách v Králíkách a následné pravidelné 
údržby, smluvní vztah se uzavírá na dobu 
určitou do 31.12.2021.

RM/2017/02/008: RM doporučuje ZM 
schválit nový záměr prodeje volné bytové 
jednotky ve IV. nadzemním podlaží bytové-
ho domu čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králí-
kách: - č. 658/29 o velikosti 32,80 m2 spolu 
se spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st.p. č. 770/1 – za-
stavěné plochy a nádvoří v k.ú. Králíky ve 
výši 160/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 506.170 Kč a zveřejnit 
záměr prodeje do doby přihlášení prvního 
zájemce, nejdéle však do 31.03.2017. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM/2017/02/009: RM souhlasí se zasta-
vením exekuce ve věci exekučního řízení 
o vymožení dluhu za neuhrazené nájemné 
ve výši 62.020 Kč s 15 % úrokem z prodlení 
od 01.09.1997 do zaplacení + náklady řízení 
ve výši 13.424,80 Kč za pronájem nebyto-
vých prostor v čp. 310 v ul. Červenovodská 
v Králíkách u povinné D. V., České Budě-
jovice, a to na základě závěrečné zprávy 
zaslané soudní exekutorkou JUDr. Taťánou 
Mackovou, Exekutorský úřad Ústí nad 
Orlicí, sídlem nám. J. M. Marků 92, 563 
01 Lanškroun.

RM/2017/02/010: RM nedoporučuje 
ZM schválit záměr prodeje části pozemku 
p.p.č. 1082/2 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 84 m2 v k. ú. Králíky za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem, a uložit záměr prodeje 
pozemku zveřejnit. Zároveň RM ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/02/011: RM projednala žádost 
pana E. F., Králíky o možnosti hradit jistotu 
za nájem bytu č. 34 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách formou splátkového kalendá-
ře, nebo oddálit povinnost složení jistoty 
o 3 měsíce anebo osvobodit od složení 
jistoty v souvislosti s přechodem nájmu 
bytu dle ustanovení § 2279 odst. 1 ob-
čanského zákoníku, a potvrzuje usnesení 
č. RM/2016/51/827 ze dne 19.12.2016. 
Zároveň RM ukládá bytovému správci 
uzavřít s panem E. F. nájemní smlouvu po 
splnění povinnosti složení jistoty, kdy lhůta 
k úhradě se stanovuje do 28.02.2017.

RM/2017/02/012: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene - služebnosti spočívající 
v umístění, zřízení, provozování, opravách, 
údržbě, úpravě a obnově distribuční sousta-
vy prostřednictvím třetích osob a dále v prá-
vu vstupu a vjezdu na pozemky p.p.č. 2224, 
p.p.č. 2263, p.p.č. 2264 a p.p.č. 2272 – vše 
ostatní plochy v k. ú. Prostřední Lipka 
v souvislosti s provozováním distribuční 
soustavy pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 24729035, sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve 
výši 1.815 Kč včetně DPH. 

RM/2017/02/013: RM schvaluje smlou-
vu o právu k umístění a provedení stavby 
a zřízení služebnosti inženýrské sítě spo-
čívající v provozování, údržbě a opravách 
vodovodního řadu v souvislosti se stavbou 
„Prodloužení vodovodu ke sběrnému dvoru 
Králíky“ na pozemcích p. p. č. 57 – ostatní 
ploše, p.p.č. 59 – trvalém travním porostu, 
p.p.č. 1804/5 – ostatní ploše a p.p.č. 2062/1 
– ostatní ploše v k. ú. Králíky, a dále v právu 
přístupu a příjezdu na uvedené pozemky 
pro oprávněnou společnost Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 
48173398, sídlem Slezská 350, 561 64 
Jablonné nad Orlicí, a jí pověřeným třetím 
osobám, v předloženém znění. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu ve výši 15 Kč/bm 
+ DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě v předloženém 
znění.

RM/2017/02/014: RM doporučuje ZM 
schválit prodej volné bytové jednotky ve 
IV. nadzemním podlaží bytového domu 
čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
č. 658/37 o velikosti 45,00 m2 spolu se 
spoluvlastnickým podílem na společných 
částech domu a pozemku st. p. č. 770/1 – 
zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky 
ve výši 220/10000 paní L. M., Štíty za 
kupní cenu ve výši 600.000 Kč a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/02/015: RM schvaluje podání 
žádosti o převod části pozemku p.p.č. 550/4 
– ostatní plochy o výměře cca 20 m2 v k. ú. 
Dolní Lipka od společnosti České dráhy, 
a. s., IČO 70994226, sídlem Ludvíka 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 
Praha 1, v souvislosti s realizací stavby 
„Autobusová zastávka v Dolní Lipce“, jejíž 
investorem bude město Králíky. Zároveň 
RM schvaluje do doby realizace prodeje 
části pozemku p.p.č. 550/4 – ostatní plochy 
o výměře cca 20 m2 v k. ú. Dolní Lipka 
podání žádosti o pronájem předmětné části 
pozemku.

RM/2017/02/016: RM schvaluje záměr 
pronájmu volného městského bytu č. 3 
v čp. 274 na Velkém náměstí v Králíkách 
o velikosti 1+1 a celkové ploše 66,54 
m2 dle Pravidel pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

RM/2017/02/017: RM bere na vědomí 
„Výroční zprávu města Králíky o činnosti 
v oblasti poskytování informací za rok 
2016“ a ukládá odboru vnitřních věcí 
její zveřejnění v souladu s ustanovením 
Čl. 13 odst. 1 Směrnice č. PP/210/S/2016 
o poskytování informací.

RM/2017/02/018: RM schvaluje „Pravi-
dla pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu“ v předloženém znění.

RM/2017/02/019: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 16-64 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 682.832,71 Kč. 

RM/2017/02/020: RM schvaluje, v sou-
ladu s ustanovením § 102 odstavec (2) 
písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění, zvýšení stanove-
ného mzdového limitu organizaci Městská 
knihovna Králíky o 26.000 Kč.

RM/2017/02/021: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
10.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 

EL-TI & CO, s.r.o., Černá 1705/13, 110 00 
Praha 1, IČ 26473569.

RM/2017/02/022: RM schvaluje na-
bytí účelově určeného fi nančního daru ve 
výši 2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky od 
dárce Helena Kunertová, Nad Šálkovnou 
13, Praha 4.

RM/2017/02/023: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Základní 
škola Králíky na rok 2017 dle předloženého 
návrhu.

RM/2017/02/024: RM bere na vědomí 
sdělení ředitelky příspěvkové organizace 
Mateřská škola Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí o přerušení provozu 
MŠ ve dnech 24.01. – 25.01.2017.

RM/2017/02/025: RM schvaluje podání 
žádosti o podporu akce CIHELNA 2017 
z programu Tvář Pardubického kraje 
a o záštitu hejtmana Pardubického kraje. 

RM/2017/02/026: RM schvaluje směr-
nici Příručka systému managementu ja-
kosti města Králíky v předloženém znění.

RM/2017/02/027: RM odvolává Bc. 
Terezu Dostálovou (bývalá ředitelka SSK) 
z funkce člena Komise pro sociální věci 
a občanské záležitosti a jmenuje Kateřinu 
Krejsovou, DiS (ředitelka SSK) a Janu 
Kostúrovou (pečovatelka) jejími členy.

RM/2017/02/028: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 23.01.2017. 

RM/2017/02/029: RM schvaluje smlou-
vu o dílo „Propagační materiál Králicko“ 
mezi fi rmou GRANTIS, s.r.o., Třebovská 
109, Ústí nad Orlicí a městem Králíky 
v předloženém znění.

