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Ohlédnutí za Festivalem spolků
V sobotu 13. května 2017 se za lehce aprílového počasí uskutečnil 

2. ročník Festivalu spolků. Akce, která nabízí spolkům a organi-
zacím pořádajícím v Králíkách nejrůznější aktivity pro veřejnost 
možnost představit svoji činnost. Do akce se aktivně zapojilo cel-
kem 15 subjektů: K.O.T.V.A., fotbalisté – FC Jiskra 2008, skauti 
– Středisko Bílá liška, hokejisté – FC Jiskra – oddíl ledního hokeje, 
Discgolf – DGC Wild Eagles, hasiči – SDH Králíky i jednotka HZS 
ČR Králíky, rybáři – ČRS MO Králíky, myslivci – MS Jeřáb Králí-
ky, včelaři – ČSV - ZO Králíky, mateřské centrum – MC EMMA, 
Mlýn, MÓJA.CZ, VHK ERIKA Brno, Vojenské muzeum Králíky 
a Spolek seniorů Kralicka.

Pro nepřízeň počasí v čase přípravy se akce uskutečnila z velké 
části ve vnitřních prostorách Klubu Na Střelnici, nicméně část spol-
ků (VMK – mobilní výstava, SDH Králíky, hokejisté a MÓJA.CZ) 
se prezentovala v okolí Střelnice. Ani rozmary počasí neodradily 
od účasti zájemce především z řad dětí, pro které byla připravena 
soutěž o ceny. Také jejich rodiče i ostatní účastníci si se zájmem 
prohlédli ukázky z činnosti jednotlivých spolků. Všichni měli 
možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o tom, to co 
se dá ve volném čase dělat a mnozí také zjistili, že existují aktivity, 
o kterých dosud neměli ani tušení. A komu nestačilo se jen dívat, 
mohl si jednotlivé činnosti vyzkoušet na vlastní kůži. Z reakcí pří-
tomných bylo zřejmé, že se jim akce líbila.  Festivalu se zúčastnilo 
celkem asi 120 lidí, z toho cca 75 dětí.

Velký dík patří všem spolkům a organizacím, které se aktivně 
zapojily a dokázaly poutavou formou představit to, co dělají pro 
druhé. Je zřejmé, že své aktivity dělají rádi a především srdcem.  
Mnozí dokázali návštěvníky zaujmout natolik, že se některým dětem 
ani nechtělo odcházet.  Opět se potvrdilo, že nabídka volnočasových 
aktivit v Králíkách je velice pestrá a vybrat si může opravdu každý.

Věřím, že se podobná akce nekonala naposledy a v budoucnu se 
opět setkáme. A třeba bude počet zapojených organizací ještě vyšší.

Martin Hejkrlík

foto: M. Hejkrlík
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foto: M. Kacálek , P. Čada, O. Poláček a Z. Zářecký

Dobrovolní hasiči se nezastavili

Ohlédnutí za Festivalem spolků

foto: M. Hejkrlík
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Dobrovolní hasiči se 
nezastavili

Dobrovolní hasiči z Králík se 12. 4. 2017 rozloučili s bratrem, ko-
legou a zasloužilým hasičem Josefem Trampotou, který byl hasičem 
tělem i duší po celý svůj život. Hasičině věnoval 68 let svého života, 
kdy působil ve sboru v Králíkách a Prostřední Lipce jako funkcionář 
ve sboru, okrsku a okresu, věnoval se mládeži, působil ve výjezdové 
jednotce v Králíkách a v jednotce podniku Tesla. Svým přístupem 
byl vzorem nám všem. Čest jeho památce.

Ten den také proběhla beseda na téma „Požární ochrana a senioři“ 
v klubu seniorů v Králíkách, které se zúčastnilo na 25 seniorů, kteří 
získali informace o rizicích v požární oblasti a různé informační 
materiály.

Závěr měsíce dubna patřil sletu čarodějnic na Amálce, který 
připravily naše hasičky pro děti a širokou veřejnost. Děti v rámci 
soutěžních úkolů si mimo jiné ověřily vědomosti z požární ochrany, 
po absolvování soutěžního klání na ně čekala sladká odměna a klasic-
ké opékání špekáčků. Za tuto akci patří poděkování našim hasičkám 
a všem, co jim pomáhali.

