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Jak je to s tou korupcí?
Vážení spoluobčané,
nad každým příspěvkem Ing. Romana Kosuka v Králickém zpra-

vodaji přemýšlím, zda na něj reagovat. V případě článku v březno-
vém čísle zpravodaje jsem se rozhodla pro reakci poměrně rychle, 
protože článek obsahuje zásadní manipulace se skutečnostmi, které 
si zaslouží vysvětlení. Jen stále přemýšlím nad motivací autora. 
Jde o neznalost zákonů, zlý úmysl nebo léčbu vlastních problémů?

Prvním mým dojmem z celého textu bylo, že p. Morong bude 
opravdu „velmi rád“, že pisatel připomněl záležitost z roku 2011, 
na kterou jsme už skoro zapomněli. 

V úvodu článku kritizuje pisatel postup rady města ve věci zrušení 
dozorčí rady Služeb města Králíky s.r.o. a „údajné“ neprojednání 
v zastupitelstvu města. Překvapuje mě, když člověk, který neustále 
zdůrazňuje nutnost dodržování zákonných postupů ve všech ob-
lastech veřejné správy, s čímž bezezbytku souhlasím, a který sám 
sebe vydává za znalce zákonných ustanovení ve všech oblastech 
života, nezná ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, 
kde je uvedeno, že rozhodovat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti je ve vyhrazené pravomoci 

rady obce. To znamená, že v této věci nerozhoduje zastupitelstvo 
města. Přesto byla na jednání zastupitelstva 18.07.2016 předložena 
informace o žádosti dvou členů dozorčí rady SMK o ukončení jejich 
členství v tomto orgánu z osobních důvodů. Současně byli ostatní 
zastupitelé vyzváni, aby zvážili své případné členství v dozorčí 
radě nebo navrhli osobu z řad veřejnosti, která by byla vhodná pro 
výkon této funkce a byla ochotná ji vykonávat. Na rozhodnutí byl 
stanoven termín do dalšího zasedání zastupitelstva. Další jednání 
proběhlo 05.09.2016. Zde byli zastupitelé opět dotazováni na zá-
jem o členství nebo podání návrhu na obsazení jinou osobou než 
zastupitelem. Nikdo o členství neprojevil zájem ani nepodal žádný 
návrh. Na obou jednáních byli zastupitelé informováni o tom, že 
podle právní úpravy není pro společnost s ručením omezením 
zřízení dozorčí rady povinné a rada města proto rozhodne o jejím 
zrušení. Chci doufat, že důvodem pro text v článku bylo „pouze“ 
neplnění základní povinnosti zastupitele, to je účastnit se jedná-
ní zastupitelstva, protože ani jednoho z uvedených jednání, stejně 
jako mnoha dalších, se kolega Kosuk nezúčastnil.

(pokračování na str. 3)

foto: Jaroslav Kosek
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Jak jde čas v MŠ Červený Potok

Karneval v MŠ Prostřední Lipka

Víkendové řádění vandalů v Králíkách

vývěsní skříň před obřadní síní snaha o poškození hodin a nové omítky na nádraží ČD

Základní škola Králíky 
Kulturní a jazykově vzdělávací pobyt v Soči

zdroj: facebook ZŠ Králíky
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K „čistotě“ hospodaření SMK předkládám krátké vysvětlení 
a několik čísel:

Pan Morong byl jmenován do funkce jednatele a ředitele SMK 
27.06.2006 a odvolán 01.12.2010. Současný jednatel a ředitel 
společnosti p. Jílek byl do funkce jmenován 02.03.2011. O kon-
dici společnosti v letech změn vypovídá tabulka.

Období (uzávěrka ke dni) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2010 31.12.2014 31.12.2016
Aktiva (vše v tisících Kč) 55 444 54 231 45 309 57671  75 537
 z toho majetek (bez pronajatého) 823 1 508 2 278 6 816 12 422
 z toho pohledávky 1 187 1 194 4 954 6 674 3 728
 z toho fi nance 1 130 297 92 196 6 684
Vlastní kapitál 8 1 695 -353 1180 11 995
 z toho základní kapitál 200 1 800 1 800 1 800 6 800
Ztráta (kumulace) 166 193 2 375 620 0
Zisk (kumulace) 0 0 0 0  934
HV běžného roku -26 88 222 109  4 261
Závazky 8 693 7 999 6 897 15691  8497
 z toho úvěry a půjčky 500 500 925 1788 1336

Základním ukazatelem pro hodnocení ekonomické situace 
společnosti je její vlastní kapitál, který byl v roce 2010 záporný, 
zatímco ke konci roku 2016 dosáhl hodnoty téměř 12 mil. Kč. 
Je však třeba poctivě přiznat, že v roce 2016 došlo k navýšení 
základního kapitálu společnosti o 5 mil. Kč vkladem areálu 
sběrného dvora v Hradecké ulici. I tak je možné nárůst vlastního 
kapitálu mezi lety 2010 a 2016 o více jak 7 mil. Kč hodnotit 
jako velmi dobrý. V letech 2015 a 2016 došlo k neplánovanému 
navýšení výnosů společnosti z důvodu kalamity v lesních poros-
tech, způsobené vichřicí v červenci 2015. K dosaženým výnosům 
byly vytvořeny rezervy na pěstební činnost, aby společnost měla 
vytvořeny dostatečné zdroje na výsadbu nového lesa. 

Nevím, jakou „historickou“ paměť má každý z Vás, ale o pa-
měti pisatele dost pochybuji. V rámci projednávání závěrečného 
účtu města za rok 2015 zaslal Jan Králík zastupitelstvu něko-
likastránkový dokument se svými připomínkami nejen k závě-
rečnému účtu a nejen k záležitostem roku 2015. Celý dokument 
jste si mohli v době projednávání závěrečného účtu (a ještě 
dlouho poté) přečíst ve vývěsce místní organizace ČSSD. Každý 
zastupitel včas před jednáním zastupitelstva obdržel podání pana 

Králíka, které bylo doplněno o vysvětlení odpovědných odborů 
a vedení města k jednotlivým připomínkám. Stejný dokument 
zaslal prostřednictvím datové schránky města také kontrolnímu 
výboru. A zde je „kámen úrazu“. Kontrolní výbor zastupitelstva 
města je, jak z jeho názvu vyplývá, orgánem zastupitelstva 
a podle zákona jsou mu dány jasné pravomoci, které spočívají 
v kontrole plnění usnesení rady města a zastupitelstva města. 
Stručně řečeno, má kontrolovat plnění usnesení na základě pově-

Jak je to s tou korupcí?
(pokračování ze str.1)

ření zastupitelstva. Z toho vyplývá, že kontrolní výbor opravdu 
nemůže být úkolován občany, ale pouze zastupitelstvem města. 
Tuto informaci pan Králík obdržel i od Odboru kontroly a dozoru 
Ministerstva vnitra ČR, když podal stížnost na postup města 
v jiné věci. I zde se můžeme zamyslet nad pisatelovou znalostí 
zákona o obcích. Projednání podání občana k závěrečnému 
účtu města přísluší zastupitelstvu, a to svou povinnost splnilo. 
Neshledalo však v podání nic, co by mohlo být důvodem k ne-
schválení závěrečného účtu. Součástí podání bylo také napadení 
přezkumu hospodaření města, které bylo provedeno pracovníky 
krajského úřadu se závěrem, že hospodaření města je v souladu se 
zákony. Pan Králík nebyl spokojen a podal stížnost k hejtmanovi 
Pardubického kraje, avšak ani ten neshledal žádné pochybení. 
Odpověď pana hejtmana se už ve vývěsce ČSSD neobjevila. 
A tak, přestože k žádnému pochybení ze strany města nedošlo, 
je třeba alespoň „recyklovat“ nepravdy.

Vážení spoluobčané,
ujišťuji Vás, že městský úřad, vedení města, rada města ani 

zastupitelstvo města nepostupuje při výkonu státní správy a sa-
mosprávy ani v rozporu se zákony, a troufám si říci, ani v rozporu 
s dobrými mravy, na které se v poslední době hodně zapomíná.

Přeji Vám krásné jaro.
Jana Ponocná, starostka

V budově bývalého gymnázia v Králíkách vznikne expozice 
věnovaná historii celnictví. S pomocí dotace 200 tisíc korun od 
Pardubického kraje ji chce zřídit Vojensko-historický klub Erika 
Brno, který je provozovatelem Muzea čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ Králíky. Muzeum se bude 
věnovat vývoji celnictví nejen na území Česka, uvedl v tiskové 
zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Bývalé gymnázium nyní slouží jako zázemí, archiv a depozitář 
pro muzeum v pěchotním srubu K-S 14. V budoucnu by zde mělo 
být představeno celnictví od starověkého Egypta, přes středověk, 
až po období první republiky. Expozice doplní již existující aktivity 
věnované vojenské historii v oblasti Králicka.

Téma celnictví si provozovatel nevybral náhodou. Disponuje totiž 
rozsáhlým sbírkovým tematickým fondem a knihovnou z historie 
celnictví a pašeráctví na Králicku.

V Králíkách vzniká expozice věnovaná 
historii celnictví

zdroj: ČTK foto: Jaroslav Kosek
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Pevnostní turistika drancuje 
městský rozpočet

Při projednání rozpočtu města na rok 2017 jsem zaznamenal 
nebývalou shodu pana Jana Králíka, který jako jediný z řad občanů 
vznesl k návrhu rozpočtu připomínku a členů fi nančního výboru pod 
vedením pana Ing. Václava Kubína, kteří se návrhem rovněž zabývali. 
Shodli se nejen na nezbytnosti rekonstrukce veřejného osvětlení, 
ale i v názoru na plnění ze dvou příkazních smluv z rozpočtu města 
v celkové navržené výši 3,042 mil. Kč pro letošní rok. 

Vedení města  navýšení odůvodňuje dorovnáním nárůstu minimální 
mzdy od 01.01.2017. Ta se od 01.01.2017 skutečně zvýšila, z 9 900 
korun měsíčně na 11 000 korun měsíčně. Příkazní smlouvy schválené 
Radou města Králíky ze dne 16.07.2014 usnesením RM/2014/28/394 
a RM/2014/28/397, v nichž mimo jiné smluvní strany konstatují, že 
je spojuje společný zájem, Město Králíky uzavřelo s dodavateli, aniž 
by dodrželo postup stanovený  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento postup mohl pod-
statně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, neboť nelze vyloučit, 
že v případě, kdy by zadavatel dodržel postup stanovený zákonem 

Zálohy na stočné budou možné
Opakovaně jsem na konci minulého roku zaznamenal dotazy 

spoluobčanů, zda by nebylo možné platit stočné zálohově, protože 
faktura na celou částku krátce před Vánoci nikomu radost neudělá. 
Zeptal jsem se tedy jednatele SMK pana Jílka na možnost záloho-
vých plateb.

Odpověděl nadějně: „Možnost služby plateb záloh na stočné 
je v současné době v řešení. Připravuje se mechanismus přícho-
zích plateb, zálohových faktur a souvisejících úkonů pro splnění 
zákonných povinností v účetním systému. V nejbližší době bude 
provedena zkouška funkčnosti. Předpokládaný termín možnosti 
plateb zálohových faktur je cca 1. 7. 2017.“

Prakticky to znamená, že občan přijde v červenci k paní Kore-
ňové do kanceláře SMK v Růžové ulici a domluví si takovou výši 
záloh, která bude vycházet z jeho celkové roční částky za stočné. 
Bohužel není možné platit tyto zálohy pomocí SIPO, takže nej-
jednodušší bude zřídit si u svého bankovního účtu trvalý příkaz, 
případně docházet platit měsíční zálohu v hotovosti, což je ovšem 
poměrně nepraktické pro obě strany.

Podrobné informace o zálohách zveřejní SMK v létě v Králickém 
zpravodaji a na letácích doručovaných do poštovních schránek. 
Jsem rád, že jsme se dohodli a panu Jílkovi děkuji.

Pavel Strnad

Stav žádosti o dotaci na pořízení 
kompostérů

V létě loňského roku proběhla v Králíkách anketa zjišťující 
zájem občanů i rekreantů o získání dotovaných kompostérů pro 
domácí kompostování. Po zpracování ankety byly výsledky 
předány Sdružení obcí Orlicko, které požádalo v rámci projektu 
„Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území 
Sdružení obcí Orlicko“ o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020. 

Vzhledem k množícím se dotazům občanů města jsme zjišťovali, 
jaký je stav žádosti. Na náš dotaz odpověděl RNDr. Antonín Fiala, 
manažer Sdružení obcí Orlicko, že v únoru 2017 byly na základě 
požadavků Státního fondu životního prostředí (SFŽP) doplněny 
podklady žádosti. Na dotaz z března 2017 odpověděl SFŽP, že pro-
bíhá kontrola přijatelnosti projektu a výsledky dosud nejsou známy. 

V případě získání dotace musí ještě následovat výběrové řízení 
na dodavatele kompostérů, nelze proto zřejmě počítat s dodávkou 
kompostérů v letošním roce. Nezbývá tedy nic jiného, než se obrnit 
trpělivostí, v případě získání dotace budou všichni zájemci včas 
informováni o dalším postupu.

Pavel Brandejs
OŽP MěÚ Králíky

Rekonstrukce hřbitova v Dolní Lipce
V dubnu 2012 po dlouhých letech chátrání a postupného zanikání 

tohoto hřbitova začíná jeho rekonstrukce.
V průběhu doby se vyřezávají nálety stromů a keřů, staví se 

spadlé pomníky, osazují se hroby, obnovují zašlé nápisy a opravu-
je se centrální kříž. Těchto prací se zúčastňuje pár dobrovolníků 
a nadšenců z Dolní Lipky a Králík.

K tomuto úsilí – hlavně fi nančně – přistupuje také vlastník 
nemovitosti Město Králíky. Postupně se rozebírají a znovu staví 
obvodní zdi hřbitova, zásadně se opravuje márnice, která je opatřena 
novou střechou a podlahou. Současně se opravuje vstupní brána, 
kde se nově na oblouku objevuje latinský nápis Quae facta sunt, 
non possunt mutari. (Co se stalo, nelze změnit.).