16.01.2017
RM/2017/03/030: RM jmenuje novou 

předsedkyni DIK č. 1 paní Jaroslavu 
Maťašovskou a novou členku DIK č. 1 

paní Ing. Věru Kubíčkovou. 
Zároveň RM jmenuje novou předsedkyni 

DIK č. 10 paní Bc. Veroniku Sedlákovou.
RM/2017/03/031: RM doporučuje ZM 

schválit při prodeji pozemku p.p.č. 2472/1 
– trvalého travního porostu o výměře 
2 816 m2 v k. ú. Horní Lipka použití tzv. 
„obálkové metody“ dle čl. 1 odst. 9 Pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2017/03/032: RM doporučuje ZM 
schválit při prodeji pozemku p.p.č. 2472/2 
– trvalého travního porostu o výměře 
1 500 m2 v k. ú. Horní Lipka použití tzv. 
„obálkové metody“ dle čl. 1 odst. 9 Pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi 
ve vlastnictví města Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM/2017/03/033: RM souhlasí s užitím 
znaku města Králíky na informačních letá-
cích týkajících se projektu „Půjčovny kol 
v Pardubickém kraji 2017“ vydávaných 
organizací České dráhy a.s., Generální 
ředitelství, Regionální obchodní centrum 
Pardubice.

RM/2017/03/034: RM souhlasí s účastí 
města Králíky v projektu „Půjčovny kol 
ČD v Pardubickém kraji 2017“ a schva-
luje fi nanční podíl 2.000 Kč bez DPH na 
realizaci projektu. Současně RM ukládá 
vedoucímu odboru OS zajistit nezbytné 
administrativní náležitosti spojené s účastí 
města Králíky ve výše uvedeném projektu.

RM/2017/03/035: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 422851/16/PA při-
dělené městu Králíky rozhodnutím Úřadu 
práce ČR, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
8.000,00 Kč. 

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

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

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme s in-
stitucemi, které Vám mohou pomoci.

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

PRODEJ DŘEVĚNÝCH 
BRIKET

TRUHLÁŘSTVÍ SKALA 
 K. ČAPKA 560, KRÁLÍKY 

TEL. 603 545 966

Sociální rehabilitace pro dospělé 
osoby s poruchami autistického 

spektra v Pardubickém kraji

Cítíte se osamoceni? Nedaří se Vám 
navazovat společenské kontakty? 

Jste občas nepochopeni? Potřebujete 
pomoc při sebeobsluze a zvládání 

běžných životních úkonů?  
Kontaktujte nás. tel.: 730 598 154    

www.ric.cz     info@ric.cz
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KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Město Králíky realizuje počínaje datem 1.9.2016 
projekt: Sociální začleňování v regionu obce s rozší-
řenou působností Králíky, registrační číslo CZ.03.2.6
0/0.0/0.0/15_022/0000801, prioritní osa OPZ : Sociální 
začleňování a boj s chudobou.

Tento projekt je spolufi nancován z OP Zaměstnanost 
ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Doba trvání projektu : 1.září 2016 -  31.srpna 2019 

Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrože-
ných sociálním vyloučením nebo osob sociálně vylouče-
ných ze společnosti na trhu práce a jejich začleňování do 
společnosti  prostřednictvím realizace přímé sociální práce, 
komunitní práce a služeb na podporu rodiny.  

Cílovými skupinami projektu jsou zejména bezdomovci 
a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, 
národnostní menšiny, oběti trestné činnosti, osoby dlou-
hodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené 
závislostmi, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby 
pečující o malé děti, rodiče samoživitelé.

Místní akční plán vzdělávání
Chtěli bychom Vás pozvat na akce konané v rámci projektu 

Místní akční plán vzdělávání.
Ve spolupráci se Stromem života Lesní klub v Letohradě při-

pravujeme seminář s názvem Inovativní proudy a iniciativy ve 
vzdělávání. Seminář se uskuteční 13. února 2017 od 17:30 do 
20:30 na Letohradském soukromém gymnáziu. Cílem semináře je 
seznámit účastníky s rozdíly mezi alternativním školstvím a reali-
tou ve školách, představit alternativní směry vzdělávání, intuitivní 
pedagogiku atd. Lektorem semináře bude pan Mgr. Pavel Kraemer, 
Ph.D., ředitel Institutu pro podporu inovativního vzdělávání. 

Pokud Vás zajímá, jak fungují žákovské parlamenty, navštivte 
náš seminář Fungující žákovský parlament v současné škole, který 

se koná 14. února 2017 od 12:00 do 15:00 
v kanceláři MAS ORLICKO z.s. (Země-
dělská 1004, Žamberk). Seminář povede 
pan Mgr. Tomáš Hazlbauer z Centra pro 
demokratické učení, o.p.s. 

Rádi byste se dozvěděli něco více o po-
ruchách učení? Společně se speciálními 
pedagogy z Pedagogicko-psychologické 
poradny Ústí nad Orlicí připravujeme 
ukázkovou hodinu na téma Vhodné 
způsoby práce s žáky s poruchami učení, 

která se bude konat 27. února od 14:00 do 17:00 v kanceláři MAS 
ORLICKO z.s. (Zemědělská 1004, Žamberk). Ukážeme Vám 
vhodné způsoby práce, možnosti rozvoje žáků s poruchami učení 
či příklady dobré praxe.

23. března od 12:10 do 14:00 pořádáme na základní škole Ko-
menského v Letohradě ukázkovou hodinu na téma Využití metod 
RWCT (kritického myšlení) ve výuce na ZŠ. Ukázková hodina je 
koncipována jako dvouhodinové setkání, kdy v první části proběhne 
praktická ukázka, na kterou navazuje metodický rozbor a diskuze. 

Více informací o plánovaných akcí naleznete na webových 
stránkách www.mas.orlicko.cz - MAP.

Všechny akce jsou bezplatné. Nutnost předem se registrovat 
u Bc. Adély Faltusové na emailu faltusova@mas.orlicko.cz nebo 
na tel. čísle 468 003 529.

Městský úřad Králíky, odbor obecní živnostenský úřad
 informuje, že 01.12.2016 nabyl na účinnosti zákon 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, podle kterého lze 
poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr pouze na 
základě oprávnění k činnosti uděleného Českou národní ban-
kou. Upozorňujeme podnikatele, kteří tuto činnost vykonávali na 
základě živnostenského oprávnění a chtějí v této činnosti pokra-
čovat, že jsou povinni ve lhůtě 3 měsíců od účinnosti zákona (do 
01.03.2017) požádat Českou národní banku o udělení oprávnění 
k činnosti, jinak oprávnění k činnosti zanikne. Bližší informace 

naleznete na: http://www.cnb.cz/cs/dohled_financ-
ni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/
poskytovatele_spotrebitelskeho_uveru/index.html

Martin Mlynář
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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  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s bonifi kací 
(sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí kupní 
ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 
dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3523 1169 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3524 1740 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3525 1830 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3530 878 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3532 952 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3534 881 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3492 1323 p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3494 1003 p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3533 906 p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3535 976 p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3516 1694

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

OZNÁMENÍ
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje

pronájem volného městského bytu
adresa: Velké náměstí č.p. 274 - byt č.3 - 2. NP, 
velikost: 1+1, Podlahová plocha bytu včetně sklepu 66,54 m2

  Podlahová plocha místností v m2  Vybavení bytu v ks
 Kuchyň 29,17  Koupelna 3,92  Kuchyňská linka 1
 Pokoj 16,87  WC 1,47  Sporák plynový 1
 Předsíň 5,6  Sklep 8,32  Kotel plynový 1
 Komora 1,19  

Výše měsíčního nájemného: 2.937 Kč

Předpokládaná měsíční záloha na služby: 330 Kč
(v přepočtu na 1 osobu)

Výše předepsané jistoty: 8.811 Kč

Konečný termín přijímání žádostí: 16.02.2017 

Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu
společností Služby města Králíky, s. r. o., sídlem Růžová 
č.p. 462, 51 69 Králíky, tel.: 465 631 366

Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise, který: 

• je k dispozici na majetkovém odboru Městského úřadu 
v Králíkách.