Dne 6. 5. 2017 proběhla Hasičská pouť u příležitosti svátku sv. 
Floriána, patrona hasičů, na Hoře Matky Boží u Králík. Hasičské 
pouti se zúčastnilo sedm sborů: Králíky, Lichkov, Heřmanice, Bys-
třec, Dolní Dobrouč, Kunčice, Tisová a zástupci Okresního sdružení 
hasičů z Ústí nad Orlicí. Slavnostní průvod vyšel od hotelu Kačenka 
s dechovou hudbou směrem ke klášteru na Hoře Matky Boží, ozdo-
ben prapory jednotlivých sborů. Samotné pouti bylo přítomno na 90 
hasičů a na dalších 150 návštěvníků.

Po Bohoslužbě následoval další program, kde pro účastníky ha-
sičské pouti byly přístupné k prohlídce ambity kláštera a Památník 
obětem internace. Následně vystoupila přípravka z Lichkova se svojí 
ukázkou. Pro děti byly připraveny různé soutěže, po jejich splnění 
na ně opět čekala sladká odměna. Úspěch slavilo energické vystou-
pení žen z oddílu ASPV při Tělovýchovné jednotě Jiskra Králíky. 
Poslední ukázky patřily HZS Králíky, který představil záchranu osoby 
z havarovaného vozidla a následně předvedla jednotka SDH města 
Králíky hašení motorového vozidla. 

Na místě byla ke zhlédnutí technika Hasičského záchranného 
sboru a jednotky sboru dobrovolných hasičů, prezentoval se zde také 
spolek Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku z Brna a jejich partner, 

fi rma STIHL. Pro děti byl k dispozici kreativní koutek, skákací hrad 
a nesmělo samozřejmě chybět občerstvení. Ke kafíčku patří nějaká 
ta sladkost, kterou napekly naše ženy - hasičky, výtěžek z prodeje 
byl předán SDH Lichkov na činnost zaměřenou na práci s dětmi.

Poděkování patří všem, kdo se zúčastnil Hasičské pouti na poutním 
místě Hora Matky Boží. Za zdárný průběh celé akce patří poděkování 
členům SDH Králíky a jejich příznivcům, SDH Lichkov za výpomoc, 
rektoru duchovní správy poutního kostela v Králíkách P.ICLic. Karlu 
Moravcovi, Městu Králíky, Pivovaru Holba Hanušovice, Požární 
bezpečnost, s.r.o., středisko Hradec Králové, hokejovému oddílu 
Tělovýchovné jednoty Jiskra Králíky, HZS Pardubického kraje, 
stanice Králíky, Pekárny Falta Králíky, Služby Města Králíky, s.r.o. 
a všem co podpořili naši akci.

Dne 13. 5. 2017 proběhl Festival neziskovek, kde hasiči prezen-
tovali jak sebe, tak i techniku a pro účastníky akce připravili drobné 
občerstvení.

Dne 17. 5. 2017 byla beseda pro seniory na téma Požární bez-
pečnost v Lichkově, která proběhla v místní restauraci U nádraží. 
Sešlo na 40 seniorů, pro které byla připravena přednáška s následnou 
besedou a tiskové materiály. 

Květen také tradičně patří okrskové soutěži v požárním útoku, 
která se konala v sobotu 20. 5. 2017 v Lichkově pro okrsek č. 21 
(Mladkovsko) a č. 24 (Králicko), které se zúčastnilo celkem 24 
družstev v kategoriích ženy, muži a děti starší a mladší. Z našeho 
okrsku bylo postaveno 7 družstev, jedno družstvo v kategorii žen 
z Heřmanic, čtyři v kategorii muži I z Boříkovic, Dolní Moravy, 
Heřmanic, Králík a dvě družstva v kategorii muži II z Heřmanic 
a z Králík. Každé družstvo mělo dva pokusy. Ženám se letos nedařilo 
a v obou pokusech byly diskvalifi kovány. V kategorii muži I skončila 
družstva v pořadí: Dolní Morava, Králíky, Boříkovice, Heřmanice, 

muži II: Heřmanice, Králíky. Mladkovský okrsek byl vyhodnocen 
zvlášť, v kategorii ženy vyhrálo družstvo z Lichkova, v kategorii muži 
I družstvo z Mladkova, v kategorii muži II družstvo z Těchonína, 
v kategorii starší děti vyhrálo družstvo z Mladkova a v kategorii 
mladší děti družstvo z Těchonína. Organizátorům z Lichkova patří 
velké poděkování za přípravu soutěže a připravené zázemí.