Celkové úpravy se skončily v roce 2016 a nyní jsme na rozcestí 
jak dál. Jeví se zde možnosti využít tyto prostory pro rozptylovou 
loučku a urnový háj a nebo toto místo nechat jen jako pietní připo-
mínku na historii obyvatel Dolní Lipky a okolí.

Zajímaly by nás Vaše názory na další využití tohoto krás-
ného místa, které nám můžete napsat na naši mailovou adresu 
hrbitovdolnilipka@seznam.cz.

Děkujeme za Váš zájem.
Brčák a Rýcová

a veřejnou zakázku zadal dle zákona, mohl obdržet i nabídky jiných 
dodavatelů, kteří by mohli nabídnout výhodnější plnění než vybraní 
dodavatelé. Povinnost dodržovat zákon o zadávání veřejných zakázek 
má především chránit naši společnost před systémovou korupcí.

Zmíněné příkazní smlouvy schválilo a uzavřelo s dodavateli mi-
nulé vedení města těsně před skončením svého volebního mandátu 
2010-2014, a to současné již schválilo ke každé z nich čtyři dodatky. 
U první došlo k postupnému navýšení měsíční odměny z 68 300,- 
Kč na 90 000,- Kč, tj. zvýšení o 32 % a u druhé došlo k postupnému 
navýšení měsíční odměny z 89 040,- Kč na 130 000,- Kč, tj. zvýšení 
o 46 %. Za 29 měsíců 01.08.2014 do 31.12.2016 město z výše uvede-
ných smluvních vztahů uhradilo dodavatelům 5,062 mil. Kč. Věřím, 
že tento stav není fi nančnímu výboru lhostejný, bude se jím podrobně 
zabývat a nezůstane jen u pouhého vyslovení názoru, který následně 
popře protichůdným doporučením. Je vyloučeno, aby obec, jakožto 
územní společenství občanů majících právo na samosprávu a jsoucí 
veřejnoprávní korporací hospodařila s jí vyvlastněným majetkem 
prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled 
pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru 
občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch 
obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. 

Samostatné spravování obce zastupitelstvem neznamená, že by 
zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím 
těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili. Ti, kdo obec spravují, 
neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli 
obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. 
Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by 
i byla formálně ve shodě se zákonem, nelze jí přiznat soudní ochranu; 
je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné 
samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva 
neaprobovaly. Osobně považuji tento postup pravicové radniční 
koalice z ústavního hlediska za neudržitelný!

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Potřebujete dofi nancovat hypotéku?
Kupujete, stavíte, nebo rekonstruujete 

nové bydlení? 
Až 600.000,- Kč bez zajištění se splátkou 

3.710,- Kč. 
Pro bližší informace volejte 702 277 083
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Významné králické osobnosti
Další osobností v našem seriálu je Ing. Anton Zima, který se narodil 

společně se svou sestrou dvojčetem dne 7. října 1946 ve slovenském 
Prešově. Jeho otec učil na gymnáziu a také působil jako řecko-kato-
lický kněz (pozn. před vysvěcením se mohou muži oženit).  Matka 
byla v domácnosti, kde se starala celkem o pět dětí. V roce 1950 
odmítl kněz Zima podepsat přestup do pravoslavné církve, proto byl 
suspendován a dva roky vězněn. Po návratu otce z vězení byla celá 
rodina deportována ze Slovenska do Hejnic u Frýdlantu v Čechách. 
Zde otec pracoval jako pomocný dělník v papírně. Malý Anton 
v Hejnicích začal chodit do základní školy. Jako dítě z „problematické 
rodiny“ nesměl studovat na střední škole, proto nastoupil na učiliště. 
V roce 1963 se rodina Zimových mohla vrátit na Slovensko do Banské 
Bystrice. Anton v Bratislavě dokončil elektrotechnické učiliště a začal 
dálkově studovat střední školu. V lednu 1968 nastoupil na základní 

vojenskou službu. Sloužil jako 
spojař v Bohosudově u Teplic, 
kde zažil na vlastní kůži okupaci 
spojeneckých vojsk. Po návratu 
z vojny se oženil a s manželkou 
Vlastou se přestěhovali do města 
Šaľa, kde Anton Zima pracoval 
v chemickém podniku Duslo jako 
elektromechanik.  Při zaměstnání 
vystudoval střední průmyslovou 
školu v Bratislavě a po maturitě 
dálkově pokračoval na Vysoké 
škole technické na katedře au-
tomatizovaného řízení techno-
logických procesů.  Po získání 
inženýrského titulu zastával post 
inženýra řídícího počítače. V roce 

1988 jeli Zimovi s dcerou Babetou a synem Patrikem na první rodinnou 
dovolenou na Dolní Moravu. Během dovolené Anton Zima zjistil, že 
podnik Tesla Králíky shání programátora výrobních linek. Domluvil 
se s vedením podniku  a na jaře 1989 se Anton Zima s rodinou přestě-
hoval do Králík. Hlavním důvodem tak zásadní životní změny byla 
možnost vyměnit „chemické“ prostředí (a s ním spojené zdravotní 
potíže v rodině) za čistou podhorskou přírodu.

V lednu 1990 byl Ing. Zima kooptován jako tajemník místního 
národního výboru, předsedou v té době byl Alexander Pelikán, místo-
předsedou Bernard Toman st. V komunálních volbách v listopadu 1990 
byl Anton Zima, který kandidoval za Občanské fórum, zvolen prvním 
starostou města. Svou funkci obhájil i v komunálních volbách v roce 
1994 (kandidoval za Občanskou demokratickou stranu) a ve volbách 
v roce 1998 (za Unii svobody). V prvním volebním období spolupra-
coval s panem místostarostou Bernardem Tomanem st., ve druhém 
období byla místostarostkou paní Ivana Procházková (Marečková) 
a ve třetím volebním období pan Ladislav Tóth. V komunálních vol-
bách v roce 2002 již Anton Zima na starostu nekandidoval, byl však 
zvolen zastupitelem, stejně jako v komunálních volbách v roce 2006. 
V komunálních volbách v roce 2010, přestože dostal 477 preferenč-
ních hlasů, už zvolen nebyl. Anton Zima po tři volební období (tedy 
12 let) řídil město Králíky. Jednou větou by se dalo říci, že to byl on, 
kdo přišel s vizí, nastavil fungování města a položil důležitý základ, 
z něhož žije město dodnes. Za touto větou je však mnoho konkrétních 
kroků, které si zaslouží být zmíněny. Anton Zima je člověk, který 
plánuje s ohledem na budoucnost. Ve svých starostenských začátcích 
stanovil vize a strategii, jak je naplnit. Ve svém plánování zohledňoval 
dva stejně důležité směry – směr materiální a duchovní. K velkým 
investicím, které slouží dodnes, patřilo vybudování čistírny odpadních 
vod, předláždění náměstí a ulic Valdštejnova a Dlouhá, rekonstrukce 
a zařízení budovy radnice, vybudování sportovního areálu, vznik 
nové ulice k výstavbě rodinných domů (ulice Kosmonautů), realizace 
prodejny COOP, výstavba nových městských bytů (nástavby v ulici 
V Bytovkách) nebo vybudování veřejných záchodků, za něž původně 
sklízel posměšky. I přes mnohé protesty nechal starosta Zima vykácet 
nevyhovující stromy v aleji a nahradil je novými. 

Mnoho těchto projektů bylo zrealizováno díky tomu, že se Anton 
Zima stal poslancem parlamentu a podařilo se mu získat kontakty.  
V parlamentních volbách v roce 1992 byl zvolen za ODS do České 

národní rady.  V Poslanecké sněmovně (v tu se po vzniku samostatné 
České republiky v lednu 1993 transformovala Česká národní rada) byl 
Ing. Zima členem poslaneckého klubu ODS, členem Stálé komise pro 
sdělovací prostředky a členem Hospodářského výboru. Anton Zima 
byl také předkladatelem prvního telekomunikačního zákona. Svůj 
poslanecký mandát obhájil i ve volbách v roce 1996. Do ledna 1998 
byl členem poslaneckého klubu ODS, poté přešel do Unie svobody. 
Tyto kontakty přinesly městu Králíky vybudování telefonní ústřed-
ny, položení optického kabelu a výstavbu nové pošty. Po ukončení 
poslaneckého angažmá si pan Zima v Praze zařídil kancelář, kde 
pracoval jako konzultant a zároveň toto zázemí využíval k jednání 
o dalších projektech pro město Králíky. Díky této aktivitě, která byla 
mnohými kritizována, byla zrekonstruována například „bílá škola“ 
a školní jídelna.

Za neméně důležitý považoval Anton Zima i duchovní potenciál 
města, kam patří vzdělanost, kulturnost, sebevědomí a tradice. V této 
oblasti se podařilo obnovit gymnázium a činnost různých spolků, 
založit městský časopis (Králický zpravodaj), vytvořit nové tradice 
jako například dodnes probíhající akce Cihelna nebo Králický triatlon, 
v minulosti to byla sochařská sympozia, výtvarné plenéry, nadační 
plesy nebo rockový festival. Za hlavní úspěch považuje pan Zima 
zvýšení statusu města Králíky, k němuž přispěl vznik městského znaku 
a praporu města a také zřízení pověřeného úřadu („bílý dům“), který 
Králíky řadí mezi „důležitější“ města. 

Zdá se, že všechno bylo „zalito sluncem“, ale není tomu tak. Pan 
Zima je velmi pracovitý a cílevědomý, za svými vizemi šel často i přes 
nesouhlas okolí, proto si udělal i nepřátele.  Po jeho odchodu z radnice 
se soudně řešilo, zda udělal ve funkci chybu, za níž by měl být potrestán. 
Soud nakonec pravomocně rozhodl ve prospěch města a jeho bývalého 
starosty. Velkou nevoli a zášť mezi občany vyvolala také skutečnost, 
že Anton Zima koupil objekt bývalého domu dětí „Sluníčko“, který 
realitní kancelář nabízela k prodeji.  Sám pan Zima lituje toho, že se 
mu už nepodařilo zrealizovat projekt balneo střediska nad fotbalovým 
hřištěm a že nedošlo k navrácení barokních soch z kostela ve Vraclavi 
u Vysokého Mýta. 

V listopadu 1995 byl Anton Zima jmenován předsedou dozorčí rady 
podniku SPT Telecom (dnes O2), odvolán byl v prosinci 1998. Po od-
chodu z politiky začal pracovat ve fi rmě T-Systems Czech Republic 
a.s. jako tiskový mluvčí, později jako vedoucí oddělení marketingu 
a nakonec jako ředitel pro oblast korporátní komunikace.  Anton Zima 
už je sice v důchodu, ale stále pracuje jako OSVČ v oblasti poraden-
ství společenské odpovědnosti fi rem. Ve volném čase Anton Zima rád 
poslouchá hudbu, občas hraje na violoncello (dříve na něj hrál i v lá-
zeňském orchestru v Libverdě, v souboru Lúčnica nebo v bratislavském 
symfonickém orchestru) a baví ho organizovat netradiční projekty, jako 
např. představení Prodané nevěsty s orchestrem a sólisty Národního 
divadla ve staré pražské tramvaji.

A zde jsou odpovědi Antona Zimy na anketní otázky: 
1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?

Já přesně nevím, ale tady žiju, tady jsem doma. Často se mi však 
vybavuje vzpomínka, jak jsem poprvé přicházel do města: šel jsem 
směrem od Malého náměstí dnešní Valdštejnovou ulicí a v jedné 
chvíli se mi začínal otevírat pohled na frontu fasád domů po pravé 
straně náměstí s muzeem uprostřed. A potom se náhle otevřelo celé 
náměstí… To bylo kouzelné.
2. Jak často se do Králík vracíte?

Pořád, já se vracím domů.
3. Co máte v Králíkách rád?

Genius loci (atmosféra určitého místa – pozn. autorky)
4. Co byste v Králíkách zlepšil?

Ambici být důležitým a vyhledávaným městem.
Monika Hejkrlíková

Autorka děkuje za pomoc manželům Věře a Tomáši Ettelovým.
Zdroje:

Mgr. Michal Kos: Regionální čítanka
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=198&o=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton_Zima
https://cz.linkedin.com/in/anton-zima-432251a1
http://azima.cz/
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RM/2017/09/088: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostorů sloužících podnikání 
v přízemí stavby občanské vybavenos-
ti čp. 274, která je součástí pozemku 
st. p. č. 153/1 v k.ú. Králíky, předmět pod-
nikání a účel pronájmu – prodejna ovoce 
a zeleniny, za minimální nájemné ve výši 
800 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pro-
nájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně 
od pravidel pro pronajímání prostorů slou-
žících podnikání. 

RM/2017/09/089: RM schvaluje do-
datek č. 4 dohody o přičlenění honebních 
pozemků ze dne 10.03.2003 uzavřené mezi 
městem Králíky a Honebním společenstvem 
Králíky, IČO 71159932, sídlem Husova 
452, 561 69 Králíky, týkající se nového 
vymezení předmětu dohody, tj. snížení vý-
měry přičleněných pozemků na 122,8868 ha 
a snížení roční úhrady na částku 1.229 Kč, 
ostatní body dohody se nemění.

RM/2017/09/090: RM bere na vědomí 
škodní událost ze dne 07.12.2016 nahlá-
šenou paní J. Š., Králíky. Město Králíky 
za vzniklou škodu nenese odpovědnost, 
jelikož místní komunikace byla řádně ošet-
řena posypem, nebyla závada ve schůdnosti 
komunikace.

RM/2017/09/091: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 4444/17/PA přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Úřadu práce ČR 
a rozpočtové opatření číslo 17-8 přidělené 
na základě rozhodnutí Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 663.820,20 Kč. 

RM/2017/09/092: RM schvaluje smlou-
vu o poskytnutí účelové dotace v dotač-
ním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
mezi Pardubickým krajem, Komenského 
náměstí 125, 532 11 Pardubice a městem 
Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, 
v předloženém znění.

RM/2017/09/093: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
Mgr. Jana Obrová, 561 69 Králíky, Velké 
náměstí 3.

RM/2017/09/094: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
2.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
PhDr. Pavel PĚNKAVA, 15400 Praha - 
Slivenec, Granátová 558/48.

RM/2017/09/095: RM schvaluje odpi-
sový plán příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky na rok 2017 dle 
předloženého návrhu.