• je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední deska >> žádosti – dokumenty,
resp. http://data.kraliky.eu/download/najembytu.doc )

Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 01.03.2017 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet nebo hotově 
u správce bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy. 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. Po 
této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pravidel pro 
pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) bude smlouva 
prodloužena na dobu určitou 1 roku. 

Tento záměr byl schválen usnesením Rady města Králíky 
č. RM/2017/02/016 ze dne  09.01.2017.

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

území města. V současné době jsou v objektu králické čističky 
odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, které je možno si 
přisvojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout 
si je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.
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Míra inflace v letech 1996 až 2016 (v %)

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích

Potvrzení o inflaci: poplatek 60 Kč

další informace lze získat na adrese http://portal.mpsv.cz

Vývoj průměrné meziroční míry inflace v ČR
v letech 2007 - 2016

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 1/2017

Index spotřebitelských cen v jednotlivých měsících roku 2015 až 2016 (domácnosti celkem)

Celková hladina spotřebitelských cen se během prosince 2016 oproti listopadu 2016 zvýšila o 0,3 %. 
Meziroční růst spotřebitelských cen činil v prosinci 2016 2,0 %. 
Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců
oproti průměru předchozích 12 měsíců dosáhla v prosinci 2016 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu
více než v prosinci 2015.

Počet obyvatel k 30. 9. 2016
(předběžné údaje)

Vysvětlivky ke sloupcům za jednotlivé měsíce
a - předchozí měsíc = 100

b - stejné období předch. roku = 100

c - průměr roku 2005 = 100 

d - prosinec 2015 = 100 (index primární)

e - podíl dvou klouzavých průměrů indexů typu 

     c (průměru indexů za posledních 12 měsíců
      k průměru za předchozích 12 měsíců)

Vysvětlivky ke sloupci průměr*):
a - průměrné měsíční tempo

b - průměr od počátku roku

c - průměr od počátku roku

d - průměr od počátku roku

Průměrné ceny pohonných hmot v České republice

1) osoby se zdravotním postižením
2) podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let / počet obyvatel ve věku 15 - 64 let v %

Pozn.: údaje úřadu práce a MPSV

2007 2,8 2012 3,3
2008 6,3 2013 1,4
2009 1,0 2014 0,4
2010 1,5 2015 0,3
2011 1,9 2016 0,7

Rok Míra inflace
v % Rok Míra inflace

v %
Česká republika 10 572 427
Pardubický kraj 516 803
v tom okresy:

Chrudim 104 031
Pardubice 170 599
Svitavy 104 185
Ústí nad Orlicí 137 988

11 12 průměr*) 1 2 3 4 5
a 99,6 99,9 100,0 100,6 100,1 99,9 100,6 99,8
b 100,1 100,1 100,3 100,6 100,5 100,3 100,6 100,1
c 123,1 123,0 123,6 123,7 123,8 123,7 124,4 124,2
d  .  .  . 100,5 100,6 100,5 101,1 100,9
e 100,3 100,3 x 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

6 7 8 9 10 11 12 průměr*)
a 100,1 100,3 99,8 99,8 100,3 100,3 100,3 100,2
b 100,1 100,5 100,6 100,5 100,8 101,5 102,0 100,7
c 124,3 124,7 124,5 124,2 124,6 125,0 125,4 124,4
d 101,0 101,4 101,2 101,0 101,2 101,6 101,9 101,1
e 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4 100,5 100,7 x

Oddíl

Ú h r n 2016

2015 2016

Natural 95 Super plus 98
průměr 2012 36,68 38,66 36,46 17,75
průměr 2013 36,17 38,32 36,11 17,42
průměr 2014 36,16 38,46 36,31 17,53
průměr 2015 31,37 34,13 31,21 14,68
říjen 2016 29,36 32,11 28,23 12,50
listopad 2016 29,42 32,41 28,54 12,96
prosinec 2016 30,00 33,02 29,40 13,48
průměr 2016*) 28,63 31,43 27,43 12,43

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

*) průměr od počátku roku

Podíl nezaměstnaných osob, neumístění uchazeči o zaměstnání a pracovní místa k 31. 12. 2016

NOVÁ PUBLIKACE

STATISTICKÁ ROČENKA PARDUBICKÉHO KRAJE 2016
Statistická ročenka obsahuje kompletní širokou škálu údajů o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji kraje.
Data jsou tematicky rozdělena do 27 kapitol zpravidla s údaji za roky 2013 až 2015. Ročenka obsahuje také
meziokresní srovnání a vybrané informace o správních obvodech a obcích. Statistické údaje doplňuje charakteristika
kraje, grafy, mapy a kartogramy.
K publikaci je přiloženo CD, které obsahuje především mezikrajské srovnání ve vybraných ukazatelích.

celkem muži ženy

Česká republika 381 373 360 170 191 996 16 976 54 555 102 950 132 496 4,4 5,19 5,09 5,28
Pardubický kraj 14 407 13 657 7 038 767 2 555 5 341 9 687 2,9 4,04 4,07 4,00
v tom okresy:

Chrudim 3 145 2 849 1 420 186 587 1 357 972 4,2 4,18 4,57 3,77
Pardubice 4 081 3 764 2 162 225 593 1 450 5 032 2,0 3,38 3,15 3,63
Svitavy 3 839 3 802 1 805 192 732 1 392 1 144 3,8 5,56 5,76 5,35
Ústí nad Orlicí 3 342 3 242 1 651 164 643 1 142 2 539 3,0 3,59 3,54 3,63

ženy

absol-
venti 

a 
mladiství

osoby 
se ZP1)

Pracovní 
místa 

v 
evidenci 

úřadu 
práce

Podíl nezaměstnaných osob 
(%)2) Uchazeči 

na 
1 pracovní 

místo

z toho 
Evidovaní uchazeči o zaměstnání

s podporou 
v neza-

městnanosti

celkem
dosaži-

telní 
ve věku 
15-64 let
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Registrované ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2016

z toho

živnost-
níci

země-
dělští

podnikatelé

obchodní 
společnosti

Pardubický kraj 118 810 95 616 83 583 2 520 23 194 11 899 40 222 8 881 1 975 507 92 67 133
v tom okresy:

Chrudim 23 897 19 464 17 017 592 4 433 2 150 8 970 1 842 413 93 15 12 564
Pardubice 43 128 33 669 29 549 519 9 459 5 604 14 200 3 351 675 175 40 24 687
Svitavy 21 805 17 907 15 670 571 3 898 1 616 7 310 1 557 401 97 11 12 429
Ústí nad Orlicí 29 980 24 576 21 347 838 5 404 2 529 9 742 2 131 486 142 26 17 453

10 - 49 50 - 249 250
 a více neuvedeno

Ekono-
mické 

subjekty 
celkem

v tom podle právní formy v tom s počtem zaměstnanců

fyzické 
osoby 
celkem

z toho
právnické 

osoby 
celkem

bez zaměst-
nanců 1 - 9

počet

podíl 
na ek. subj. 