starosta SDH Králíky, Milan Kacálek
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Ve Vojenském muzeu Králíky 
fi nišuje rekonstrukce „nadupané 

babičky“!
Jindřich Večeř ji věnoval 2 500 pracovních hodin…
Typický zvuk vzduchem chlazeného dvanáctiválce Tatra o obsahu 

14 825 cm³ a výkonu 185 koní doprovázel pohled na impozantně 
sunoucí se těžký tahač přívěsů, který bez obtíží zvládal náklady až 
100 tun těžké... To byla „nadupaná“ Tatra T – 141!

V poválečné době, až na několik vojenských speciálů cizího pů-
vodu, neexistoval v československém vozovém parku tahač těžkých 
přívěsů. Díky značnému potenciálu vozidla Tatra 111 se ve velmi 
krátké době podařilo vyvinout tahač Tatra 141. Nepřekvapí tedy, že 
značná část dílů je pro oba typy shodná. Na první pohled se liší Tatra 
141 od Tatry 111 větší – osmimístnou – kabinou, menším rozvorem 
mezi přední a střední nápravou i celkovou délkou vozidla s nápadně 
krátkou ložnou plochou. Ta byla určena k uložení adhezní zátěže – to 
aby byl tahač těžší, na silnici lépe seděl a síly od motoru se prostřed-
nictvím pneumatik účinněji přenášely na vozovku.

První vozidla opustila brány závodu již v roce 1957, od roku 
1959 (zpočátku asambláží dílů z Kopřivnice) se vyráběla v závodě 

v Bánovcích nad Bebravou. Tatra 141 se standardně dodávala s ko-
lovými redukcemi pro přepravu nákladů do celkové hmotnosti 100 
tun, vyráběla se i varianta bez kolových redukcí označovaná T 141B. 
Ta byla určena pro přepravu nákladů do hmotnosti 50 tun. Výroba 
běžela třináct let a ukončena byla roku 1970, kdy se podařilo dokončit 
4 981 kus vozidla tohoto typu. 

Vozidla pracovala v „civilu“ a sloužila pochopitelně i v armádě. 
Tahala nejrozmanitější velké náklady – součásti turbín, trafostanic, 
ocelových konstrukcí, nádrží, bagry a buldozery, ale i tanky. Na le-
tištích pak rovněž vykonávala práci letištních tahačů.

Jeden z mála dochovaných exemplářů (počet zachovaných kusů 
v ČR je odhadován na maximálně 2 desítky, z toho rekonstruovaných 

cca 10, ve vojenském provedení maximálně 3 exempláře) je postupně 
rekonstruován ve Vojenském muzeu Králíky. Má výrobní číslo 3 618, 
což odpovídá roku výroby 1967. Získali jsme ho zcela náhodně v roce 
1998. Tehdy jsme zjistili, že jeden zemědělský podnik na Vysočině 
připravuje odvoz Tatry 141, naložené odpadem a s připojeným 
podvalníkem P 32 do kovošrotu. Složilo se nás několik a dokázali 
jsme nabídnout stejnou cenu, jako místní kovošrot. Za kilo železa se 

tehdy platilo 80 haléřů. Majitelé byli naštěstí osvícení a dali přednost 
naší nabídce. Možná proto, že jsme přislíbili záchranu a rekonstrukci 
této zasloužilé dělnice. Celá souprava se pak po vlastní ose (přes 100 
km!), i při naprosto nevyhovujícím technickém stavu, přesunula 
do Těchonína. Tam jsme směli, díky vstřícnosti místních funkcionářů 
AČR, Tatru zaparkovat v kasárnách. 

Pan Jindřich Večeř, bývalý dlouholetý správce muzea – občan 
Králík – po odchodu do zaslouženého důchodu, pokračoval v práci, 
jež započal před řadou let. A v těchto dnech se jeho nezměrné úsilí 
blíží naplnění – poté, co na rekonstrukci vozidla odpracoval 2 500 
hodin, z celkových 3 500, které si „nadupaná babička“ během své 
omlazovací kůry vzala. Nyní dostává podobu zbrusu nového stroje! 