RM/2017/09/096: Rada města schvaluje 
obsah Výzvy k podávání žádostí o podporu 
z rozpočtu města Králíky registrovaným 
poskytovatelům sociálních služeb a ukládá 

vedoucímu odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví výzvu zveřejnit prostřednictvím 
zpravodaje města, na webových stránkách 
města a na úřední desce. 
16.03.2017

RM/2017/10/097: RM schvaluje ukon-
čení nájemního vztahu k částem pozemků 
p. p. č. 1822/12 – trvalého travního porostu 
o výměře cca 123 m2 a p. p. č. 1822/30 – 
trvalého travního porostu o výměře cca 3 m2 
v k. ú. Králíky s paní M. F., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.12.2017.

RM/2017/10/098: Město Králíky jako 
vlastník pozemků souhlasí s trvalým ulo-
žením sedimentu – akce „MVN Králický 
rybník, Plynárenský potok, obnova díla“, 
výše úplaty činí částku 30 Kč/m3, na po-
zemku p. p. č. 3046 – ostatní ploše v k. ú. 
Králíky společností Okrouhlický s. r. o., 
sídlem Zemědělská 1131, 500 03 Hradec 
Králové, a to za předpokladu, že zde bude 
řádně vyprojektována a stavebně povolena 
terénní úprava a bude respektována stávající 
zeleň. Bližší ochranné podmínky určí pří-
slušný orgán ochrany přírody, tj. odbor ŽP 
MěÚ Králíky. Uvedený souhlas nenahrazuje 
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
Současně město Králíky nesouhlasí s ulo-
žením sedimentu na pozemku p. p. č. 3045 
– ostatní ploše v k. ú. Králíky z důvodu 
realizovaných prvků ÚSES.

RM/2017/10/099: RM schvaluje záměr 
pachtu pozemků p. p. č. 3136 – trvalé-
ho travního porostu o výměře 3 631 m2 

a p. p. č. 3138 – trvalého travního porostu 
o výměře 12 578 m2 v k. ú. Dolní Boříko-
vice za účelem zemědělského hospodaře-
ní, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok 
+ DPH, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/10/100: RM schvaluje záměr 
pachtu části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní 
plochy o výměře cca 3 222 m2 v k. ú. Dolní 
Lipka za účelem zemědělského hospoda-
ření, za pachtovné ve výši 0,07 Kč/m2/rok 
+ DPH, pachtovní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/10/101: RM ruší usnesení 
č. RM/2016/14/229 ze dne 04.04.2016 
a zároveň schvaluje záměr pronájmu 
prostoru sloužícího podnikání o celkové 
výměře 58,4 m2 – 3 kanceláří a chodbičky 
v 1. NP nemovitosti čp. 353 v ul. Dlouhá 
v Králíkách, která je součástí pozemku st. 
p. č. 213 v k. ú. Králíky – Evropský dům, 
účel nájmu a předmět podnikání nespecifi -
kován, za roční nájemné ve výši 800 Kč/m2/
rok, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 

ve vlastnictví města Králíky.
RM/2017/10/102: RM souhlasí s vý-

platou odměny ve výši 10 % z vykázaného 
přebytku provozních příjmů nad celkový-
mi provozními výdaji, tj. částku ve výši 
74.143 Kč, Společnosti přátel českosloven-
ského opevnění, o. p. s., IČO 26963337, 
sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany, za pro-
vozování Muzea opevnění – dělostřelecká 
tvrz Hůrka, a to v souladu s čl. IV odst. (5) 
příkazní smlouvy sp. zn. 3972/2014.

RM/2017/10/103: RM schvaluje ukon-
čení nájemního vztahu k bytu č. 34 v by-
tovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k. ú. Králíky, s paní D. N., bytem tamtéž, 
a to dohodou ke dni 31.03.2017. 

RM/2017/10/104: RM bere na vědomí 
škodní události ze dne 16.01.2017 na-
hlášenou panem P. P., Králíky, a ze dne 
23.01.2017 nahlášenou Českou poštou, s. p., 
IČO 47114983, sídlem Politických vězňů 
909/4, 225 99 Praha 1. Město Králíky přijí-
má za škodní události odpovědnost, v době 
vzniku události byla střecha Evropského 
domu bez sněhu, s výjimkou valbového štítu 
na severní straně, na této části střechy se 
vzhledem k daným dispozicím úklid sněhu 
neprovádí. RM ukládá OVTS provést insta-
laci sněhových zábran na valbu střechy bu-
dovy čp. 353 v Králíkách (Evropský dům).

RM/2017/10/105: RM schvaluje dodatek 
č. 3 dohody o přičlenění honebních pozem-
ků ze dne 28.11.2003 uzavřené mezi městem 
Králíky a Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, 
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 500 08 Hradec Králové, týkající se 
nového vymezení předmětu dohody, snížení 
výměry přičleněných pozemků na 1,4794 
ha a snížení roční úhrady na částku 22 Kč, 
ostatní body dohody se nemění.

RM/2017/10/106: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 201701, kterým se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 0,00 Kč.
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RM/2017/10/107: RM bere na vědomí 

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého 
majetku uzavřené mezi Základní uměleckou 
školou Králíky, obcí Červená Voda a Zá-
kladní a mateřskou školou Červená Voda.

RM/2017/10/108: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
5.000 Kč do vlastnictví příspěvkové organi-
zace Základní škola Králíky od dárce OMB 
composites EU a.s., Psáry, Dolní Jirčany, 
Ke Kukaláku 60.

RM/2017/10/109: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
10.000 Kč do vlastnictví příspěvkové or-
ganizace Základní škola Králíky od dárce 
Mgr. Radomír Bílý, 56169 Červená Voda 
- Šanov 123.

RM/2017/10/110: RM schvaluje smlou-
vu o dílo na restaurátorské práce týkající se 
další etapy opravy varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Heřmanicích uzavřenou mezi 
městem Králíky a Pavlem Červenkou, Jaku-
bovice 2, 563 01 Lanškroun, IČ 76644961, 
v předloženém znění. 

RM/2017/10/111: RM schvaluje Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5200/2016 ze dne 
20. 12. 2016 na akci „Revitalizace areálu 
pro skladování a separaci odpadů v Králí-
kách“ mezi městem Králíky a společností 
B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I 566 01 
Vysoké Mýto, IČ 15028909 v předloženém 
znění.

RM/2017/10/112: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Oprava 
střechy, Velké náměstí č.p. 274, Králíky“ 
a navrhuje vyzvat dodavatele dle předlo-
ženého seznamu k předložení cenových 
nabídek.

RM/2017/10/113: RM schvaluje výzvu 
včetně všech příloh k podání nabídky 
na uveřejnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Oprava 
průčelní střechy domu č.p. 275, Velké ná-
městí, Králíky“ a navrhuje vyzvat dodava-
tele dle předloženého seznamu k předložení 
cenových nabídek.

RM/2017/10/114: Rada Města schvaluje 
Plán odpadového hospodářství města Králí-
ky 2017–2021 a ukládá OŽP jeho zveřejnění 
na portálu veřejné správy.  

13.03.2017
RM/2017/11/115: Město Králíky jako 

vlastník pozemku p. p. č. 3489 – ostatní 
plochy v k. ú. Králíky souhlasí se vstu-
pem na pozemek v souvislosti s realizací 
geologických a hydrogeologických prací 
- akce „Rizikové analýzy SEZ na území 
Pardubického kraje – Králíky Doprůzkum“. 
Souhlas se vydává pro zhotovitele prací 
společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. 
s r.o., IČO 15053695, sídlem Píšťovy 820, 
537 01 Chrudim III. Uvedený souhlas ne-
nahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

RM/2017/11/116: Město Králíky jako 
vlastník pozemků p. p. č. 1190 – ostatní 
plochy, p. p. č. 1194 – ostatní plochy, p. p. č. 
1214 – vodní plochy a p. p. č. 1215 – vodní 
plochy v k. ú. Dolní Lipka, souhlasí se 
vstupem na pozemky a s provedením in-
ženýrsko–geologického průzkumu  - akce 
„Společná zařízení Dolní Lipka“. Souhlas 
se vydává pro investora stavby ČR – Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 
pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orli-
cí, IČO 01312774, sídlem Tvardkova 1191, 
562 01 Ústí nad Orlicí. Uvedený souhlas 
nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů 
státní správy.

RM/2017/11/117: RM schvaluje záměr 
prodeje staveb technického vybavení – 
pilíře elektro a pilíře HUP na pozemku 
p. p. č. 3501 – orné půdě v k. ú. Králíky 
za kupní cenu ve výši:

- pilíř elektro  9.243 Kč
- pilíř HUP                10.890 Kč
a ukládá MO zveřejnit záměr prodeje 

na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel pro 
nakládání s nemovitými věcmi. 

RM/2017/11/118: RM doporučuje ZM 
zrušit Směrnici Města Králíky o podmín-
kách přidělení nově vybudovaných nájem-
ních bytů ze dne 21.04.1997, vedenou pod 
číslem PP/18/S/1997, a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM/2017/11/119: RM schvaluje roz-
šíření dohody o splácení dluhu ze dne 
22.02.2017 uzavřenou mezi městem Králí-
ky a paní A. P., Králíky, na částku ve výši 
5.810 Kč sestávající z části nájemného 
a záloh na služby spojené s užíváním bytu č. 
40 ve výši 2.652 Kč a nedoplatku z původní 
dohody o splácení dluhu ve výši 3.158 Kč, 
a to pravidelnými minimálními měsíčními 
splátkami ve výši 500 Kč pod ztrátou výho-
dy splátek a za předpokladu hrazení řádného 
měsíčního nájemného.

RM/2017/11/120: RM schvaluje uza-
vření dohody o splácení dluhu mezi měs-
tem Králíky a panem P. H., Králíky, 
na částku ve výši 6.255 Kč, a to pravidel-
nými minimálními měsíčními splátkami 
ve výši 500 Kč pod ztrátou výhody splátek 
a za předpokladu hrazení řádného měsíčního 
nájemného. Dále RM schvaluje uzavření 
nové nájemní smlouvy pouze na dobu 
určitou 3 měsíců z důvodu opakovaného 
podávání žádostí o uzavření dohody o splá-
cení dluhu. 

RM/2017/11/121: RM bere na vědomí 
negativní stanovisko spoluvlastníků M. 
k zaslané nabídce na směnu pozemků - 
st. p. č. 233, st. p. č. 236, p. p. č. 2470, 
p. p. č. 2476, p. p. č. 2477, p. p. č. 2480, části 
p.p.č. 2489 a p.p.č. 2492 o celkové výměře 
cca 35 609 m2, za pozemky p. p. č. 2269 
a p. p. č. 2294 o výměře 12 330 m2 ve vlast-
nictví města Králíky, vše v k.ú. Prostřední 
Lipka. RM ukládá odboru ÚPSÚ předložit 
kvalifikované vyjádření k požadavku 
spoluvlastníků M. na obnovení původního 

uspořádání pozemků v lokalitě na Výšině.
RM/2017/11/122: RM schvaluje rozpoč-

tové opatření číslo 17-11 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva země-
dělství ČR, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
28.877,00 Kč. 

RM/2017/11/123: RM souhlasí s užitím 
znaku města Králíky na elektronické kartě 
požární stanice Králíky umístěné na webové 
stránce GŘ HZS ČR.

RM/2017/11/124: Rada města souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace ve výši 
30.000,- Kč /slovy: třicettisíckorunčes-
kých/  na podporu sociální služby – sociální 
poradenství na období roku 2017 Oblastní 
charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 
Letohrad, IČO 44468920. Rada města 
schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí dota-
ce mezi městem Králíky a Oblastní charitou 
Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, 
IČO 44468920, v předloženém znění. 

RM/2017/11/125: Rada města souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace ve výši 
15.000,- Kč /slovy: patnácttisíckorunčes-
kých/  na podporu sociální služby - sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi - 
na období roku 2017 Oblastní charitě Ústí 
nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 
44468920. Rada města schvaluje návrh 
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 
Králíky a Oblastní charitou Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 44468920, 
v předloženém znění. 

RM/2017/11/126: RM schvaluje rozhod-
nutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
cenové nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce 
bytu, Velké náměstí č.p. 366, Králíky“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s ucha-
zečem KWEKU s.r.o., Polepská 351, 280 02 
Kolín 4, IČ: 27640477 v předloženém znění.

20.03.2017
RM/2017/12/127: RM schvaluje záměr 

pronájmu pozemku p. p. č. 207/16 – ostatní 
plochy o výměře 136 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem zřízení zahrady a odpočinkové 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
plochy, za nájemné ve výši 3 Kč/m2/rok, 
a to na dobu neurčitou a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

RM/2017/12/128: RM ruší usnesení 
č. RM/2017/10/105 ze dne 06.03.2017 
a schvaluje dodatek č. 3 dohody o přičlenění 
honebních pozemků ze dne 28.11.2003 
uzavřené mezi městem Králíky a Lesy ČR, 
s. p., IČO 42196451, sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, týkající se nového vyme-
zení předmětu dohody, snížení výměry při-
členěných pozemků na 0,6999 ha a snížení 
roční úhrady na částku 10 Kč, ostatní body 
dohody se nemění.

RM/2017/12/129: RM schvaluje proná-
jem prostorů sloužících podnikání v přízemí 
stavby občanské vybavenosti čp. 274, 
která je součástí pozemku st. p. č. 153/1 
v k. ú. Králíky, panu V. H., Velké Losiny, 
za účelem pronájmu a předmětu podnikání 
– prodejna ovoce a zeleniny, nájemní vztah 
se uzavírá na dobu neurčitou a za nájemné 
ve výši 7.000 Kč/měsíc.

RM/2017/12/130: RM schvaluje dodatek 
č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a smlouvě o prá-
vu provést stavbu č. IE-12/2006114/VB/1a 
uzavřené dne 28.11.2016 mezi městem Krá-
líky a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, zastoupené společností K energo 
s.r.o., IČO 27494683, sídlem Nádražní 346, 
563 01 Lanškroun, kterým se rozšiřuje 
právo zřídit věcné břemeno – služebnost 
spočívající v umístění, zřízení, provozování, 
opravách, údržbě, úpravě, obnově a výměně 
distribuční soustavy vedené pod názvem 
„Králíky – Boříkovice – rekonstrukce – 
NN“ a právo přístupu, příjezdu a provedení 
stavby na pozemku p. p. č. 1211/3 – trvalém 
travním porostu v k. ú. Dolní Boříkovice, 
v předloženém znění. 