celkem 
(%)

země-
dělství, 

lesnictví, 
rybářství

průmysl staveb-
nictví obchod

ubytování, 
stravování,

pohos-
tinství

Pardubický kraj 118 810 61 239 51,5 7,2 16,8 14,0 18,3 4,5
v tom SO ORP:
Česká �Třebová 3 502 1 662 47,5 3,8 14,6 9,6 23,0 4,7
Hlinsko 5 048 2 595 51,4 10,7 22,7 15,1 17,2 4,5
Holice 4 056 2 075 51,2 9,5 18,8 14,6 16,9 3,9
Chrudim 18 849 10 466 55,5 7,7 18,8 17,4 16,1 4,1
Králíky 2 002 958 47,9 14,4 11,8 18,0 15,4 7,4
Lanškroun 4 603 2 436 52,9 8,1 20,6 11,8 18,2 3,8
Litomyšl 6 119 3 182 52,0 8,1 17,9 13,6 17,3 5,2
Moravská �Třebová 5 087 2 431 47,8 9,7 16,4 14,8 17,9 5,5
Pardubice 33 413 17 374 52,0 3,7 14,1 12,5 19,7 4,2
Polička 4 081 2 250 55,1 11,4 18,9 14,7 15,3 4,9
Přelouč 5 659 2 731 48,3 7,4 20,8 15,5 16,6 4,8
Svitavy 6 518 3 232 49,6 8,3 14,3 15,4 19,8 4,5
Ústí nad �Orlicí 6 056 2 938 48,5 7,5 15,1 12,9 20,6 4,4
Vysoké �Mýto 7 159 3 392 47,4 6,8 16,8 11,5 19,2 4,8
Žamberk 6 658 3 517 52,8 10,9 17,3 13,4 18,1 4,7

Ekonom. 
subjekty 
celkem

z toho se zjištěnou aktivitou 

celkem podle převažující ekonomické činnosti (%)

Registrované ekonomické subjekty se sídlem v Pardubickém kraji a správních obvodech obcí 
s rozšířenou působností k 31. 12. 2016

Nezaměstnanost ve správních obvodech pověřených 
obecních úřadů k 31. 12. 2016 Pozn.: údaje úřadu práce a MPSV

Krajská správa ČSÚ v Pardubicích
oddělení informačních služeb

V Ráji 872
531 53  Pardubice

tel.: 466 743 480
infoservispa@czso.cz 

www.czso.cz
www.pardubice.czso.cz

Kontakt:

1) k 31. 12. 2015

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Česká Třebová
Heřmanův Městec

Hlinsko
Holice

Choceň
Chrast

Chrudim
Chvaletice

Jablonné nad Orlicí
Jevíčko
Králíky

Lanškroun
Lázně Bohdaneč

Letohrad
Litomyšl

Moravská Třebová
Nasavrky

Pardubice
Polička
Přelouč
Skuteč
Svitavy

Třemošnice
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto

Žamberk

Podíl nezaměstnaných osob ve správních obvodech 
pověřených obecních úřadů v Pardubickém kraji 

k 31. 12. 2015 a 2016 (v %)  

2016

2015

Obyva-
telstvo ve 

věku
 15-64 let1)

Dosažitelní 
uchazeči 
ve věku 
15-64 let

Podíl (%) 
nezaměst-

naných osob

Pracovní 
místa

 v evidenci 
úřadu práce

Česká Třebová 11 989 554 4,6 262
Heřmanův Městec 6 561 287 4,4 18
Hlinsko 13 938 438 3,1 185
Holice 11 530 372 3,2 184
Choceň 8 994 292 3,2 318
Chrast 8 442 477 5,7 38
Chrudim 24 018 973 4,1 378
Chvaletice 4 043 178 4,4 13
Jablonné nad Orlicí 5 079 153 3,0 126
Jevíčko 4 445 353 7,9 124
Králíky 5 749 233 4,1 193
Lanškroun 15 443 464 3,0 539
Lázně Bohdaneč 7 503 196 2,6 148
Letohrad 5 510 149 2,7 170
Litomyšl 17 673 617 3,5 345
Moravská Třebová 13 199 1 122 8,5 142
Nasavrky 2 220 118 5,3 20
Pardubice 76 347 2 421 3,2 4 138
Polička 12 963 445 3,4 182
Přelouč 12 616 562 4,5 182
Skuteč 8 468 366 4,3 48
Svitavy 20 850 1 252 6,0 281
Třemošnice 5 191 175 3,4 285
Ústí nad Orlicí 17 263 583 3,4 340
Vysoké Mýto 12 306 431 3,5 321
Žamberk 8 849 358 4,0 190
územně nerozděleno  x 88  x  x 
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SPOLEK SENIORŮ KRALICKA Z.S. 
PRO MĚSÍC ÚNOR 2017 PŘIPRAVUJE
7.2.2017 ve 13:00hodin - Koupání v Zábřehu, 
zodpovídá pí. Eva Bednářová

7.2.2017 v 17:00 hodin - Výborová schůze
• schválení dokumentů Výroční schůze 24.2.2017
• zabezpečení úkolů do schválení Plánu činnosti spolku do  

        Výroční schůze.

24.2.2017 v 15:00 hodin - VÝROČNÍ SCHŮZE SPOLKU

POZVÁNKA
Program:
• zahájení a seznámení s programem
• zpráva výboru o činnosti od Výroční schůze - únor 2016
• plán činnosti spolku pro rok 2017
• zpráva o fi nančním hospodaření za rok 2016
• výběr členských příspěvků na rok 2017
• diskuse, závěr

ÚČAST ČLENŮ SPOLKU JE NUTNÁ Z DŮVODU 
SCHVÁLENÍ UVEDENÝCH BODŮ PROGRAMU VÝROČNÍ 
SCHŮZE.

Výbor spolku

Poradenské středisko z. s. 
AUDIOHELP, 

pobočka v Ústí nad Orlicí 
ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 22.02.2017 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

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

 

Králické sedmičky – oprava datace
Vážení čtenáři, omlouvám se za překlep v článku Králic-

ké sedmičky, uveřejněném v lednovém zpravodaji. V souvětí 
„…popisovaná listina uvádí jako dataci transakce rok 1357, ale 
pak obsahuje ještě dataci podle let panování Karla IV., která uvádí 
rok 1368.“ má být namísto 1368 rok 1367.

Michal Kos

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Letošní Tříkrálová sbírka je za námi a tentokrát byla opravdu 

zimní. Do ulic orlickoústeckého okresu vyšlo ve dvacetistupňových 
mrazech více než dva tisíce odváž-
ných dobrovolníků, aby potěšili lidi 
přáním štěstí, zdraví a pokoje, aby 
jim přinesli informace o činnosti 
Charity a nabídli možnost přispět 
potřebným. 

V dnešním světě se někdy zdá, že 
nás víc věcí dělí, než spojuje. Tříkrá-
lová sbírka je ale krásným příkladem 

toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, 
obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků 
a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou akci, do které se každý 
svým dílem už 17 let obětavě zapojuje.

Jako organizátor akce a příjemce vybraných peněz vyjadřuje Oblast-
ní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se na TS podílejí.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017:
Dobrovolníci vybrali do 529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná 

část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl. V 87 ob-
cích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností s přáním 
štěstí, zdraví a „pokoje tomuto domu“ – právě to znamenají písmena 
K+M+B+2017. Nápisy na starobylých chaloupkách i moderních 
vilách symbolizují cosi důležitého, co spojuje všechny příbytky. Tři 
králové přinesli lidem drobné dárečky, informace o činnosti Oblastní 
charity a nabídli také možnost přispět potřebným. Oblastní charita 
vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích 
za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu 
při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli 
letošních mrazů,  za důstojný průběh koledování,  farnostem za 
podporu a doprovodné programy. 

Oblastní charita 65 % výnosu TS použije na činnost svých služeb, 
např. domácí hospicové péče. - Podrobné výsledky, fotografi e a po-
užití TS najdete na webu Oblastní charity www.uo.charita.cz    - Pro 
koledníky a asistenty TS je na poděkování přichystáno divadelní 
představení Pohádka z budíku, 16. března 2017 v 18 h. v Orlovně 
Letohrad-Orlice.

 Iva Marková, 
Oblastní charita Ústí n.O.,www.uo.charita.cz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 na Králicku
Králíky:   63.740 Kč
Lichkov:   11.821 Kč
Mladkov:  15.156 Kč

Společenská kronika
Sdělení městského úřadu rodičům

Vážení rodiče, s ohledem na ochranu osobních údajů 
již nebudou zasílány pozvánky rodičům na vítání ob-
čánků. Pokud budete mít zájem na přihlášení Vašeho 
novorozence na tento slavnostní akt, kontaktujte, pro-
sím, úsek matriky MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.