Letos tato robustní krasavice oslaví 50. narozeniny... Muzeum 
po ukončení rekonstrukce chystá „spanilou jízdu“, během které se 
tato omlazená a velmi výkonná dělnice představí veřejnosti.

Martin Ráboň,
foto Martin Večeř a autor

Sociálně-terapeutické dílny Miriam
Oblastní charita Ústí nad Orlicí s podporou Města Králíky 

otevírají v Králíkách novou sociální službu pro občany s tělesným 
a mentálním postižením. Sociálně-terapeutické dílny Miriam 
(STD) pracují s klienty formou manuální práce, a dále jim nabízejí 
aktivity, které rozvíjí jejich osobnost, společenské kontakty nebo 
komunikaci. Kapacita zařízení je 8 osob, o které pečuje odborně 
vyškolený personál. 

Zrod projektu a jeho fi nancování objasňuje ředitelka Oblastní 
charity, Ing. Marie Malá: „Podnět ke vzniku celého projektu dali 
manželé Krskovi, kteří hledali pro svého syna činnost, která by ho 
bavila, a již několik let podobným způsobem se synem pracují.  
Po několika jednáních se nám daří otevřít službu, aby ji mohli vy-
užívat i další občané. Oblastní charita zařízení provozuje, zajišťuje 
fi nanční krytí, péči o zaměstnance atd., město opravilo a pronajalo 
prostory v Králíkách.

Roční rozpočet STD činí 1.596.000 Kč. Pro letošní rok poskytli 
částku 678.000 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí a Pardubic-
ký kraj, na dofi nancování použijeme část Tříkrálové sbírky, dary 
a příspěvek od města. 

Vedoucí zařízení, Mgr. Miroslava Kopecká uvádí: „Cílem 
našeho projektu je dát uplatnění lidem s handicapem - zapojit je 
do práce, rozvíjet jejich manuální zručnost, ale i sociální kontakty 
a dovednosti. Jde o sociální činnost, nikoli výdělečnou, takže výkon 
není určující. Chceme zapojit občany s postižením do smysluplné 
činnosti, a zároveň jim naplnit volný čas po práci – zahrát si hry, 
zajít si na oběd nebo kávu, zpívat, cestovat…“

STD jsou otevřeny v pracovní dny od 8 do 15 h. Vyrábějí se zde 
dekorační předměty ze dřeva, látky, kůže, papíru a v brzké době 
bude možné si je zde i zakoupit. Služba je pro klienty zdarma.

K ontakt: Sociálně-terapeutické dílny Miriam, Příční 352, 
Králíky, tel. 734 780 387, e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz, www.
uo.charita.cz 
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Miaow Miaow: St. Barbara Cathedral‚. Zdroj: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_01. JPG. (CC BY-SA 3.0) 
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Významné králické osobnosti
Dnes zveřejňujeme vizitku osobnosti, kterou v Králíkách potkává-

te, ale mnozí netušíte, že bývala úspěšným atletem. Tou osobností je 
PhDr. Pavel Pěnkava, majitel králické drogerie a obchodu s obuví. 
Pavel Pěnkava se narodil 26. prosince 1944 v Pelhřimově. Základní 
školu však navštěvoval v Nižboru u Berouna, kde jeho otec pracoval 
v místním  lihovaru.  Po skončení základní školy začal Pavel studo-
vat na chemické průmyslovce v Lovosicích. Jednou studenti běželi 
v rámci Sportovních her mládeže přespolní závod. Trenér lovosic-
kých atletů Stanislav Dřevěný za Pavlem Pěnkavou po výhře přišel 
a přesvědčil ho, že jeho sportem je atletika.  Tak začal v Lovosicích 
jako dorostenec závodit v roce 1960. Již o rok později získal Pěnkava 
druhé místo v krajském přespolním běhu v Doksech a  čtvrté místo 
na přeborech republiky v Opavě. V roce 1965 vytvořil Pavel Pěnkava 
československý juniorský rekord na 2 000 metrů a československý 
rekord mužů na tři míle. Po maturitě nastoupil do Severočeských 
chemických závodů v Lovosicích a za 14 dní na to narukoval na voj-
nu do Rudé hvězdy Praha, kde pokračoval v atletickém tréninku. 
Zde ho trénoval Miloš Písařík, který měl významný vliv na jeho 
sportovní kariéru. Po ukončení základní vojenské služby se Pavel 
Pěnkava naplno věnoval sportu a zároveň studoval na vysoké škole. 