RM/2017/12/131: RM doporučuje ZM 

schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 423 
– trvalého travního porostu o výměře 173 
m2 a části pozemků p. p. č. 422 – trvalého 
travního porostu, p. p. č. 428/4 – trvalého 
travního porostu a p. p. č. 430/1 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 540 m2 v k. ú. 
Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/12/132: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-16 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím MV GŘ HZS ČR, dále 
rozpočtové opatření číslo 17-19 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím MPSV ČR, dále 
rozpočtové opatření číslo OSV/17/20276 
přidělené městu Králíky na základě usnesení 
Zastupitelstva Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201702, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 800.700,00 Kč. 

RM/2017/12/133: RM souhlasí s vykli-
zením zlomených nebo vyvrácených dřevin 
nacházejících se na pozemcích p.č. 280/2, 
280/3, 271, 270/1 a 319/2 v k.ú. Dolní He-
deč. Současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů mezi městem Králíky a Katastrál-
ním úřad pro Pardubický kraj – pracoviště 
Pardubice a dále mezi městem Králíky 
a panem J. V., Dolní Hedeč za podmínek, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatelů pouze náhra-
dou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu 
na jeho kvalitu. 

RM/2017/12/134: RM souhlasí se skáce-
ním 1 smrku na p.p.č. 125 v k.ú. Heřmanice 
u Králík a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmo-
ty z tohoto stromu mezi městem Králíky 
a Osadním výborem Heřmanice s podmín-
kou, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele, 

pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu.

RM/2017/12/135: RM bere na vědomí 
sdělení ředitele příspěvkové organizace 
Základní škola Králíky o vyhlášení volného 
dne v termínu 12.04.2017.

RM/2017/12/136: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 20.000 Kč 
na podporu sociální služby azylový dům 
a sociální služby krizová pomoc poskyto-
vané zapsaným ústavem CEMA Žamberk, 
z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01.  RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi městem Králíky a zapsaným ústavem 
CEMA Žamberk, z. ú., v předloženém 
znění. 

RM/2017/12/137: RM souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace ve výši 
15.000 Kč na podporu sociální služby dům 
na půl cesty poskytované zapsaným ústa-
vem CEMA Žamberk, z. ú., Nádražní 22, 
Žamberk, 564 01. RM schvaluje smlouvu 
o poskytnutí dotace mezi městem Králíky 
a zapsaným ústavem CEMA Žamberk, z. ú., 
v předloženém znění. 

Podávání žádostí 
o příspěvek z Fondu 

památkové péče města 
Králíky na rok 2017

Rada města Králíky vyhlašuje termín 
pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu 
památkové péče města Králíky (dále jen 
„Fond“) na rok 2017. Lhůta pro podá-
vání žádostí o příspěvek z Fondu končí 
dne 31.05.2017 (termín dodání žádostí 
do 12:00 hod.). Žádosti se podávají na tis-
kopise, který bude zveřejněn na webové 
stránce města (sekce: Městský úřad » 
Dokumenty, žádosti, tiskopisy » Odbor or-
ganizační a správní). Zde budou zveřejněny 
i další dokumenty, zejména schválený text 
Statutu fondu památkové péče města Krá-
líky, Pravidla pro poskytování příspěvků. 
Tato výzva je zároveň zveřejněna na úřední 
desce Městského úřadu Králíky.

Za odbor organizační a správní 
Jan Divíšek

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.
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Informace z městského úřadu – hlavní změny v předškolním vzdělávání
Vážení rodiče, tento příspěvek je zaměřen na nejdůležitější změny 

v předškolním vzdělávání, které nastávají v souvislosti se změnou 
zákona č. 178/2016 Sb., školský zákon.  Novela školského zákona, 
s účinností od září 2017 přináší povinné předškolní vzdělávání 
a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění 
povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole (dále „MŠ). 
Povinné předškolní vzdělávání v MŠ je bezplatné.

    Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání 
v MŠ (od září 2017 se bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 
dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou let).

    S účinností od září 2020 se rozšiřuje vzdělávání v MŠ na děti 
ve věku od dvou do tří let.

Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě 
z důvodu přítomnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí dvouletých.

1. Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání 
k předškolnímu vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 
pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k po-
vinnému předškolnímu vzdělávání.

Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který 
bude MŠ vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 
dní v květnu).

V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude 
i nadále stanovena možnost zkušebního pobytu v maximální délce 
tří měsíců.

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí po-
cházejících ze spádového obvodu dané MŠ (týká se pouze obecních 
mateřských škol). MŠ bude muset přijmout všechny děti starší čtyř 
let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity (v případě nedostateč-
ných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému 
předškolnímu vzdělávání). 

Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí starších 
tří let. 

Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let.
MŠ musí do svého školního řádu zapracovat informace o pod-

mínkách uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně 
způsobu dokládání jejich důvodů. Pokud si ředitel/ka školy vyžádá 
doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak bude 
muset učinit do tří dnů od vyžádání.

2. Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku
Vedle vzdělávání v MŠ školský zákon umožňuje tři další způsoby 

plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělává-
ní, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy 
speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne 
pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního 
vzdělávání, musí to oznámit MŠ, do které je jeho dítě zapsáno, 
nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má 
dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povin-
ného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat 
po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný 
zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část 
školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj 
záměr oznámit řediteli/ce (dále jen „ředitelce“) MŠ, do které je dítě 
zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kte-
rém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce 
rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního 
roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě 
vzdělává, a vyčkat do doručení oznámení ředitelce.

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifi kační údaje 
dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, 
po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální 

vzdělávání. Po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuál-
ním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být 
dítě rozvíjeno. MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy 
(schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě 
zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracov-
níci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby 
jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. MŠ musí ve svém školním 
řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování 
musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný 
zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření 
získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném 
ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. 
Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsá-
no, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělá-
vání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitelky 
MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup 
didaktických her a pomůcek) hradí zákonný zástupce. Pokud se 
jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému 
vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních 
pomůckách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské 
poradenské zařízení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími po-
třebami a žáků mimořádně nadaných), hradí pořízení těchto pomůcek 
stát. Stát také hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání 
v příslušné MŠ.

V případě nepovinného předškolního vzdělávání (tedy vzdělávání 
dětí do pěti let věku), ředitelka MŠ může rozhodnout o ukončení 
předškolního vzdělávání dítěte, důvody pro ukončení jsou:

- neomluvená absence delší než dva týdny,
- závažné narušování provozu školy ze strany zákonného zástupce,
- doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
- neuhrazení úplaty za vzdělávání a stravného.
Od září 2017 nelze ukončit předškolní vzdělávání z výše uvede-

ných důvodů v případě dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

3. Povinné snižování nejvyššího počtu dětí ve třídě
Od září 2016 se zavádí povinné snižování nejvyššího povoleného 

počtu dětí ve třídě.
Nejvyšší povolený počet dětí ve třídě (24) se snižuje o 2, pokud 

se ve třídě vzdělává:
- dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému jsou po-

skytována podpůrná opatření 4. a 5. stupně (jedná se o děti s těžkým 
a kombinovaným zdravotním postižením)

- dítě s mentálním postižením, kterému jsou poskytována podpůrná 
opatření třetího stupně (dítě s lehkým mentálním postižením).

Pokud je ve třídě dítě, kterému jsou poskytována podpůrná opat-
ření třetího stupně, a nemá mentální postižení, snižuje se nejvyšší 
povolený počet dětí o 1. Přítomností dětí s přiznanými podpůrnými 
opatřeními je možné snížit maximální počet dětí ve třídě na 19 dětí 
(24 – 5).

K výše uvedenému snižování nebude docházet automaticky 
ve všech třídách, ale pouze tam, kde je vysoký počet dětí. Například 
ve třídě, kde se vzdělává 22 dětí a z toho jedno dítě s podpůrnými 
opatřeními čtvrtého stupně, k reálnému snižování počtu dětí nedo-
jde (24 – 2 = 22). Pokud by se však v této třídě vzdělávaly dvě děti 
s podpůrnými opatřeními čtvrtého stupně, sníží se počet dětí v této 
třídě na 20 (24 – 4 = 20).

Pravidlo povinného snižování počtu dětí ve třídě má určité výjimky, 
kdy se neuplatní. MŠ nebude toto pravidlo uplatňovat, pokud by 
kvůli tomu musela odmítnout dítě, které má podle školského zákona 



Králický zpravodaj 4/2017 - 10

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.

právo na přednostní přijetí ke vzdělávání (ve školním roce 2016/2017 
jsou to děti pětileté, ve školním roce 2017/2018 jsou to děti čtyřleté 
a pětileté, ve školním roce 2018/2019 jsou to děti tříleté až pětileté, 
od školního roku 2020/2021 jsou to děti dvouleté až pětileté). Pravidlo 
snižování nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě se neuplatní, 
pokud ke stanovení podpůrných opatření dojde v průběhu školního 
roku. V dalším školním roce již ředitelka školy musí snížení zohlednit.

4. Vzdělávání dvouletých dětí
Od školního roku 2017/2018 MŠ mohou přijímat dvouleté děti, 

pokud k tomu mají vhodné podmínky, od školního roku 2020/2021 
budou již všechny obecní MŠ muset mít vytvořené podmínky pro 
vzdělávání dvouletých dětí a garantovat přednostní přijetí dvouletých 
dětí z jejich spádové oblasti.

Navrhovaná maximální kapacita tříd zřízených výhradně pro 
děti ve věku dvou až tří let je 16 dětí. V případě tříd, které nebudou 
zřízeny výhradně pro děti ve věku od dvou do tří let, je od září 2020 
navrhováno pravidlo povinného snižování nejvyššího povoleného 
počtu dětí ve třídě v případě přítomnosti dvouletého dítěte. Za každé 
dvouleté dítě do dovršení věku tří let se sníží nejvyšší počet dětí 
ve třídě o 2. Obdobně jako v případě dětí s podpůrnými opatřeními 
třetího až pátého stupně, půjde tímto postupem snížit nejvyšší počet 
dětí na 19 (24 – 5). Pokud se bude jednat o dítě, které je dvouleté 
a má zároveň podpůrná opatření třetího až pátého stupně, sníží se 
za něj maximální počet dětí o 2.

V případě povinného snižování maximální kapacity třídy z důvodu 

přítomnosti dvouletých dětí platí stejná výjimka jako u snižování z dů-
vodu přítomnosti dětí, kterým jsou poskytována podpůrná opatření.

5. Spádové mateřské školy
Od ledna 2017 má místně příslušný obecní úřad povinnost spádové 

MŠ poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být 
přednostně přijaté ke vzdělávání v dané MŠ. Novela zákona zavádí 
pojem spádová MŠ (ekvivalent spádové základní školy). Město 
Králíky je zřizovatelem tří MŠ, z nichž jedna má odloučené praco-
viště. Z důvodu možnosti ponechat rodičům svobodné rozhodnutí 
ke zvolení MŠ s vyhovujícím školním vzdělávacím programem, 
připravil odbor organizační a správní MěÚ Králíky návrh městské 
vyhlášky, která stanoví na území města jeden spádový školský ob-
vod zahrnující všechny MŠ zřizované městem Králíky. Tento návrh 
vyhlášky projedná zastupitelstvo města v první polovině letošního 
roku. Zároveň, po dohodě s obcí Dolní Morava, bude část společ-
ného školského obvodu MŠ Červený Potok zahrnovat území obce 
Dolní Morava. V letošním roce proběhnou zápisy k předškolnímu 
vzdělávání individuálně na jednotlivých MŠ, pro příští rok chystá-
me, ve spolupráci s ředitelkami škol, evidenční systém zaměřený 
na evidenci přihlášených a přijatých dětí v jednotlivých mateřských 
školách z důvodu zamezení duplicity přihlášení. 

Za odbor organizační a správní 
Jan Divíšek

(zdroj: příslušné právní předpisy a webové stránky ministerstva 
školství ČR)

Informace z městského úřadu – hlavní změny v předškolním vzdělávání
(pokračování)

Aktuality z Místního akčního plánu vzdělávání
V rámci Místního akčního plánu vzdělávání  proběhla akce 

na téma Vhodné způsoby práce s žáky se specifi ckými poruchami 
učení, která se uskutečnila 27. února 
od 14:00. Lektorováním byly pověřeny 
paní Markéta Sychrová a paní Olga 
Keprtová z Pedagogicko-psychologické 
poradny v Ústí nad Orlicí. Účastnice 
se seznámily s pomůckami, které lze 
ve výuce použít, sdílely si své zkušenosti 
a upřesnily si, jak pracovat s žákem, který 
má specifi ckou poruchu učení. 

V průběhu měsíce března proběhly tyto 
akce: seminář na téma Inovativní proudy 

a iniciativy ve vzdělávání, seminář na téma Skutečně zdravá škola 
a ukázková hodina na téma Využití metod RWCT (kritického myš-
lení) ve výuce na ZŠ. Informace o těchto akcích naleznete na webu 

mas.orlicko.cz - MAP.
Dne 20. dubna proběhne od 9:30 na ZŠ v Červené Vodě ukázková 

hodina na téma Spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Ukázková 
hodina bude rozdělena do více částí - náslech ve výuce matematiky 
v 1. třídě, prohlídka školy, refl exe a rozbor hodiny. Přihlašování 
na ukázkovou hodinu probíhá do 13. dubna.

Významnou akcí, na kterou bylo zahájeno přihlašování, je od-
borná stáž do mateřských školek ve Slavonicích (MŠ Slavonice) 
a Soběslavi (MŠ Duha Soběslav). Stáže se uskuteční 5. až 6. října. 
Účastníci budou mít možnost podívat se přímo do výuky a zjistit, 
jak školky fungují. Pokud by Vás stáž zajímala, rádi Vám zašleme 
doplňující informace.

Přehled všech plánovaných akcí naleznete na webových 
stránkách www.mas.orlicko.cz. Chtěli bychom Vás upo-
zornit, že na všechny akce je povinná rezervace na emailu 
faltusova@mas.orlicko.cz.