Králický zpravodaj 2/2017 - 17

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žam-

berka 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 04.02. MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 05.02. MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 11.02.  MUDr. Beranová  Jablonné n.O. U koupaliště 149 465 642 267
ne 12.02.  MUDr. Beranová  Jablonné n.O. U koupaliště 149 465 642 267
so 18.02.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
ne 19.02.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
so 25.02.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
ne 26.02.  MUDr. Dunglová Letohrad Tyršova 259 972 324 447
so 04.03.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
ne 05.03.  MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
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 bezplatná 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.

Pečovatelská služba s radostí při-
jme po vašich pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (invalidní 
vozíky, chodítka, hole), které by 
mohly sloužit jiným potřebným. 
Rádi si pro pomůcky přijedeme.

Kontakt: 724 894 938

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 dopře-

du domluvit s pracovnicemi PS.

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní toaletní po-
třeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938

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

20. ledna 2017 oslavila v kruhu nejbližších 
své 85.narozeniny paní Zdeňka Benešová z Králík.

Jubilantce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí

děti Zdeněk s Danou a Eva s Viktorem
vnoučata Josef s Janou, Jana s Tomášem, Leoš s Nasťou, Zdeněk 

s Martou, Ondřej se Simonou, Eva s Pavlem a Viktor
pravnoučata Adélka, Adámek, Ríša, Zdenda a Kristýnka 

BURZA PRÁCE PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ÚP ČR Kontaktní pracoviště Ústí nad 
Orlicí - oddělení poradenství a dalšího 
vzdělávání pro Vás pořádá v pátek 
24.3.2017 od 9:30 do 12:30 hodin třetí 
ročník Burzy práce pro osoby se zdravot-
ním postižením. Burza se koná na ad-
rese ul. 17.listopadu 1394 v prostorách 
velkého sálu (přízemí) Kontaktního 
pracoviště ÚP ČR v Ústí nad Orlicí. 
Účastnit se budou zástupci organizací, 
které se zabývají problematikou zaměst-
návání osob se zdravotním postižením – 
zaměstnavatelé, poskytovatelé sociálních 
služeb, organizace stání správy. Můžete 
zde získat informace o nabízených pra-
covních místech, konkrétních pracovních 
činnostech, pracovních podmínkách, 
kvalifi kačních předpokladech atd.
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PROPOZICE
Veřejného závodu v běhu na lyžích v kategorii dospělých 

a současně 42. ročníku memoriálu S. Hernycha
Různé:            Závodí se dle pravidel lyžování. Závodníci, funkci-
onáři i diváci se zúčastní  závodu na vlastní nebezpečí. Přeložení 
nebo zrušení závodu sdělí pořadatel   (elektronicky, telefonicky) 
na kontaktní údaje uvedené na přihlášce nejpozději 11.2.2017. Za 
ztrátu čísla účtujeme 400,-- Kč.

Ceny: První tři v každé kategorii obdrží fi nanční cenu a diplom.   

Řed. závodu: Novotný Bedřich, Hlavní rozhodčí: Divíšek Jan, 
Velitel tratí: František Andrlík

Schváleno výroční schůzí lyž. oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s., 
zpracování výsledků zajišťuje fi rma - Jana Ponocná, závodníci se 
účastní na vlastní nebezpečí. Akce je schválena příslušným orgánem 
státní správy lesů pro Pardubický a Olomoucký kraj.

Pořadatel: TJ Jiskra Králíky, o.s. – lyžařský oddíl (číslo oddílu 
3611903)
Datum:   12.02.2017 – neděle 
Místo: Králíky -  Hedeč  (v případě nedostatku sněhu u rozhledny 
Val bude místo startu upřesněno na místě v den konání závodu )  
Start: 10:00 hodin hromadný start všech kategorií
Prezentace:  V den závodu 8:30 až 9:30 hodin Hedeč (místo bude 
označeno)
Přihlášky:

A) Písemně (s udáním celého jména, ročník narození, sub-
jekt za který  závodník startuje) zašlete nejpozději do pátku 
10.2.2017 na adresu: Novotný Bedřich, Dolní 247, 561 69 Králíky,
tel.: 737 754 286, případně elektronicky: skiklub.kraliky@centrum.cz. 
Na přihlášce uveďte úplnou adresu přihlašovatele (kontaktní tele-
fon, fax, e-mail) pro možné oznámení případného přeložení nebo 
odřeknutí závodu.

B) V den konání závodu v místě prezentace od 08.30 – 09.30 hod.
Provedení: KLASICKY  -  hromadný start 
Kategorie:
Ženy, juniorky, st. dorostenky (2000 a starší)  10 km
Junioři (15 – 18 let,  ročník 1999 – 2002)  10 km
Muži A (19 – 39 let, ročník 1978 – 1998)  30 km
Muži B (40 – 49 let, ročník 1968 – 1977)  30 km
Muži C (50 – 59 let, ročník 1958 – 1967)  30 km
Muži D (nad 60 let, ročník 1957 a starší  30 km
Ubytování:     Pořadatel nezajišťuje
Startovné:      100,-Kč – splatné při prezentaci (za každého při-
hlášeného závodníka)

P Jméno Klub Výsledný čas Pořadí Jméno Klub Výsledný čas
A. Kategorie Ž1 „Předžákyně“, ročník 2009 a ml., délka trati  300 m G. Kategorie Ž4 „Žákyně starší“, ročník 2003 - 2004, délka trati 3 km

1 Jakovičová Denisa SPLE 0:01:42.0 1 Kučerová Petra KKHL 0:10:52.0
2 Ferancová Vendula SPLE 0:01:43.0 2 Chlumecká Barbora JIKR 0:18:15.0
3 Kubová Klára SPLE 0:01:47.0 3 Hejkrlíková Mirka JIKR 0:21:05.0
6 Martincová Monika JIKR 0:03:00.0 H. Kategorie M4 „Žáci starší“, ročník 2003 - 2004, délka trati 3 km (červená sada)

B. Kategorie M1 „Předžáci“ - 2009 a mladší, délka trati 300 m 1 Musil Štěpán SKBR 0:10:00.0
1 Telecký Vojtěch SKBR 0:01:20.0 2 Vašek Jan KKHL 0:10:52.0

C. Kategorie Ž2 „Žákyně nejmladší“, ročník 2007 - 2008,  délka trati 500 m 3 Houdek David SKBR 0:10:57.0
1 Kubíčková Nina SPLE 0:02:35.0 7 Mrklovský Matěj JIKR 0:17:42.0
2 Mladenkova Josefi na SKBR 0:02:46.0 I. Kategorie Ž5 „Dorostenky mladší“, ročník 2001 - 2002, délka trati 3 km
3 Hegerová Rozálie SPLE 0:02:56.0 1 Moučková Anna SKSR 0:13:02.0

10 Martincová Denisa JIKR 0:04:01.0 2 Novotná Michaela JIKR 0:16:40.0
D. Kategorie M2 „Žáci nejmladší“, ročník 2007 - 2008, délka trati 500 m J. Kategorie M5 „Dorostenci mladší“, ročník 2001 - 2002, délka trati 3 km

1 Málek Michael SPLE 0:02:34.0 1 Pilný Michal KKHL 0:09:28.0
2 Hanuš Adam SPLE 0:02:35.0 2 Sotona Jan KKHL 0:09:50.0
3 Šír Martin ASC Rozsochy 0:02:36.0 3 Kala Jakub SKBR 0:10:35.0

12 Strnad Ondřej JIKR 0:06:06.0 L. Kategorie M6 „Dorostenci st.“, ročník 1999 - 2000, délka trati 6 km
E. Kategorie Ž3 „Žákyně mladší“, ročník 2005 - 2006, délka trati 2 km 1 Sodomka Štěpán KKHL 0:20:28.0