Postupně úspěšně vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, řízení 
na Vysoké škole ekonomické a psychologii na Karlově univerzitě. 

Pavel Pěnkava vyzkoušel všechny běžecké atletické disciplíny 
(od 60 m po 10 km na silnici), nakonec se specializoval na střed-
ní a dlouhé tratě. První výrazný úspěch přišel v roce 1964, kdy 
na Mistrovství Československa získal zlatou medaili ve štafetě 
na 4 x 400 metrů. Tímto vítězstvím odstartoval velmi úspěšnou 
kariéru. Na Mistrovství Československa 1966 získal se štafetou 
na 4 x 400 m bronzovou medaili, sám si ještě doběhl pro stříbro 
na 800 m.  Stříbrnou medaili na 800 m bral i z mistrovství o rok 
později. A pak už nastalo „zlaté období“. Od roku 1968 vozil Pavel 
Pěnkava z Mistrovství Československa pouze zlaté medaile. Stal 
se mistrem republiky v běhu na 1 500 metrů v roce 1968, 1969, 
1970, 1971 a 1973 a mistrem republiky v běhu na 5 000 m v roce 
1972, 1974 a 1975. Na halovém mistrovství ČSSR v atletice v roce 
1969 zvítězil v běhu na 3 000 metrů, na stejné trati si v roce 1977 
doběhl pro bronz. Úspěšně se také účastnil halového mistrovství 

Evropy. V roce 1967 získal stříbro (3 x 1 000 m) a bronz (závod 
na 4 kola), v roce 1969 stříbro (3 x 1 000 m) a v roce 1974 bronz 
(běh na 3 000 m). Přes dobré výsledky (splnil kvalifi kační limit) 
se na olympiádu v roce 1968 v Mexiku nedostal, přednost dostal 
Josef Odložil. V roce 1969 doběhl na mistrovství Evropy v Athénách 
ve fi nále běhu na 1 500 metrů na sedmém místě. Největším individu-
álním úspěchem byl zisk bronzové medaile v běhu na 3 000 metrů 
na halovém ME 1974 v Göteborgu. V reprezentačním družstvu 
Československa startoval celkem 29x. V roce 1970 v utkání ČSSR 
- Finsko porazil Pavel Pěnkava na nové tartanové dráze na Strahově 
Fina Vasalu časem 3:40,3 a překonal deset let trvající strahovský 
rekord Rumuna Vamose. V roce 1971 vyhrál  75. ročník slavného 
přespolního závodu Běchovice. V knize Zlatá kniha atletiky je 
uvedeno, že Pavel Pěnkava patří k nejlepším československým 
běžcům všech dob. Nejvíce si pan Pěnkava váží bronzové medaile 
z Göteborgu, kterou mu osobně předával král Carl Gustaf, a vítězství 
v legendárním závodě z Běchovic do Prahy. Hrdý je také na to, že 
dokázal zaběhnout 10 km v lepším čase než Emil Zátopek.

Svou aktivní atletickou kariéru ukončil v 31 letech. Po té pracoval 
jako vedoucí vrcholového střediska mládeže Rudé hvězdy a pečoval 
o budoucí atlety, plavce, moderní gymnasty a zápasníky. Zde zůstal 
necelé tři roky, potom dlouhá léta pracoval na ministerstvu vnitra, 
kde řídil vrcholový sport (do roku 1991). Od devadesátých let se 
věnuje psychologii, která ho velmi baví.

V osmdesátých letech jako řídící pracovník vrcholového sportu 
byl pracovně na pozvání Rudé hvězdy Brno (později Kometa Brno) 
v lyžařském středisku na Dolní Moravě. Krásná příroda v této 
části republiky se mu natolik zalíbila, že v roce 1987 společně 
s manželkou koupili malý „stateček“ na Dolní Orlici. Na začátku 
devadesátých let koupili v privatizaci králické prodejny drogerie 
a obuvi, které potom provozovala manželka Jana. Ta dříve pracovala 
v kanceláři ve fi lmových studiích Barrandov, ale teprve podnikání 
bylo její pravou životní náplní. Pan Pěnkava označuje toto období 
za nejspokojenější v jejich životě.