Pro mladý pár hledáme 
byt 2+1 v Králíkách. 

Tel.: 734 255 150
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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

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v regionu 
Králicka prostřednictvím Odboru soci-
álních 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 vý-
živného; 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  nepříznivé sociální situaci – ztráta pří-
jmu, bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat 
různé druhy poradenství; v případě zájmu 
o náhradní rodinou péči – pěstounství, adop-
ce; v ostatních záležitostech péče o dítě. 
V případě nejasností, zda Vaše situace spadá 
do naší působnosti, nás kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolu-
pracujeme s institucemi, které Vám mohou 
pomoci.

Podrobnější informace o výkonu sociálně-
-právní ochrany dětí naleznete na stránkách 
města Králíky – www.kraliky.eu 
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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 01.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
ne 02.04.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
so 08.04.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
ne 09.04.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
pá 14.04.  MDDr. Kopecký Mladkov č.p. 133 465 635 441
so 15.04.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
ne 16.04.  MUDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
po 17.04.  MUDr. Mareš  Žamberk Školská 834 465 613 103
so 22.04.  MUDr. Milota  Lanškroun Svobody 356 465 322 787
ne 23.04.  MUDr. Milota  Lanškroun Svobody 356 465 322 787
so 29.04.  MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
ne 30.04.  MDDr. Nováková Žamberk Raisova 814 465 613 441
po 01.05.  MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
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 
přijme od pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (inva-
lidní vozíky, chodítka, hole), 
které by mohly sloužit jiným 
potřebným. Rádi si pro pomůcky 
přijedeme.

Kontakt: 724 894 938

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

Společenská
kronika

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou 
zasílány pozvánky rodičům na ví-
tání občánků. Pokud budete mít 
zájem na přihlášení Vašeho novo-
rozence na tento slavnostní akt, 
kontaktujte, prosím, úsek matriky 
MěÚ Králíky, p. Jitka Maixnerová, 
tel. 465 670 734,
e-mail: j.maixnerova@kraliky.eu.

 
Poradenské středisko z. s. 

AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 19.04.2017 (středa)
od 8:00 hod. do 12:00 hod.

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

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

4.4.2017 od 17:00 – výbor spolku
- vyhodnocení měsíce března
- zabezpečení úkolů měsíce dubna
- fi nanční zabezpečení akcí

11.4.2017 od 13:00 – koupání v Zábřehu
-  odpovídá Mgr. Bednářová

13.4.2017 od 07:00 – přednáška „Požární ochrana a senioři“
- přednáší velitel dobrovolných hasičů p.Kacálek.
- doporučujeme účast z důvodu častých nehod způsobených 

neopatrností seniorů

20.4.2017 v 07:00 – zájezd na Floru Olomouc
- účast možný i pro nečleny spolku.
- zabezpečuje pí. Křivohlávková.

mimospolková činnost:
8.4.2017 od 14:00 – schůze německého spolku.
14.4. a 28.4. od 16:00 do 18:00 – mladí rybáři. 

informace pro členy spolku:
- zaplacení členského příspěvku do 30.4.17
- neuhrazení bude výborem řešeno podle stanov vyškrtnutím ze 

stavu členů spolku.
- uhrazení doplatku na pobytový zájezd do Chorvatska 

do 30.5.2017 poslední termín k nahlášení ck.victoria
Výbor spolku

(změna!)



Králický zpravodaj 4/2017 - 13

Zpráva o realizaci projektu Sociální začleňování 
v regionu obce s rozšířenou působností Králíky 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000801 
V rámci realizace  projektu města Králíky, viz. nadpis článku,  

bylo zakončeno první monitorovací období, přičemž účastí na klí-
čových aktivitách projektu bylo podpořeno celkem 63 osob z cílo-
vých skupin projektu s cílem podpory jejich sociálního začleňování.

V rámci klíčové aktivity realizace a podpory rozvoje komunitní 
práce byla uskutečňována terénní sociální práce sociálního pracov-
níka, člena realizačního týmu projektu. Aktivity směřovaly zejména 
ke komunitám bezdomovců a osob žijících v nevyhovujícím či 
nejistém ubytování, dále k osobám ohroženým předlužeností, oso-
bám dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným, osobám po výkonu 
trestu a národnostním menšinám. Z velké části se jednalo o osoby 
zdržující se v přechodném bydlení, zejména v ubytovnách, a to jak 
přímo v obci Králíky (2 ubytovny), tak v daném ORP  (1 ubytovna).  
Realizace aktivity spočívala zejména ve vyhledávání těchto osob 
z cílových skupin, identifi kaci jejich potřeb a následné aktivizaci 
a motivaci při řešení nepříznivé životní situaci za podmínky 
participace těchto osob na procesu hledání řešení. Přímá sociální 
práce spočívala v jednotlivých krocích podpory klientů - jednání 
s klientem o poskytnutí sociální práce (podpory) při hospodaření 
s fi nančními prostředky, síťování relevantních návazných služeb, 
individuální plánování, poradenství ve věci institutu ustanovení 
zvláštního příjemce důchodu, sociální šetření na ubytovně (mapo-
vání rizik), individuální plánování v komunitě, společné plánování 
v oblasti změny bydlení, krizová intervence. V kontextu podpory 
profesionalizace sociální práce byla činnost zacílena na jednotlivce 
a systém rodiny. Ke zlepšení sociálního fungování sob z cílových 
skupin v jejich přirozeném sociálním prostředí bylo zejména vy-
užíváno odborných postupů případové práce s cílem systematické 
koordinace činností s ohledem na specifi cké potřeby klientů. Důraz 
byl kladen na práci s klienty v jejich přirozeném sociálním pro-
středí, na posuzování životní situace, identifi kaci rizik sociálního 
začleňování a individuální plánování cílů a kroků klienta, super-
vizní náhled. Konkrétně byla sociální práce orientována na práci 
s jednotlivcem v systému rodiny pomocí tvorby a naplňování 
individuálních plánů a síťování návazných pomáhajících služeb. 
Dále byla podpora soustředěna na cílové skupiny ohrožené více-
násobnými riziky, zejména na rodiče samoživitele, osoby ohrožené 
domácím násilím a závislostmi, chudobou a vícečetnou nefunkč-
ností v podobě výchovných problémů, týrání, zanedbávání, atd. 
Jedná se o klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí, tedy rodiny, 
v nichž jsou děti často ohrožené umístěním do ústavní výchovy či 
náhradní rodinné péče. Cílem je realizace aktivit směřujících k ob-
novení narušených funkcí rodiny, vedoucích ke stabilizaci rodiny, 
a to aktivním zapojením jednotlivých členů rodiny. Dílčím cílem 
je tedy i aktivizace klientů k participaci na řešení dané situace, tzv. 
zplnomocnění ke schopnosti a dovednosti samostatného řešení 
nepříznivé sociální situace. Dle identifi kovaných potřeb klientů 
jsou ve spolupráci s klientem voleny vhodné služby, v podobě 
přímé podpory sociálním pracovníkem, účastí na případových či 
rodinných konferencích, využitím socioterapie k posílení rodičov-
ských kompetencí, atd.

Za projektový tým
Ing. Kateřina Prokopová

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

Jak jde čas v MŠ Červený Potok
Zdravíme Vás z naší malé útulné školičky a rádi bychom se 

s vámi podělili o naše zážitky, které v tomto školním roce v naší 
škole společně prožíváme.

Od září navštěvuje naší MŠ 27 dětí ve věku od 2 do 6-ti let. 
Jsme třída plná kamarádů a společně s naším maskotem skřítkem 
Póťou se vzděláváme podle nového školního vzdělávacího pro-
gramu nazvaného „Objevujeme duhový svět se skřítkem Póťou“.

Vlastní předškolní vzdělávání zpestřujeme dětem různými 
programy a akcemi. Každý rok s dětmi jezdíme na lyžařský 
kurz. Letos jsme kurz absolvovali od 6.2. do 10.2. na Větrném 
vrchu na Dolní Moravě, byl to bezva týden, kdy se všechny 
děti během týdne naučily lyžovat a společně s Brumíkem zaži-
ly spoustu legrace na sněhu. Za spolupráci děkujeme lyžařské 
škole „SUNSKI ski a board school“ v čele s panem Bc. Janem 
Nešněrou a těšíme se za rok na viděnou. 

Dalším tělovýchovným kurzem, který mají naše děti možnost 
navštěvovat je kurz plavecký, kde se děti seznámí s prostředím 
plaveckého bazénu. Úkolem zde není naučit děti plavat, ale 
seznámit se a nebát se vody. Kurz probíhá v plavecké škole 
v Zábřehu pod vedením pana Bohumila Molka.I tuto probíhající 
akci hodnotíme jako vydařenou a dětmi a rodiči oblíbenou.

Od září jsme pro děti připravili a zařídili již několik kulturních 
představení, ať už třeba vystoupení v kulturním domě Střelnice 
v Králíkách, tak i přímo v MŠ. Jednalo se o různá divadelní 
představení se zaměřením hudebním, ekologickým, či hrané 
pohádky s ponaučením. Spolupracujeme také s městskou kni-
hovnou v Králíchách. Do konce školního roku nás čeká ještě 
spousta dalších rozmanitých návštěv a představení.

V únoru jsme si s dětmi v naší MŠ uspořádali maškarní kar-
neval plný krásných masek a dobrého pohoštění, čímž děkujeme 
rodičům za přípravu kostýmů pro děti a dobrého občerstvení. 
Náš karneval navštívili pohádkoví hrdinové z animovaného 
filmu „Madagaskar“ (viz. foto), kteří pro děti přichystali spoustu 
zábavy, soutěží a legrace. Atmosféra během celého dne byla 
úžasná a už nyní se všichni těšíme na další karneval. :-)

V naší školičce samozřejmě nezapomínáme ani na naše 
předškoláky, se kterými soustavně a individuálně pracujeme 
a jsou tak připravováni na vstup do základní školy. Pro snadnější 
přechod z MŠ do ZŠ s těmito dětmi navštěvujeme ZŠ v Králí-
kách včetně školní družiny, kde děti mají možnost nahlédnout 
a seznámit se s prostředím, kde budou absolvovat svůj velký 
den „Zápis do ZŠ“ a následně plnit povinnou školní docházku. 
Bývalí absolventi MŠ a ostatní děti předvedou našim předško-
lákům co se již naučili a co je ve škole čeká. Tímto děkujeme 
za spolupráci a vstřícný přístup paním učitelkám z 1.tříd ZŠ. 

Jak jsme již uváděli na samém začátku – naše MŠ je plná akcí 
a s nimi spojených zážitků. Některé jsou již tento rok za námi, 
ale mnoho nás jich teprve čeká, ale o tom zase příště …

Pokud máte zájem umístit Vaše dítko v naší školičce, neváhej-
te naši MŠ kdykoli navštívit. Rádi Vás uvidíme u zápisu do naší 
MŠ, který se koná 9.5.2017 od 8:00 do 15:00 hod. 

Těšíme se na Vás!!! 
   Kolektiv MŠ Červený Potok

Organizátoři akce Ples 2017 děkují všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu letoš-
ního plesu. Zejména děkujeme sponzorům 
a organizátorům za jejich pomoc.

Za organizační výbor
Martina Novotná
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ddalší informace lze získat na adrese http://portal.mpsv.cz

v letech 2007 - 2016

1) osoby se zdravotním postižením
2) 

*)

d - prosinec 2015 = 100 (index primární)

*):

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 3/2017

10 578 820
Pardubický kraj 517 087
v tom okresy:

Chrudim 104 035
Pardubice 170 848
Svitavy 104 166
Ústí nad Orlicí 138 038

Natural 95 Super plus 98
36,17 38,32 36,11 17,42
36,16 38,46 36,31 17,53
31,37 34,13 31,21 14,68
228,63 31,43 27,43 12,43

leden 2017 30,89 33,74 30,37 13,80
únor 2017 31,10 33,68 30,51 14,39

*) 331,00 33,71 30,44 14,10

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

ccelkem muži ženy

380 208 356 821 185 390 15 352 54 710 113 332 143 098 2,7 5,14 5,22 5,07
Pardubický kraj 14 494 13 652 6 643 669 2 542 6 141 11 018 1,3 4,04 4,33 3,74
v tom okresy:

Chrudim 3 276 2 941 1 393 157 584 1 569 1 130 2,9 4,32 5,00 3,61
Pardubice 3 999 3 657 2 034 188 589 1 598 6 036 0,7 3,29 3,21 3,38
Svitavy 3 925 3 876 1 714 181 740 1 660 1 223 3,2 5,68 6,26 5,07
Ústí nad Orlicí 3 294 3 178 1 502 143 629 1 314 2 629 1,3 3,52 3,74 3,29

ccelkem
ddosaži-

telní 

15-64 let

žženy

aabsol-
venti 

a
mladiství

oosoby 
se ZP1)

PPracovní 
místa 

v
evidenci 

práce

(%)2) 

na 
1 pracovní 

místo

zz toho 

ss podporou 
v neza-

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 %

1 2 3 4 5 6 7 8
a 100,6 100,1 99,9 100,6 99,8 100,1 100,3 99,8
b 100,6 100,5 100,3 100,6 100,1 100,1 100,5 100,6
c 100,1 100,2 100,1 100,7 100,5 100,6 100,9 100,8
d 100,5 100,6 100,5 101,1 100,9 101,0 101,4 101,2
e 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3

9 10 11 12 *) 1 2 *)

a 99,8 100,3 100,3 100,3 100,2 100,8 100,4 100,6
b 100,5 100,8 101,5 102,0 100,7 102,2 102,5 102,3
c 100,5 100,8 101,2 101,5 100,7 102,3 102,7 102,5
d 101,0 101,2 101,6 101,9 101,1 102,7 103,1 102,9
e 100,3 100,4 100,5 100,7 x 100,8 101,0 x

Oddíl

Ú h r n

2016

2016 22017

Domácnosti podle vybraných používaných paliv a energií *)

ENERGO 2015 ENERGO 2015

celkem v % celkem v % celkem v % celkem v %
204 423 100,0 4 304 173 100,0 79 627 39,0 2 024 443 47,0

Zemní plyn 130 617 63,9 2 709 470 62,9 52 192 25,5 1 447 098 33,6
Nakupované teplo 51 302 25,1 1 743 984 40,5 143 235 70,1 3 245 828 75,4
Tuhá paliva 31 783 15,5 544 392 12,6 47 932 23,4 810 967 18,8
Obnovitelné zdroje energie 70 390 34,4 1 088 195 25,3 *)

užití paliv a energií
Pardubický kraj Pardubický kraj

tj. o 0,3 procentního bodu více než v lednu.