1 Brázdová Tereza SKSR 0:08:19.0 M. Kategorie Ž7 „Juniorky a ženy“, ročník 1998 a starší, délka trati 6 km
2 Kubová Lucie SPLE 0:08:31.0 1 Kalová Jitka SKBR 0:22:20.0
3 Pilná Eliška KKHL 0:08:40.0 2 Zaděláková Petra SKBR 0:28:37.0

14 Strnadová Lucie JIKR 0:13:54.0 N. Kategorie M7 „Junioři a muži“, ročník 1978 - 1998, délka trati 6 km
15 Martincová Kamila JIKR 0:14:04.0 1 Vank Michal SKBR 0:18:25.0

F. Kategorie M3 „Žáci mladší“, ročník 2005 - 2006, délka trati  2 km 2 Buriánek Tomáš Ekonom Praha 0:19:24.0
1 Kamarád Vít SKSR 0:07:44.0 O. Kategorie M8 „Veteráni“, ročník 1977 a starší, délka trati 6 km
2 Mikyska Filip SPLE 0:08:18.0 1 Svoboda Pavel KKHL 0:19:00.0
3 Volf Marek KKHL 0:08:49.0 2 Kulhánek Martin SKBR 0:21:34.0

10 Mlynář Matěj JIKR 0:14:17.0 3 Telecký Tomáš SKBR 0:24:47.0

Výsledková listina 5. závod ČMP Králíky 15.01.2017
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2016

Letošní zima přeje i bruslařům.
Od 30. listopadu se na našem zimním stadionu s oblevovými 

přestávkami bruslí. Oddíl ledního hokeje TJ Jiskra od ledna třikrát 
týdně opět trénuje a pracuje s mládeží. Ve čtvrtek 12. ledna po 
vzoru republikového projektu ČSLH „ Pojď hrát hokej“ uspořádala 
hokejový trénink s kvalifi kovanými trenéry bratry Brožkovými 
ze Žamberka. Akce se zúčastnilo dvacet malých i velkých žáčků 
a žáků od 3 do 12 let. Celá akce trvala hodinu a půl a tam si všich-
ni účastníci mohli vyzkoušet, jak vypadá opravdový hokejový 
trénink. Děkuje trenérům ze Žamberka za jejich volný čas, který 
nám věnovali a opět možná odstartovali novou hokejovou éru 
mládežnického hokeje u nás.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Jiří Hlava - správce sportovního areálu

Tradičně jako každý rok pořádal 27.12. oddíl stolního tenisu 
TJ Jiskra Králíky Vánoční turnaj ve stolním tenisu, letos poprvé 
pro registrované i neregisrované hráče. Termín 28.12. byl (pro 
v minulosti malou účast) vypuštěn a vyplatilo se. Vánoční turnaj 
v Králíkách je již oblíbený a scházejí zde známí hráči, kteří na 
náš turnaj jezdí pravidelně každý rok . O to víc se jich sešlo díky 
počasí a tradiční účasti našich polských přátel. Poprvé mohli 
účastníci ocenit nově osvětlenou sokolovnu a  využít nových 
sprch, nových toalet a šaten. Vše bylo hodnoceno velmi kladně, 
zvláště si považovali osvětlení, které je na profesionální úrovni.

Turnaj  je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému 
si účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců 
a minimálně jednou ve čtyřhrách . Letošní účast byla rekordní, 
celkem se zúčastnilo 40 hráčů z 13 oddílů. Naši polští přátelé 
přijeli v celkovém počtu 15 hráčů z  5 oddílů.

Bylo odehráno celkem 155 zápasů a 659 setů, z toho ve 
skupinách 60 zápasů a 277 setů, 33 zápasů a 130 setů v hlavní 
soutěži, 33 zápasů a 134 setů v soutěži útěchy, 29 zápasů a 118 
setů ve čtyřhrách. 

Výsledky turnaje 27.12.2016
Hlavní soutěž muži:

1. Makowski Tomasz – Bystřice Klodzka (PL)
2. Adamec Václav – Orlice     
3. Novotný Eduard – Velké Losiny
4. Kulak Ryszard – Krosnowice  (PL)
5. Wisnewski Radoslav – Nova Ruda  (PL)

Soutěž útěchy:
1. Grabowski Robert – Klodzko  (PL)
2. Lohynský Milan – Králíky 
3. Brzóska Robert – Mezilesí  (PL)
4. Luty Pavel - Bystřice Klodzka  (PL)

Čtyřhry:
1. Hubálek Zdeněk – Adamec Václav - Orlice
2. Slavíček Martin -  Adamec Lukáš – Ústí n/O - Orlice
3. Kowalczyk Kasper – Jukiewicz Bartosz - Krosnowice
4. Bilak Slawomir – Brzoska Robert – Mezilesí – Bystřice Kl.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům, o to 
víc, že jsem se letos poprvé od roku 1981 nemohl zúčastnit 
a hlavně účastníkům turnaje, kteří přišli a věnovali svůj volný 
čas aktivnímu pohybu v povánočním čase, dále sponzorům, kteří 
přispěli buď finanční částkou nebo věcnými cenami a postarali 
se tak o ještě větší atraktivitu našeho turnaje. V neposlední řadě 
i divákům, kteří přišli povzbudit své hráče nebo jen tak se podí-
vat na to, jak se hraje stolní tenis v Králíkách a je to i příjemně 
strávený čas v kruhu lidí se stejnými zájmy.

Přeji všem příznivcům malého míčku hodně zdraví, úspěchů, 
optimismu, jasnou hlavu a pevnou ruku, abychom se mohli za 
rok ve stejném čase sejít na dalším ročníku  Vánočního turnaje 
ve stolním tenisu v Králíkách. 

Na měsíc duben připravujeme již 7. ročník Memoriálu Jana 
Ďurovského. Termín a pozvánka bude v březnovém zpravodaji.

Za oddíl stolního tenisu
Antonín Vyšohlíd
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únor 2017
úterý 7. v 17:00 hod   ANDĚL PÁNĚ 2   (pohádková komedie ČR)

Naposledy promítáme jeden 
z nejúspěšnějších českých fi lmů 
posledních let. Anděl Petronel 
stále pracuje u Nebeské brány, ale 
je přesvědčen, že by si zasloužil 
lepší službu. Jeho věčný pokuši-
tel, čert Uriáš, začne Petronela 
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko 
ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslou-
ženému uznání bude volná. Hádka Petronela s Uriášem o jablko 
Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až 
na Zemi. Anděl popleta a jeho kamarád čert pokušitel musí šupem 
na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky, jenže se v předvečer 
svátku svatého Mikuláše zamotají do podivuhodného reje... Než se 
jim podaří jablko najít a vrátit tam, kam patří, bude třeba zažít velké 
dobrodružství a projít několika nebezpečnými situacemi.

režie: Jiří Strach / vstupné 100,- / přístupný / česká znění / 90 min

úterý 7. ve 20:00 hod   LA LA LAND (komedie/drama/muzikál 
USA)

Moderní pojetí klasického 
hollywoodského milostného 
románu umocněné skvělými 
písničkami doprovázenými vel-
kolepými tanečními čísly líčí váš-
nivý milostný vztah od něžného 
vzrušení rozvíjející se lásky až po 
trpké zklamání z velkých ambicí. 
Skvělý fi lm (86% na CSFD.cz) 
a kandidát na Oscara®.