Manželé Pěnkavovi vychovali tři děti - dcery Janu a Hanu a syna 
Petra. Jedině dcera Jana se „potatila“, protože závodila na trati 400 m 
a byla členkou reprezentace. Děti Pěnkavových žijí  se svými rodi-
nami v Praze. Pavel Pěnkava je hrdým osminásobným dědečkem 
a je stále velmi aktivní. Rád fyzicky pracuje a tráví čas v přírodě.

Anketní otázky:
 1. Co se Vám vybaví při vyslovení názvu Králíky?
Pruh krásné přírody mezi Orlickými horami a Jeseníky.
2. Jak často se do Králík vracíte?
Neustále pendluji mezi Prahou a Králíkami.
3. Co máte v Králíkách rád?
Vedle krásného náměstí to je velice pestrá nabídka kulturních akcí. 
Děti v této oblasti mají krásné prezentace.
4. Co byste v Králíkách zlepšil?
Myslím si, že městu chybí vize.  A trochu mě mrzí, že se zde víc 
nevěnuje atletice.

Monika Hejkrlíková
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_P%C4%9Bnkava
http://mail.meulovo.cz/dnesek/2004/0412_08.html
http://www.atletika-behy.cz/bezec.php?id=981

Autorka děkuje za tip svému tátovi Jaroslavu Pomikálkovi.

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Miroslavu Černému, 
náčelníkovi Horské služby na Dolní Moravě, který mi v dubnu, 
v době sněhové kalamity, přivezl na dopravně nedostupnou chatu 
základní potraviny. Velmi si vážím jeho pomoci.

Ing. Miroslav Kváč
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 
konaného 15. května 2017

Přítomní členové zastupitelstva města:
Ponocná Jana, starostka; Mgr. Hejkrlík Martin, místostarosta; 

Mgr. Beran Miroslav, člen RM; Ing. Dostálek Ladislav; Hrda 
David; Ing. Kosuk Roman; Mgr. Krabec Dušan; Ing. Kubín Vác-
lav; Ing. Málek Karel; Ing. Strnad Pavel, člen RM; Šiko Pavel; 
Mgr. Švanda Jiří; Ing. Tóth Ladislav, člen RM; Vyšohlíd Antonín.

Z jednání omluven: Mgr. Hlava Karel

Za MěÚ:
Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Ing. Věra Kubíčková, 

Ing. Magdalena Berková, Ing. Jan Divíšek, Jitka Prausová

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání
  4.1. Majetkové operace
  4.2. Schválení účetní závěrky města za rok 2016
  4.3. Schválení závěrečného účtu města za rok 2016
  4.4. Schválení aktualizovaného znění stanov Sdružení obcí 
Orlicko
  4.5. Změna Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Králíky
  4.6. Statut fondu památkové péče
  4.7. Fond památkové péče města Králíky – pravidla pro 
poskytování dotace
5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

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

přítomných zastupitelů a občanů. Dále konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 14 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jed-
nání ZM ze dne 10.04.2017 Ing. Ladislav Dostálek a Mgr. Dušan 
Krabec nevznesli připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Ing. Pavel Strnad a Mgr. Jiří Švanda.

ZM/2017/04/047: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu 
jednání Ing. Pavla Strnada a Mgr. Jiřího Švandu. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
2. Schválení programu

Nebyla navržena žádná změna ani doplnění programu. Paní 
starostka navrhla hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2017/04/048: ZM schvaluje program jednání ZM č. 04.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

3. Zpráva z jednání RM
Výběr usnesení z jednání rady města přednesl místostarosta 

města Mgr. Martin Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.01. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3755/2 v k. ú. Králíky
ZM/2017/04/049: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje prodej 

pozemku p. p. č. 3755/2 – ostatní plochy o výměře 202 m2 v k. ú. 
Králíky České republice s právem hospodaření Lesům České re-
publiky, s. p., IČO 42196451, sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 
Hradec Králové za kupní cenu ve výši 8.540 Kč. Zároveň Zastupi-
telstvo města Králíky schvaluje kupní smlouvu č.: S 498/17/124 
v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.1.02. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 3512 
v k. ú. Králíky

ZM/2017/04/050: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 
prodeje pozemku p. p. č. 3512 – trvalého travního porostu o výměře 
354 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.1.03. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 2404 

v k. ú. Červený Potok
ZM/2017/04/051: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 

prodeje pozemku p. p. č. 2404 – zahrady o výměře 776 m2 v k. ú. 
Červený Potok za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
4.1.04. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 441 v k. ú. 