1,0 %, což je o 0,6 procentního bodu více než v únoru 2016.
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V Ráji 872
531 53  Pardubice

tel.: 466 743 480
infoservispa@czso.cz 

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

Kontakt:
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

po
dí

l v
 %

mimo manželství v Pardubickém kraji

druhé
první

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 

potraty

rozvody

Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji 
v roce 2015 a 2016

2015

2016

v  tis. % %
2) 3 923,9 69,7 1,8 27 589 1 122 4,2

v tom kraje:
799,2 26,7 3,5 35 187 1 181 3,5
394,3 9,4 2,4 27 730 1 225 4,6
219,2 2,1 1,0 24 835 1 024 4,3
211,1 3,1 1,5 26 498 1 083 4,3

Karlovarský 88,7 0,2 0,2 23 612 1 045 4,6
Ústecký 240,7 2,2 0,9 25 148 1 152 4,8
Liberecký 142,0 1,7 1,2 25 622 1 043 4,2
Královéhradecký 189,9 2,9 1,6 25 140 1 147 4,8
Pardubický 179,0 2,9 1,7 24 707 1 016 4,3

170,6 2,0 1,2 25 222 1 179 4,9
Jihomoravský 442,4 6,4 1,5 26 629 1 169 4,6
Olomoucký 213,8 3,2 1,5 24 666 990 4,2
Zlínský 203,5 2,1 1,0 24 342 1 058 4,5
Moravskoslezský 427,0 5,0 1,2 25 171 771 3,2

1)

2)

v tis.

23 612 

24 342 

24 666 

24 707 

24 835 

25 140 

25 148 

25 171 

25 222 

25 622 

26 498 

26 629 

27 730 

35 187 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 

KVK
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OLK

PAK

JHC

HKK
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LBK
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JHM

STC

PHA

K

1))

celkem UPT1)
zený váním celkový

Pardubický kraj 2 472 1 171 5 533 1 498 746 5 234 4 969 4 330 299 639 938
v tom okresy:

Chrudim 496 202 1 093 297 129 1 110 1 347 1 240 -17 107 90
Pardubice 806 482 1 854 459 223 1 691 3 022 2 173 163 849 1 012
Svitavy 512 208 1 073 330 176 1 055 1 108 1 149 18 -41 -23 
Ústí nad Orlicí 658 279 1 513 412 218 1 378 1 314 1 590 135 -276 -141 

Pardubický kraj 4,8 2,3 10,7 2,9 1,4 10,1 9,6 8,4 0,6 1,2 1,8
v tom okresy:

Chrudim 4,8 1,9 10,5 2,9 1,2 10,7 12,9 11,9 -0,2 1,0 0,9
Pardubice 4,7 2,8 10,9 2,7 1,3 9,9 17,7 12,8 1,0 5,0 5,9
Svitavy 4,9 2,0 10,3 3,2 1,7 10,1 10,6 11,0 0,2 -0,4 -0,2 
Ústí nad Orlicí 4,8 2,0 11,0 3,0 1,6 10,0 9,5 11,5 1,0 -2,0 -1,0 

1) 

absolutní údaje

Rozvody narození

Potraty

hovalí hovalí

Cizinci v Pardubickém kraji a jeho okresech (k 31. 12.)
*)

abs. v % abs. v % abs. v % abs. v %
Pardubický kraj 5 335 5 648 6 418 12 063 12 011 13 389 1 378 111,5 Pardubický kraj 13 389 3 747 28,0 2 891 21,6 1 335 10,0 1 196 8,9
v tom okresy: v tom okresy:

Chrudim 377 691 1 109 1 573 1 460 1 594 134 109,2 Chrudim 1 594 386 24,2 405 25,4 318 19,9 37 2,3
Pardubice 2 438 1 734 2 314 6 059 6 369 7 354 985 115,5 Pardubice 7 354 2 189 29,8 1 513 20,6 564 7,7 263 3,6
Svitavy 753 862 1 018 1 311 1 205 1 343 138 111,5 Svitavy 1 343 330 24,6 346 25,8 173 12,9 81 6,0
Ústí nad Orlicí 1 767 2 361 1 977 3 120 2 977 3 098 121 104,1 Ústí nad Orlicí 3 098 842 27,2 627 20,2 280 9,0 815 26,3

Cizinci
celkem Slovensko Ukrajina Vietnam Polsko2005 2010 2015

k 31. 12. 2016 

2016*)
Rozdíl 
2016-
2015

Index
2016/
2015

1996 2000
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MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA

Kostelíčky zamířily do Senátu
Díky nabídce senátora Ing. Petra Šilara jsme měli jedinečnou 

příležitost prezentovat přímo na půdě Senátu Parlamentu ČR náš 
projekt na záchranu varhan ve vesnických kostelích na Králicku. 
Ve dnech 14. – 27.3.2017 se v budově Senátu PČR uskutečnila 
výstava, která náš projekt představila na dvanácti grafi ckých pa-
nelech. Dne 14.3. v 17. hod. proběhla vernisáž za účasti senátora 

Petra Šilara, starostky města Králíky Jany Ponocné, autorek projektu 
Kristiny Brůnové a Denisy Hejtmanské a dalších hostů, během které 
vystoupila také králická hudební skupina Neřežto.

Doufáme, že tako akce přispěla k šíření dobrých zpráv o našich 
aktivitách, a také k získání zájmu nových mecenášů, jejichž fi nanční 
dary nám pomohou při realizaci oprav varhan z kostela Nejsvětější 
Trojice v Heřmanicích. 

Na účtu veřejné sbírky bylo dosud shromážděno 447.216 Kč 
z potřebných 570.000 Kč. Největším příspěvkem z poslední doby 
byl dar 20.000 Kč, poskytnutý nadací „Berta und Franz Jentschke 
Stiftung“. 

Martin Hejkrlík

Milí rodiče, rádi bychom Vám přiblížili program na měsíc 
duben.

V rámci úterních aktivit čekají na děti opět říkanky, hýbánky 
a povídání a zpívání o zvířátkách. Dále se můžete poslední 
úterý těšit na výlet, pokud budeme mít štěstí na pěkné počasí, 
jinak si něco hezkého s dětmi vytvoříme v centru pod střechou.

Cvičení pro batolátka a kojeňátka probíhá již tradičně vždy 
ve čtvrtek.

Jóga pro těhotné se koná každé úterý od 16:30 a jóga pro 
dospělé každý čtvrtek od 18 hodin.

Na závěr bychom rádi moc poděkovali všem maminkám 
a dobrovolníkům pomáhajícím na burze dětských věci. Dě-
kujeme!

Těšíme se na Vás v centru a přejeme krásné nadcházející 
jaro, plné sluníčka.

Kolektiv MC Emma

Karneval v MŠ Prostřední Lipka
Maškarní karneval je pravidelnou akcí naší mateřské školy, 

na kterou se těší děti, ale i paní učitelky. Celá mateřská škola se 
nejprve změní v pohádku a potom přijde průvod masek. Letos 
jsme měli ve školce vlka a Karkulku, spidermany, podivného 
panáčka, zdravotní sestřičku a mnoho dalších masek. Děkujeme 
tímto rodičům za nápaditost a sponzorům za dárky do tomboly, 
část sponzorského příspěvku jsme použili k nákupu dětských 
lehátek.

Za mateřskou školu moc děkují děti a paní učitelky.
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Den, kdy se setkává praxe s teorií v SOUo Králíky
 aneb setkání zástupců Agrovenkova, vedoucích pracovní-

ků předních zemědělských podniků z našeho regionu se stu-
denty Středního odborného učiliště opravárenského Králíky 
dne 22.3. 2017 v 10:00. 

Cílem bylo seznámit žáky, učitele i vedení SOUo a radního pro 
školství ing. Bohumila Bernáška za Pardubický kraj s možnosti 
najít uplatnění budoucích absolventů jak  učňovského, tak i stře-
doškolského nástavbového oboru ve sféře zemědělství. Jak dnes 
vypadá struktura zemědělské výroby v okresech UO, SY či RK 
včetně toho, že jsou u nás žáci i z Olomouckého kraje? Připomeň-
me si, jaké typy zemědělských subjektů dnes u nás máme. V prvé 
řadě drobné rolníky do 10 ha, dříve se jim říkalo kovozemědělci. 
Zemědělská činnost slouží k přivýdělku drobného rolníka s tím, 
že má jiné hlavní zaměstnání. Tomuto odpovídá i obrovský podíl 

manuální ruční práce bez možnosti mechanizace. Další v řadě jsou 
malé farmy 11 - 50 ha, zde se už práce bez mechanizace neobejde. 
Lze tvrdit, že struktura takové výměry uživí na plný úvazek jednoho 
člověka, ovšem pracovní nasazení trvá 365 dní v roce většinou 
v sezóně od úsvitu do soumraku. Následují rodinné farmy tvořené 
generacemi prarodičů, rodičů i jejích dětí a dnes i vnoučat s vý-
měrou 51 - 200 ha. Zdárným příkladem takových farem v našem 
blízkém okolí jsou: Martincovi (Králíky), Podzimkovi (Hedeč), 
Pařízkovi (Červený Potok), Urbanovi (Orlice), Chládkovi (Podlesí 
u Lanškrouna) či Bínovi (Bílá Voda) atd. A aby byl výčet struktury 
podniků v našem okolí kompletní, nesmí chybět ty větší podniky 
200 - 10 000 ha či i více. Opět jenom ve zkratce zmíníme  význam-
né zaměstnavatelé našich absolventů Jamenská a.s., Podorlicko 
Mistrovice, Kunvaldská Kunvald, ZEOS Prostřední Lipka, VIKA 
Kameničná, Klas Nekoř, Rolnická Červená Voda a jistě mezi nej-
většími jsou např. ZOD Zálší či ZOD Žichlínek. Důležité místo 
mají i ty podniky, jejichž činnost nespočívá v samotném hospoda-
řením na poli, nýbrž nabízejí služby či servis pro zemědělce. S naší 
školou významně spolupracují: AgroKonzulta Žamberk (Horsch, 
Deutz-Fahr), Agrotec Hustopeče (Amazone, New Holland), Marek 
ZT Helvíkovice, STROM Helvíkovice (John Deere, Poettinger), 
Agromex Želkovice (Fendt, Fella), Mikula zemědělská technika 
či Vobosystém s.r.o.  Co výše jmenované spojuje je to, že jsou to 
naši absolventi jenž v těchto fi rmách pracují. Ti nejlepší  to dotáhli 
na pozice vedoucích pracovníků či vlastníků fi rem, příkladem nám 
může být Ing. Václav Filip (Jamenská a.s.) nebo pan Jiří Marek 
(VIKA Kameničná)

Po naplnění prostoru jídelny našimi žáky a představení čestných 
hostů  se role průvodce zhostila paní ředitelka SOUo Mgr. Petra 
Doubravová spolu se zástupcem Agrovenkova panem Václavem 
Koblížkem. Následně proběhlo několik prezentací zástupců 
budoucích zaměstnavatelů, ukázky prezentací, které obsahovaly 
videa či fotky přímo jak z živočišné, tak rostlinné výroby několika 
zemědělských podniků. Hlavním tématem diskuze byla možnost 
vytvoření vzájemné spolupráce mezi učilištěm a zaměstnavateli. 
Hovořilo se zde o podporování studentů ze strany budoucích 
zaměstnavatelů formou stipendia během studia. Pan Koblížek 
z Agrovenkova položil posluchačům přímou otázku, kolik z nich 
uvažuje o budoucím možném působení v zemědělství. Jistou 
pravdou je, že zemědělství nenabízí takové fi nanční možnosti, jaké 

nabízí např. práce pro automobilku v Kvasinách či  subdodavatele 
této fi rmy. Ovšem zemědělství je tradiční lidskou činností spojenou 
s utvářením krajiny v našem okolí. O to víc, že Králicko se stává 
turistickou výkladní skříní Pardubického kraje, a to nejen svými 
aktivitami při zimních sportech. V posledních letech vnímáme 
zvýšenou turistickou návštěvnost i v létě, v menší míře se dá 
tak hovořit o celoroční víkendové turistice, neboť zde máme co 
nabídnout. Ovšem, abychom si vytvořili jakousi image Alpských 
středisek, musíme si své zemědělce - krajinotvorce udržet. Neboť 
na zdevastovanou či zarostlou krajinu se nikdo jezdit dívat nebude 
a nezapomínejme, že jiná místa se také mění. Doufám tak, že ti, co 
jsou v současnosti v zemědělství či počítají s nástupem do této sféry, 
mají být na co hrdí. Jsou to oni, kdo tvoří krajinný ráz. A hlavně 
pracují s něčím, co tu po nich zůstane i pro další generace. Právě 
proto se ředitelka SOUo Mgr. Doubravová obrátila s dotazem na zá-
stupce Rady pardubického kraje z rezortu školství ing. Bernáška, 
zda by se nenašly prostředky na nákup nového traktoru pro potřeby 
autoškoly našeho učiliště. Ten současný má ve svém rodném listě 
rok výroby 1982 a svým věkem tak spadá pomalu do kategorie 
„traktoru dědečka“, kterého často trápí neduhy a nemoci. V této 
souvislosti jsem si vzpomněl na slova pana ministra zemědělství 
Jurečky z loňského zemědělského veletrhu  Techagro duben 2016 
o tom, jak si i jeho známí stěžují na nedostatek odborníků v ze-
mědělství či připomenutí připravovaného projektu traktorů pro 
autoškoly zemědělských škol.