režie: Damien Chazelle / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

středa 8. ve 20:00 hod   ZAKLADATEL   (životopisné drama USA)
Skutečný příběh muže, který 

byl ztělesněním amerického snu 
a vybudoval nejznámější síť rych-
lého občerstvení na světě. V roce 
1954 dostal Ray Kroc (Michael 
Keaton) objednávku na 6 mixérů 
na výrobu oblíbených mléčných 
šejků od bratrů McDonaldových, 
kteří provozovali malou restaura-
ci s hamburgery v jižní Kalifornii. 
Toto neobvykle velké množství 
ho okamžitě zaujalo a rozhodl 
se, že dodávku vyřídí osobně. 
Od tohoto momentu se začala 
psát historie obrovského impéria 
McDonald, do kterého dnes patří neuvěřitelných 35.000 poboček 
po celém světě.

režie: John Lee Hancock / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 110 min

pátek 10. ve 20:00 hod   PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
(erotický thriller USA)

Jamie Dornan a Dakota Johnsonová 
jako boháč Christian a studentka Ana-
stasia začnou druhou kapitolu erotické 
romance přesně tam, kde skončilo 
Padesát odstínů šedi. Odmítnutý Chris-
tian zkusí přimět Anastasii k obnovení 
vztahu. Dívka souhlasí, pokud se zcela 
změní minulá pravidla. A když se zdá, 
že důvěra mezi nimi se obnovila, vynoří 
se temné stíny z mužovy minulosti…

režie: James Foley / vstupné 140,- / 
přístupný od 15 let / titulky / 110 min

úterý 14. v 17:00 hod   PSÍ POSLÁNÍ  (komedie USA)
Všichni psi jednou přijdou do 

nebe... Ale nejprve musí splnit 
své poslání, protože žádný pes 
tu není jen tak. Dobrodružná 
rodinná komedie podle stejno-
jmenného knižního bestselleru 
Bruce W. Camerona.

režie: Lasse Hallström / vstupné 100,- / přístupný / české znění 
/ 100 min

úterý 14. ve 20:00 hod    KRUHY    (horor USA)
Julie dostane strach o svého 

přítele Holta, když zkoumá tem-
nou městskou legendu o tajemné 
videokazetě. O té se říká, že ten, 
kdo se na ni podívá, přesně po 
sedmi dnech od zhlédnutí ze-
mře. Ona sama se obětuje, aby 
zachránila svého přítele, a přitom 
zjistí děsivou skutečnost: že exis-
tuje „fi lm ve fi lmu“, který ještě 
nikdo neviděl.

režie: F. Javier Gutiérrez / 
vstupné 120,- / přístupný od 12 
let / titulky / 90 min

středa 15. ve 20:00 hod   MÍSTO U MOŘE (drama USA)
Po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje 

Lee Chandler (Casey Affl  eck) s velkým překvapením, že byl 
svým bratrem ustanoven jako jediný opatrovník synovce Patricka 
(Lucas Hedges). Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn 
obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde 
pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patricka. Je také 
nucen se vyrovnat se svou minulostí, která ho odloučila jak od 
manželky Randi (Michelle Williams), tak od komunity, ve které 
se narodil a dospíval. Lee a Patrick, které spojuje pouto jediného 
člověka, jenž celou rodinu udržoval pohromadě, se oba snaží 
smířit s životem ve světě bez Joea.

režie: Kenneth Lonergan / vstupné 120,- / přístupný od 12 let 
/ titulky / 130 min
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čtvrtek 16. ve 20:00 hod    SPOJENCI   (válečné drama USA)
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do 

dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvy-
slance. Ve městě se setkává s Francouzkou Marianne (Marion Co-
tillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se splněním 
jeho mise. Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně 

přeroste v opravdovou vášeň, a proto po ukončení operace společně 
odjedou do Londýna, kde se vezmou, válce navzdory. Jejich rodinné 
štěstí trvá jen do chvíle, kdy se Max dozví, že i tohle může být jen 
důmyslná hra, která by ve fi nále mohla výrazně ovlivnit výsledek 
druhé světové války. V tu chvíli začíná jeho zoufalý hon za pravdou 
a za nadějí, že to, co o jeho ženě tvrdí jeho nadřízení, není pravda.

režie: Robert Zemeckis / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 120 min

pátek 17. ve 20:00 hod   T2 TRAINSPOTTING  (kriminální 
drama Velká Británie)

Na počátku byla příležitost 
– a pak přišla zrada. Uplynulo 
dvacet let. Mnohé se změnilo, 
ale stejně tak zůstalo mnohé 
při starém. Mark Renton (Ewan 
McGregor) se vrací na jediné 
místo, které mu kdy bylo do-
movem. Čekají tu na něj: Spud 
(Ewen Bremner), Sick Boy (Jon-
ny Lee Miller) a Begbie (Robert 
Carlyle). Očekávají ho i další sta-
ří známí: smutek, ztráta, radost, 
pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, 
sebedestrukce a smrtelné nebezpečí. Ti všichni stojí ve frontě, aby 
ho uvítali a společně to naplno rozjeli.

režie: Danny Boyle / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 105 min

úterý 21. v 17:00 hod   LEGO® BATMAN FILM 3D  
(animovaná komedie USA)

V neotřele odlehčeném duchu, 
díky kterému se fi lm „LEGO® 
příběh“ stal celosvětovým fe-
noménem, se dočkal vlastního 
fi lmového dobrodružství přiro-
zený vůdce celého ansámblu – 
Batman. V Gothamu se chystají 
velké změny. Pokud chce Batman 
zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, který nemá za 
lubem nic dobrého, bude možná 
nucen přehodnotit svůj pohled 

na svou dosud fungující jednočlennou skupinu občanské bdělosti 
a snažit se spolupracovat i s ostatními. A možná, ale opravdu jen 
možná, bude nucen trochu se uvolnit a získat nadhled. Film pro-
mítáme ve 3D za bezkonkurenční cenu vstupenky!

režie: Chris McKay / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 100 min

úterý 21. ve 20:00 hod   MLČENÍ (historické drama USA)
Silence je příběh dvou mladých 

mnichů, kteří se v 17. století vyda-
jí hledat svého zmizelého učitele v 
tajemném a exotickém Japonsku, 
kde je jejich víra postavená mimo 
zákon a jejich přítomnost zakáza-
ná. Následuje oslňující a napínavá 
zkouška jejich vytrvalosti, víry 
a schopnosti přežít.

režie: Martin Scorsese / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 115 min

středa 22. ve 20:00 hod   LÉK NA ŽIVOT (thriller/horor USA)
Mladý a ambiciózní ma- nažer Lockhart dostane od 

nadřízených jednoduchý úkol. Přivézt ze sanatoria 
pana Pembrokea, nepo- stradatelnou hlavu jejich 
společnosti. Léčebna, kam se před časem uchýlil a 
podle posledního odesla- ného dopisu se z ní ani 
nechce jen tak rychle vrá- tit, se nachází v zastrčeném 
koutě švýcarských Alp. Její personál zde poskytuje 
životem a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou 
léčbu. Ale nabízené zázračné procedury možná nejsou tak 
úplně běžné a pobyt zde až tak úplně dobrovolný…

režie: Gore Verbinski / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 140 min

úterý 28. v 17:00 hod   PES RO(C)KU (animovaná komedie USA)
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách 

a připravuje se na stejnou kariéru jako jeho táta. Má být hlídačem 
a strážit veselé a dovádivé ovečky před skupinou nadměrně mlsných 
vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak se to 
stane: Doslova z nebe spadne na zem 
rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného 
Kryštofa Kočkostára a zamiluje se 
do hudby. Od té doby je to samé 
„Tati, chci být muzikantem“, „Chci 
být jako Kryštof“, od táty „Bodi, 
na to zapomeň“ a tak dál. Nakonec 
mu ale táta koupí lístek na autobus 
a Bodi se s kytarou na zádech vydá 
do velkého světa s plánem založit 
kapelu a stát se rockovou hvězdou. 
To je ovšem teprve začátek, velký 
svět má totiž pro podobné naivní 
snílky připravené překážky a Bodiho 
čeká poměrně slušná porce nečekaných událostí. Nástrahy města, 
noví kámoši, v patách má vlčí mafi i a k tomu ho někdo navede, aby 
poprosil samotného Kočkostára o pár lekcí na kytaru. A roztomilé 
ovečky? Těm se snad nic nestane a taky to nakonec pořádně roztočí!