Abych zakončil optimisticky konstatuji, že nezůstalo pouze jen 
u slov. Na závěr této akce se snahy o změnu chopily samotné ze-
mědělské podniky VIKA Kameničná, Marek ZT, VEMAS , Jamen-
ská a.s., Podorlicko Mistrovice. Byl realizován projekt trenažéru 
pro výuku jízdy s traktorem, kombajnem, řezačkou nebo jinými 
zemědělskými stroji, který díky výborné grafi ce, volantu s pedály 
a joystikem na ovládání funkcí se stává velice realistickým. Pár 
prvních jedinců si již trenažér mohlo otestovat. Naši žáci  i veřejnost 
si jej mohou sami vyzkoušet při nejbližší školní akci Technohrátky 

dne 24. 5. 2017 či náborech žáků základních  škol, kde jej budeme 
jistě prezentovat. Díky patří i fi rmě AgroKonzulta Žamberk, KLAS 
Nekoř a Vobosystém Chmeliště za pomoc s realizací výukových 
nástěnných obrazů. Tímto bych jim chtěl i osobně poděkovat. 
Dalším spuštěným projektem jsou virtuální testy EduPageTech 
v rámci výuky odborných předmětů pro naše studenty. Škola je 
zapojena do evropského projektu vzdělávání LANDTECHNIK 
Academie-online, kdy sledujeme aktuální trend ve vzdělání podle 
německého modelu. Nabízejí se tak možnosti dalšího vzdělávání 
přes internet, sledování aktuálních trendů servisu zemědělské 
techniky pro bývalé absolventy. Vše tak záleží i na projevení hlubší 
spolupráce se zemědělskými subjekty. Nic nekončí jen výučním 
listem či maturitním vysvědčením. Dokazují to přibývající výjimky 
z řad bývalých žáků, kteří se snaží to, co jim tato škola dala, jí také 
následně oplácet. 
S přáním hezkého dne 

za kolektiv SOUo Králíky 
Vojtěch Hubálek, DiS.
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duben 2017
 úterý 4. v 17:00 hod     ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 

VESNICE  (animovaná ko-
medie USA)

V novém animovaném fil-
mu o Šmoulech se Šmoulinka 
po nálezu tajuplné mapy vydává 
společně se svými nejlepšími 
kamarády Koumákem, Nešikou 
a Silákem na vzrušující a napí-
navou pouť Zakázaným lesem 
plným kouzelných stvoření, aby 
nalezli tajemnou, dávno ztrace-
nou vesnici dříve, než se to po-
daří zlému kouzelníkovi Garga-
melovi. Na své dramatické cestě 
plné nebezpečí jsou Šmoulové 

na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!
režie: Kelly Asbury  / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 

85 min

úterý 4. ve 20:00 hod   MASARYK  (historické životopisné 
drama ČR, SR)

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho 
srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností 
a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života procestoval, 
ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, 
kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je 
dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají 
i v jeho životě! Drama-
tický příběh, věnovaný 
osudům velvyslance 
a pozdějšího českoslo-
venského ministra za-
hraničí, Jana Masaryka, 
se vrací do doby těsně 
před druhou světovou 
válkou. Ve třicátých le-
tech vrcholí Masaryko-
va diplomatická kariéra, 
kterou tráví převážně 
ve Velké Británii, kde 
se snaží dostat světové mocnosti na stranu Československa. Muž, 
oceňovaný jako brilantní řečník, zábavný společník a milovník 
života, má však i svou temnou stránku. Masaryk hledá únik před 
svým jménem, před odpovědností i před sebou samým v hýřivém 
životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém sebetrýznění. 
Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného 
života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na ně-
kolik měsíců mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí historických 
událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale 
nevyrovnaného, sebedestruktivního muže a jeho marného boje 
o budoucnost vlastní země. 

režie: Julius Ševčík / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / české 
znění + titulky / 110 min

středa 5. v 17:00 hod   ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE  (animovaná komedie USA) 

V novém animovaném fi lmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu 
tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem 
na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kou-
zelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou ves-
nici dříve, než se to podaří zlému 
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné nebezpečí 
jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

režie: Kelly Asbury  / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 85 min

středa 5. ve 20:00 hod   JOHN WICK 2  (akční krimi USA)
V pokračování úspěšného akčního thrilleru přinutí legendárního 

Johna Wicka (Keanu Reeves) 
k návratu ze zabijáckého důcho-
du jeho bývalý spolupracovník, 
který se pomocí intrik snaží 
převzít kontrolu nad tajemným 
mezinárodním sdružením nájem-
ných zabijáků. Krevní přísaha 
Johna zavazuje, aby mu pomohl, 
a tak se vypraví do Říma, kde 
se utká s několika nejnebez-
pečnějšími zabijáky na světě. 
Non-stop jízda, která ztělesňuje 
vše, po čem jen mohou fanoušci 
akčních snímků toužit!

režie: Chad Stahelski / vstupné 100,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 120 min

čtvrtek 6. v 17:00 hod   ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ 
VESNICE  [3D]  (animovaná komedie USA)

V novém animovaném fi lmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu 
tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády 
Koumákem, Nešikou a Silákem 
na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kou-
zelných stvoření, aby nalezli 
tajemnou, dávno ztracenou ves-
nici dříve, než se to podaří zlému 
kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické cestě plné nebezpečí 
jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie!

režie: Kelly Asbury  / vstupné 140,- / přístupný / české znění / 85 min

čtvrtek 6. ve 20:00 hod   MOONLIGHT  (drama USA)
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený 

do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje 
o svoje místo v prostředí, ve kterém často rozhoduje právo sil-
nějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. 
Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství a sexuální iden-
tity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. 
Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických 
předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy.

režie: Barry Jenkins / vstupné 80,- / přístupný od 12 let / titulky 
/ 110 min



Králický zpravodaj 4/2017 - 19

úterý 11. v 17:00 hod   PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ 
OCEÁNŮ  (dokumentární 
Francie) 

Příběh malého tučňáka připra-
vujícího se na svou první cestu 
k moři nás zavádí do ledového 
království vzdálené Antarktidy. 
Tak jako každý tučňák, i náš 

hrdina naslouchá tajemnému volání, které ho vábí na dalekou pouť 
do neznáma. V zásadních chvílích dospívání jsou mu oporou matka 
a moudrý otec, který díky svým zkušenostem a autoritě dodává od-
vahu i dalším členům skupiny a pomáhá jim čelit těžkostem a nástra-
hám. – Pokračování oscarového snímku Putování tučňáků natočil 
režisér Luc Jacquet v rozlišení 4K a s využitím nejmodernějších 
technologií včetně ponorek a dronů. Dobrodružství nejodlehlejších 
částí naší planety se mu díky tomu podařilo zachytit tak, jak bylo 
ještě před několika lety nemyslitelné.

režie: Luc Jacquet / vstupné 80,- / přístupný / české znění / 80 min

úterý 11.     ve 20:00 hod   GHOST IN THE SHELL  [3D]  
(akční sci-fi  thriller USA)

Major (Scarlett Johansson) je velitelkou Sekce 9, speciální 
policejní jednotky, která bojuje proti těm nejhorším kyberzlo-
činům. Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kdy je svět 
závislý na moderních technologiích ještě víc než dnes a každé 

narušení technologického řádu může mít nedozírné následky. 
Koneckonců i hrdinka filmu je hi-tech produktem, dokonale 
vyváženou kombinací robota a člověka. S lidským mozkem 
a vyspělou robotickou schránkou se Major snaží dopadnout zlo-
čince, jehož cílem je zničení společnosti Hanka Robotics, lídra 
ve vývoji umělé inteligence. Major se však nepotýká pouze se 
zlem, ale také s vlastními pochybnostmi, když ji začíná zrazovat 
jediná nedokonalá část jejího jinak dokonalého těla – mozek. Čím 
dál častěji se jí v hlavě vynořují nesrozumitelné vjemy, které se 
zpočátku snaží potlačovat, ale posléze podněcují její zvědavost 
a přirozenou touhu přicházet záhadám na kloub. Tyto vjemy by 
mohly být otisky její předchozí existence, mohly by být klíčem 
ke vzpomínkám na její lidské Já, mohly by být klíčem k otevření 
její osobní Pandořiny skříňky, po němž se už na svět nebude 
dívat stejnýma očima. Protože všechno je jinak...

režie: Rupert Sanders / vstupné 150,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 105 min

čtvrtek 13. v 17:00 hod   POWER RANGERS: STRÁŽCI 
VESMÍRU  (akční dobrodružný 
sci-fi  USA)

Pět poněkud vzdorných teen-
agerů se nevysvětlitelnou náho-
dou či řízením osudu sešlo, aby 
se z nich stala nová generace 
v řadách bojovníků známých jako 
Strážci vesmíru.

režie: Dean Israelite / vstupné 
100,- / přístupný / české znění / 
120 min

čtvrtek 13. ve 20:00 hod   ÚKRYT V ZOO  (historické drama 
USA, GB, ČR)

Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené 
zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty si 

rozumí mnohem víc než s lidmi, 
nebojí se vlézt mezi neklidné 
slony do výběhu, je to vlastně 
ona, kdo svou energií a roz-
hodností celou zahradu vede. 
Ani ona však není schopná 
čelit valícím se dějinám. Když 
1. září 1939 napadne Německo 
Polsko, pocítí to zahrada prak-
ticky okamžitě. Bombardování 
a ostřelování města ve vteřině 
zničí všechno, co manželé Za-
binští léta budovali. Ze zahrady 
bez zvířat se stane skladiště 

německých zbraní a své odborné znalosti můžou Antonina a její 
muž Jan (Johan Heldenbergh) využívat jen k chovu prasat. Právě 
tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž 
krmí zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. 
A pro ně jezdí Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží 
jenom ty zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve sklepních 
prostorách pod zahradou. Riskantní operace je o to složitější, že 
kolem zahrady neustále krouží nacistický pohlavár Lutz Heck 
(Daniel Brühl), prominentní zoolog, který má pro Antoninu nejen 
profesionální slabost.

režie:Niki Caro / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky / 
120 min

úterý 18. ve 20:00 hod   RYCHLE A ZBĚSILE 8  (akční USA)

Velmi nečekané věci se budou odehrávat v osmém díle série 
Rychle a zběsile. Proti „rodině“ bude stát nejen velmi schopná a ne-
bezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.

režie: F. Gary Gray / vstupné 130,- / přístupný / titulky / 120 min

středa 19. ve 20:00 hod   ŠPUNTI NA VODĚ  (komedie ČR)
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) 

chystají zlatou svatbu. Z Kanady 
přilétá jejich bratranec Ondra 
(Pavel Liška), povahou tak tro-
chu dobrodruh. Bratry napad-
ne, že nejlepší by bylo vyrazit 
za rodiči na kánoích po řece jen 
ve třech, tak, jako za starých 
časů. Jenže od dob společných 
spanilých jízd se leccos změnilo. 
Třeba to, že Igor a David jsou 
ženatí a mají děti. Uvítací večeře 
pro Ondru, který přijíždí se svou 
mladou přítelkyní Zlaticou, se 
nezadržitelně mění v katastrofu. 
Když slavnostní tabule mizí pod nánosem sazí z komína, všem 
ženám dojde trpělivost a vyrážejí na kolech na dámskou jízdu. Tá-
tové se ale nevzdávají a rozhodnou se vydat na vodu v kánoích i se 
všemi dětmi. Desetičlenná expedice vyplouvá vstříc dobrodružstvím 
a spoustě bláznivých zážitků...

režie: Jiří Chlumský / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 100 min
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pátek 21. ve 20:00 hod   PŘES KOSTI MRTVÝCH  (myste-
riózní drama Polsko, ČR)

Hlavní postavou příběhu je 
Janina, energická, notně excen-
trická učitelka angličtiny a mi-
lovnice zvířat v důchodovém 
věku. Děj se odehrává v malé 
osadě na česko-polském po-
hraničí, kde se v rychlém sledu 
stane několik záhadných vražd 
bez jasně vysvětlitelné logiky či 
motivu. Hrůza a zděšení z vražd 
zároveň kontrastují s nezájmem 
místních občanů, kterým nevadí 
masové vyvražďování divokých 
zvířat v právě probíhající lovec-
ké sezóně. Do svého nového 

filmu obsadila slavná polská režisérka Agnieszka Holland také 
českého herce Miroslava Krobota.

režie: Agnieszka Holland / vstupné 110,- / přístupný od 12 
let  / titulky / 120 min

úterý 25. v 17:00 hod   MIMI ŠÉF   (animovaná komedie USA)
Tak tohle je hodně zvláštní batole. Nosí totiž elegantní 

oblek s kravatou, 
mluví hlubokým 
hlasem a nemístně 
vtipkuje. A taky 
se chová jako taj-
ný agent. Toho si 
všimne starší bratr 
Tim, který z jeho 
příchodu do rodiny 
zrovna velkou radost nemá. Byl jedináčkem, který měl veškerou 
rodičovskou lásku a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že 
rodiče si ničeho podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak 
se Tim snaží novému sourozenci podívat na zoubek. Tedy pokud 
už nějaký má. A jak to dopadne? Na to si musíte počkat do kina.

režie: Tom McGrath / vstupné 110,- / přístupný / české znění 
/ 95 min

úterý 25. ve 20:00 hod   ZTRACENÉ MĚSTO Z   (akční 
drama USA)

V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett (Charlie Hu-
nnam) poprvé vydává do Amazonie. Během několika expedic 
Fawcett a jeho asistent Henry Costin (Robert Pattinson) zmapují 
dosud neznámé území v Bolívii. S pomocí domorodců se vydá-
vají proti proudu Rio Verde. Výprava čelí kanibalům, nemocem, 

nekonečným dešťům a nedostatku potravin, ale Fawcett se 
nevzdává. Hluboko v srdci pralesa nachází důkazy o existenci 
neznámé, velmi vyspělé civilizace. Na své poslední výpravě 
Fawcett záhadně zmizí...

režie: James Gray / vstupné 120,- / přístupný / titulky / 140 min

čtvrtek 27. ve 20:00 hod   THE CIRCLE  (sci-fi  thriller USA)
Svět bez hladu a válek. Bez 

nemocí. Neomezené možnosti. 
V úchvatné a největší high-tech 
společnosti The Circle neexistuje 
problém, který by nebylo možné 
vyřešit. Právě sem, do zaměst-
nání snů, nastupuje mladá a am-
biciózní dívka Mae (Emma Wat-
son). Šéf a zakladatel společnosti 
(Tom Hanks) je vizionář, který 
vybudoval v Circle ráj na Zemi 
a který touží po dokonalém 
světě. Jeho receptem na pokrok 
a na šťastné a spokojené lidstvo 
je svět bez tajemství, naprostá 
otevřenost a transparentnost, 
sdílení… a sledování. Mae ohro-

mena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa zapojí 
do experimentu, který by štěstí a pokrok v Circle mohl rozšířit 
do celého světa. Bude mít kruh, do něhož vstoupila, cestu ven?

režie: James Ponsoldt / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min

pátek 28. ve 20:00 hod   ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL  (drama ČR)

Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných 
fi lmů, které se odehrávají na pozadí nejdramatičtějších období mi-
nulého století a časově předchází 
oblíbenému snímku Pelíšky. 
Vypráví o třech rodinách: rodině 
leteckého radiotelegrafi sty, rodi-
ně majitele kadeřnického salonu 
a rodině majitele zahradnictví. 
Obsáhne 20 let života postav, 
které musely v těchto pohnutých 
časech prožít nejlepší léta svých 
životů. Rodinný přítel je me-
lodrama odehrávající se ve 40. 
letech za německé okupace. Tři 
mladé ženy a dvě děti čekají 
na návrat svých vězněných mužů 
a otců. Válkou vynucenému 
rodinnému společenství obětavě 
pomáhá rodinný přítel a lékař Jiří. Film je příběhem lásky, která 
nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, 
o odchodech a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný 
portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady.

režie: Jan Hřebejk / vstupné 120,- / přístupný od 12 let  / české 
znění / 100 min

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 teré-
nu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto 
péči přizpůsobená – klient přichází sám nebo v do-
provodu rodinného příslušníka, popřípadě je dovezen 
automobilem PS.

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

Ke koupání je třeba, aby si klient přinesl vlastní to-
aletní potřeby.

Kontaktní tel.: 724 894 938
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Klub Na Střelnici Králíky
duben 2017

sobota 8.4.            zač. v 19:00 hod
JARNÍ KONCERT – HARMONIE LETOHRAD

Již posedmé se v Králíkách na Jarním koncertě představí HAR-
MONIE LETOHRAD s dirigentem Ing. Josefem Pilným. Ten se 
po svém příchodu k orchestru 
zaměřil na náročnější skladby 
a výrazně tak ovlivnil jeho re-
pertoár. Kromě lidových skladeb 
začal hrát také muzikálové a fi l-
mové melodie, swing, operu či pop. V současnosti orchestr sdružuje 
přibližně 45 hudebníků a je tak jedním z největších v Pardubickém 
kraji. Pro králické posluchače bude jistě zajímavé srovnání s Big 
Bandem Letohrad (dirigenti R. Zábraha a M. Fogl). Je skutečně 
výjimečné, že se v jedné půlce okresu  vyskytují dva výtečné velké 
orchestry – a je trochu škoda, že králičtí posluchači zatím dávají 
přednost koncertům Big Bandu, protože je nepochybné, že stejně 
hodnotný hudební zážitek jim může poskytnout i koncert Harmonie. 
Na tom letošním uslyšíte např. skladby z Lazebníka sevillského, 
melodie stříbrného plátna, Slovácký tanec, zahrají Veselí klarinetisté 
(sólo klarinetové sekce) a mnoho dalších skladeb ze širokého žán-
rového spektra. Zpívají Lída Šilarová a Richard Kohout, večerem 
provází Pavel Neumeister. Vstupné 100,- Kč, vstupenky budou 
v prodeji na místě koncertu.

středa 12.4.            STOP!           zač. ve 20:00 hod
Tomáš Poláček podnikl v létě roku 2015 bláznivou výpravu. 

Stopnul 250 aut povětšinou nevalné úrovně, aby se dostal přes Sibiř, 
Aljašku, nebezpečnou Střední 
Ameriku nebo peruánskou 
poušť až do střediska Ushuaia 
v Ohňové zemi - nejjižnějšího 
města světa. “V mexickém ka-
mionu jsme šňupali bílý prášek, 
v Jižní Americe žvýkali koku, 
ilegálně jsem překračoval hran-
ice mezi středoamerickými státy, 
to všechno v knize je,” vysvětluje 
Poláček, který stopuje více než 
dvacet let, dojel mimo jiné z Pra-
hy na olympiádu do Pekingu. 

“Páteří knihy je ale tahle cesta přes dva kontinenty,” říká, “protože 
ta byla určitě nejdrsnější - v posledních dnech jsem brečel.” Se 
svou dramatickou knihou se vydává teď na jinou cestu, na turné 
s projektem LiStOVáNí. Účinkují Lukáš HEJLÍK, Gustav 
HAŠEK a Tomáš POLÁČEK. Po skončení představení následuje 
prodej knihy a autogramiáda. – Vstupné 80,- Kč, předprodej u paní 
Kubešové.

sobota 22.4.                zač. ve 20:00 hod 
LUBOŠ ANDRŠT BLUES BAND + support LUCKY JOKE

Český kytarista, skladatel a všestranný hudebník Luboš Andršt 
čerpá svou inspiraci především 
z oblasti blues a jazzu. Ve svých 
začátcích byl, ostatně jako mno-
ho jiných, postaven před dvojí 
volbu. Buď jít svou vlastní cestou 
a zůstat umělecky nezávislý, 
nebo zvolit méně riskantní a vý-
nosnější existenci v bezpečných 
vodách domácí pop music. Na-
štěstí pro své posluchače zvolil 
první možnost. Přestože hrát 
rockovou a jazzovou muziku 
nebylo v tehdejším totalitním 

systému nic lehkého, vydržel po této cestě kráčet více než 45 let 
a dodnes zůstává svému ideálu umělecké svobody věrný. Během 
této doby postupně spolupracoval s celou špičkou české  jazzové 
i rockové scény (M. Prokop,  M. Kratochvíl, J. Hrubý, J. Stivín, 
R. Dašek, E. Viklický, M. Svoboda aj.), ale vystupoval také se 
zahraničními osobnostmi ( P. Lipa, Toto Blanke, Ignaz Netzer, 
Tonya Graves, Dana Gilespie, Tadeusz Nalepa, Paul Jones, Katie 
Webster, B.B.King). Jeho kytarové mistrovství je zaznamenáno 
na 45 albech, na kterých můžete najít mnoho jeho původních skla-
deb. Nyní vystupuje se svým Blues Bandem, s jazzovým kvartetem 
L.A. Group a také s Michalem Prokopem v jeho Framus Five 
a projektu Unplugged. Je autorem hudební publikace Jazz Rock 
Blues (Supraphon 1988 / Muzikus 1995), lektorem hudebních se-
minářů pro kytaristy a autorem vzdělávacího pořadu České televize 
„Kytarová klinika“. V roce 1998 byl zvláštním hostem asi nejslav-
nějšího bluesového kytaristy B.B.Kinga při jeho koncertu v Praze. 
Původně plánovaných 5 minut společného vystoupení se protáhlo 
na půl hodiny a bezprostředně po koncertě B.B.King řekl: „Luboš 
mě překvapil obrovsky. Ale ne autenticitou bluesového feelingu, 
poněvadž ta byla jasná, jen co zahrál prvních pár frází. Spíš tím, 
jak přemýšlivě je rozvíjel, což mě hned inspirovalo k reakcím. Tak 
si dueta představuji! Jako vzájemný dialog. Já si s ním zahrál moc 
příjemně. A pokud se jemu se mnou taky nehrálo nejhůř, doufám, 
že najdeme příležitost, jak v tom pokračovat.“ Že svá slova mínil 
upřímně, potvrdil B.B.King v červenci 2000 ve Zlíně, kde si během 
jeho koncertu opět společně zahráli. – Současná sestava Blues 
Bandu: Luboš Andršt – kytara, Marek Hlavica – zpěv, foukací 
harmonika (zakladatel a zpěvák vynikající skupiny Žáha); Pavel 
Novák – baskytara; Pavel Razím – bicí. Jako předkapela zahraje 
litomyšlská skupina Lucky Joke, jejíž bubeník je učitelem bicích 
nástrojů na králické ZUŠ. Velký sál Střelnice bude mít stolovou 
úpravu, při koncertě tedy bude možnost zakoupit občerstvení. 

Vstupné 150,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové 
v obchodě ve Valdštejnově ulici.

sobota 29.4.             ZRNÍ             zač. ve 20:00 hod
Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace 

elektroniky a písničkářské poetiky.
S talentem na melodie, mísením moderního zvuku, současné 

elektroniky a písničkářské poetiky jsou ikonou novátorství a hle-
dačství na české alternativní 
scéně. Od hraní na ulici se ta-
lentem a pílí vypracovali na její 
pomyslný vrchol. Vzhledem 
ke stylové otevřenosti a instru-
mentální zralosti je v jejich 
nezaměnitelné hudbě slyšet 
akordeon i beatbox, fl étna i experimenty s looperem. Kolektivně 
utvářená akusticko-elektronická hudba s mnohovrstevnatými 
texty se tak chvílemi ponořuje i do muzikantských krajin taneční 
hudby a ambientu. Jejich osobitý projev na pódiu je stejný jako 
jejich muzika: autentický, hutný, energický a hypnotický. Bez 
kalkulu, kompromisů a velkého labelu za zády sklízejí jejich desky 
ceny a nominace. Kromě vyprodaných klubů a hraní na velkých 
festivalech na hlavních podiích v hlavních časech jsou například 
majiteli ceny Anděl 2012 za Objev roku. Pod producentským do-
hledem Ondřeje Ježka a elektronického experimentátora Jonatána 
Pastirčáka alias Pjoni (SR) natočili ve Španělsku desku, kterou 
si opět sami vydávají. Páté řadové album vyšlo letos v  březnu, 
kdy startuje i Turné k nové desce. Zrní je hra. Zrní je pohyb.
Zrní jsou: Jan Unger / zpěv, kytara, fl étna; Jan Juklík / kytara, 
zpěv; Jan Fišer / housle, zpěv;

Jan Caithaml / baskytara, zpěv; Ondřej Slavík / bicí, akordeon, 
beatbox, zpěv. 

Vstupné v předprodeji 180,- Kč, na místě koncertu 220,- Kč. 
Vstupenky jsou v předprodeji u paní Kubešové v obchodě ve Vald-
štejnově ulici.
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Vážení spoluobčané, rada města v této době zvažuje instalaci 4 ks venkovních fi tness/cvičebních strojů v parku u Střelnice.  V této 
souvislosti  Vám nabízíme možnost navrhnout, o které z níže uvedených strojů byste měli zájem. Svůj návrh 4 zařízení můžete zaslat 
na e-mailovou adresu: otevrenaradnice@kraliky.eu, případně předat v písemné podobě na podatelnu MÚ Králíky. Stačí, když uvedete, 
že se jedná o „Návrh fi tness strojů“ a uvedete 4 čísla vybraných jednotlivých strojů. Vaše návrhy očekáváme do 20. dubna 2017.

Výběr cvičebních strojů do parku u Střelnice

1. Procvičování kloubů
Rehabilitační a relaxační
Posilování svalů horních 
končetin, zlepšování oheb-
nosti a pohyblivosti kloubů 
rukou a ramen, zápěstí, loktů 
a klíčních kostí. Vhodné pro 
rehabilitaci.

8. Jezdecké zařízení
Cvičební
Posilování svalů horních 
a dolních končetin, pasu, 
spodní části břicha a hrud-
níku. Možnost kompletní-
ho  protažení těla.

2. Masážní zařízení
Masážní
Uvolňování  napětí zádové-
ho svalstva a pasu. Pomáhá 
ke zlepšení krevního oběhu 
a nervového systému.

9. Surfovací zařízení
Cvičební
Posilování svalů pasu, zpev-
ňování zad, zlepšování oheb-
nosti a koordinace těla.

3. Procvičování ramen
Rehabilitační a relaxační
Posilování svalů horních 
končetin a zlepšování oheb-
nosti a pohyblivosti ramen-
ních kloubů. Vhodné pro 
rehabilitaci hybnosti ramen.

4. Šlapací zařízení
Cvičební
Pro rozvoj a posilování svalů 
nohou, konkrétně čtyřhlavé-
ho svalu stehenního, lýtek 
a hýžďových svalů.

5. Elipsovité zařízení
Cvičební, rozvoj koordinace 
těla
Zvyšuje pohyblivost horních 
i dolních končetin a zlepšuje 
ohebnost kloubů.

6. Procvičování pasu
Cvičební a relaxační
Procvičování a uvolnění 
svalů pasu a zad, posiluje 
mrštnost a ohebnost bederní 
oblasti.

7. Procvičování chůze
Cvičební
Zvyšování pohyblivosti dol-
ních končetin, zlepšování 
koordinace a rovnováhy těla, 
zvyšování kapacity srdce 
a plic, posilování nohou 
a hýžďových svalů.

10. Bradla
Cvičební
Posilování ramenního, 
břišního a zádového 
svalstva.

11. Rotoped
Cvičení a relaxace
Zábavné a efektivní procvičová-
ní lýtkových a stehenních svalů, 
zvyšování pohyblivosti dolních 
končetin a kloubů. Efektivní kar-
diovaskulární cvičení.

12. Sedy - lehy
Cvičební
Posilování a rozvoj břiš-
ních a zádových svalů.

13. Cvičení ramen a zad
Cvičební
Procvičování a protahování ztuhlých svalů 
ramen a zad.

14. Přitahování a shyby
Cvičební
Protahování a posilování 
svalů horních konče-
tin. Posilování břišního 
a zádového svalstva, 
především široký sval 
zádový.
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Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí  

a detašované pracoviště Prostřední Lipka 2 

VYHLAŠUJÍ 

ZÁPIS 
dětí do mateřské školy na školní rok 2017 – 2018 

dle §34, odst. 2, zákona 561/2004Sb. 

Zápis dětí bude probíhat: 

                   v budově MŠ Červený Potok                   v budově MŠ Prostřední Lipka  

                        9.5.2017                                      10.5.2017   

                           8:00 - 15:00 hod.                                        10:00 -  14:00 hod. 

 

 

K zápisu přineste s sebou: rodný list dítěte, v případě cizinců povolení k pobytu v ČR 
(originál k nahlédnutí a kopii k založení v MŠ), občanský průkaz zákonného zástupce. 

Formuláře k vyplnění dostanete v mateřské škole. 

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu  
vzdělávání naší školy. 

Těšíme se na Vás!!! 
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