režie: Ash Brannon / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 80 min

úterý 28. ve 20:00 hod   BÁBA Z LEDU (komedie/drama ČR)
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana 

(Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se 
doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Ne-
užil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco 
šedesátnice Hana prožívá love 
story, tradiční víkendové obědy v 
rodinné vile ztrácejí na idyličnosti 
a postupně vyplouvá na povrch, 
že každý z hrdinů má nějaké 
tajemství. Haniným nečekaným 
spojencem se stává vnuk Ivánek, 
který si zamiloval nejen svérázné-
ho Broňu, ale i jeho slepici Adélu 
a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké 
vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do 
vlastních rukou v jakémkoli věku.

režie: Bohdan Sláma / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / české 
znění / 100 min
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Klub Na Střelnici Králíky
pátek 3.2.            III. PLES ZUŠ                   zač. v 19:30 hod

Pořádá Základní umělecká škol Králíky, předprodej 
vstupenek v kanceláři ZUŠ, tel.: 778 523 034.

sobota 11.2.     DÁMSKÁ ŠATNA         zač. v 19:30 hod
Jestlipak, milí diváci, víte, která místnost v divadle je ta opravdu 

nejdůležitější? Kde se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje 
a rodí? Možná jste si mysleli, že je to ředitelna, kancelář tajemnice, 
nebo uměleckého šéfa, či snad dramaturgie. Ti poučenější z vás 
hádají klub. Nikoliv. Tím tajemným, mystickým a vzrušujícím 
místem je dámská šatna. Neboli: Kdo nenavštíví dámskou šatnu, 
neví o divadle nic! A právě sem nás zavede stejnojmenná hra Ar-
nošta Goldfl ama. Setkáme se zde se čtyřmi herečkami různého věku 
a takříkajíc oborů. Čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky. Prožijete 
spolu s nimi dlouhé čekání na roli, vzrušující přípravu premiéry, 
každodenní rutinu repríz, ale hlavně jejich obyčejné a přece dojíma-
vé osudy. – Hrají: Iva Musilová, Hanka Stará, Alena Pinkasová, Líba 
Opravilová. Režie: Pavel Strnad, scéna: Zdeněk Němeček. – Upo-
zorňujeme diváky, že hra není vhodná pro mládež do 12 let. – Autor 
hry Arnošt Goldfl am (*1946) čerpá ze své mnohaleté zkušenosti 
z působení v moravských, slezských a českých divadlech. V roce 

1977 absolvoval studia činoherní 
režie na JAMU; působil v sati-
rickém divadle Večerní Brno, 
poté v brněnském HaDivadle; od 
roku 1993 režíruje pohostinsky 
např. v Divadle Archa, Divadle 
Na zábradlí, Divadle Komedie, 
Národním divadle, Klicperově 
divadle Hradec Králové, Národ-
ním divadle Brno; kromě toho 
vyučuje v ateliéru režie na diva-
delní fakultě JAMU. Je autorem 
divadelních dramatizací a více 
než pětadvaceti divadelních her 
(např. Horror, Biletářka, Písek, 
Já je někdo jiný, Ředitelská lóže, 

Doma u Hitlerů ad.). Často bývá obsazován v televizi a fi lmu (Něžný 
barbar, Vyžilý Boudník, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Lotrando 
a Zubejda, Proč bychom se netopili aj.), moderoval sérii vlastních 
pořadů s obecně kulturní tematikou Za dveřmi je A. G. – Vstupné 
70,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě 
ve Valdštejnově ulici.

čtvrtek 16.2.    NOVÝ ZÉLAND   zač. v 18:00 hod
Poutavé vyprávění s promítáním fotek a videí o cestě 

na Nový Zéland s následnou besedou připravil králický 
rodák Radek Petr. Evropský dům, vstupné dobrovolné.

sobota a neděle 18. a 19.2.                                  zač. v 19:00 hod
57. KRÁLICKÝ KARNEVAL    

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

čtvrtek 23.2.                                                        zač. v 19:00 hod
VLADISLAV BLÁHA & ZUZANA LAPČÍKOVÁ
Kytarista Vladislav Bláha je docentem JAMU, profesorem 

Konzervatoře Brno a externím profesorem Univerzity Guanajuato 
v Mexiku. Vede mistrovské kursy na univerzitách a hudebních ško-
lách v USA, v Mexiku, v Rakousku a v Německu. Je zatím jediným 
českým kytaristou, jenž se svým recitálem vystoupil v Carnegie Hall 

v New Yorku (2014). Prestižním 
anglickým časopisem Music 
Opinion byl po svém koncertě 
v Londýně označen za jednoho 
z nejlepších českých kytaristů, 
německý tisk jej po recitálu 
na festivalu v Iserlohn nazval 
„vůdčím českým kytaristou“. 
Vladislav Bláha již v Králíkách 
koncertoval sólově, nyní přiváží 
vzácného hosta – cimbalistku 
Zuzanu Lapčíkovou. Po abso-
lutoriu gymnázia v Uherském 
Hradišti studovala hru na cimbál 
na brněnské konzervatoři. Díky 
svému sympatickému projevu 

i zjevu, kultivovanému vystupování, velmi znělému a čistému 
hlasu i nepřeslechnutelné přirozené muzikalitě se velmi záhy stala 
nejžádanější a nejpopulárnější českou cimbalistkou. Svůj zájem 
o folklór projevila dalším studiem etnologie a hudební vědy na 
Masarykově univerzitě v Brně. Vystupuje a nahrává s cimbálovými 
muzikami, z nichž nejvýznamnější je Brněnský soubor lidových 
nástrojů (BROLN). Věnuje se také sběratelské činnosti moravských 
lidových písní. Nahrává i se soubory z oblasti vážné hudby, jako je 
např. Státní fi lharmonie Brno, Pražská komorní fi lharmonie nebo 
soubor Virtuosi di Praga. Spolupracuje také s hudebním skladatelem 
a pedagogem Milošem Štědroněm a zpěvačkou Idou Kelarovou. 
A právě skladba Miloše Štědroně napsaná pro duo Bláha & Lapčí-
ková bude mít v Králíkách světovou premiéru! – Koncert se koná 
v sále ZUŠ, vstupné 70,- Kč, děti a mládež zdarma.

pátek 24.2.               zač. v 19:30 hod
HERECKÁ PÁRTY (HERCI JSOU UNAVENI)
Divadelní soubor Diviš ze Žamberka patří dlouhodobě k těm 

nejlepším z našeho regionu, a proto pravidelně dostává příležitost 
zahrát králickým divákům. V roce 2016 připravil při příležitosti 
oslav 90. výročí postavení Divišova divadla komedii s pověstným 
francouzským humorem a šarmem Herci jsou unaveni autora Eri-
ka Asousse (českému publiku je známa především jeho komedie 
Příbuzné si nevybíráme). V režii 
Ivany Šrámkové hrají žamberečtí 
divadelníci tento kus pod názvem 
Herecká párty. – Herečka s boha-
tým přítelem pozve na grilování 
několik svých kolegů z branže 
do jejich venkovského sídla. 
Ráda by s nimi oslavila získání 
hlavní role ve fi lmu. Zábava se 
rozjíždí a na programu jsou ob-
vyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, 
zdraví… A hlavně také maso na 
barbecue. Přátelské setkání? Není to tak jisté, neboť masky velmi 
rychle padají! A grilování? Velmi, velmi pikantní! Bujarý herecký 
večírek s překvapivým dojezdem. – Vstupné 70,- Kč, vstupenky 
k dispozici na místě před představením.
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