Králíky  
ZM/2017/04/052: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr 

prodeje pozemku p. p. č. 441 – zahrady o výměře 1 487 m2 v k. ú. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.2. Schválení účetní závěrky města za rok 2016

Vedoucí fi nančního odboru Ing. Magdalena Berková předlo-
žila k projednání a schválení účetní závěrku města sestavenou 
k 31.12.2016 

ZM/2017/04/053: ZM schvaluje účetní závěrku města Králíky 
za rok 2016.

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
4.3. Schválení závěrečného účtu města za rok 2016

Vedoucí fi nančního odboru Ing. Magdalena Berková předložila 
k projednání a schválení návrh závěrečného účtu města Králíky 
za rok 2016. Dále podrobně vysvětlila důvody navržených usnesení. 
Ing. Václav Kubín seznámil přítomné s informacemi z jednání 
fi nančního výboru ze dne 10.05.2017. Po proběhlé diskusi Ing. Pa-
vel Strnad navrhl rozdělit připravené usnesení a vysvětlil důvody, 
proč žádá hlasovat zvlášť o části týkající se kontrolního výboru.

ZM/2017/04/054: ZM schvaluje celoroční hospodaření města 
Králíky a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy kraj-
ského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2016 s výhradami nedostatků uvedenými ve zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
ZM/2017/04/055: ZM ukládá RM zajistit zveřejňování programů 

pro poskytování dotací na své úřední desce způsobem umožňují-
cím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro 
podání žádostí. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
ZM/2017/04/056: ZM ukládá předsedovi kontrolního výboru za-

jistit činnost kontrolního výboru v souladu se Statutem kontrolního 
výboru a fi nančního výboru Zastupitelstva města Králíky a zajistit 
četnost jednání kontrolního výboru nejméně jedenkrát za 3 měsíce. 

Hlasování: 12:1:1 (schváleno)
4.4. Schválení aktualizovaného znění stanov Sdružení obcí 

Orlicko
Starostka seznámila přítomné s novým zněním stanov Sdružení 

obcí Orlicko. Po proběhlé diskuzi navrhla hlasovat o připraveném 
usnesení.

ZM/2017/04/057: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje úplné 
znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného 
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na jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.03.2017. 
Hlasování: 13:0:1 (schváleno)

4.5. Změna Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Králíky

Vedoucí odboru organizačního a správního Ing. Jan Divíšek in-
formoval přítomné o navržených změnách Pravidel pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Králíky.

ZM/2017/04/058: ZM schvaluje změnu Pravidel pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Králíky dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.6. Statut fondu památkové péče

Ing. Jan Divíšek seznámil přítomné s navrženými změnami Fondu 
památkové péče města Králíky.

ZM/2017/04/059: ZM schvaluje změnu Statutu fondu památkové 
péče dle předloženého návrhu. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
4.7. Fond památkové péče města Králíky – pravidla pro po-

skytování dotace
ZM/2017/04/060: ZM schvaluje změnu Pravidel po poskytování 

dotace z fondu památkové péče dle předloženého návrhu. 
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Mgr. Martin Hejkrlík seznámil přítomné s připravenou prezentací 

z proběhlé akce Festival spolků 2017. Po proběhlé diskusi nebylo 
přijato žádné usnesení. 
Starostka ukončila jednání v 18:45 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ 

Křišťálově čisté hospodaření 
pravicové radniční koalice

Zastupitelé obce mají právo na informace, které by měli sdílet 
s občanskou veřejností. Občané mají právo se zeptat na jednání 
zastupitelstva na věci, které je zajímají a považují za důležité.

Zveřejnění záměru obce, způsob odůvodnění odchylky (podstat-
né je, aby zastupitelé obce věděli a byli průkazně seznámeni s tím, 
že rozhodují o ceně nižší než obvyklé a dále jaký je konkrétní dů-
vod pro tuto odchylku), vyhrazená pravomoc zastupitelstva obce, 
forma právního jednání, doložka o splnění náležitostí právního 
jednání, neplatné právní jednání, …

Jedním z nových (či staronových) právních institutů, které 
zavedl nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 je 
právo stavby. Dnem 1. července 2016 nabyl účinnosti zákon 
č. 106/2016 Sb., který novelizoval mj. i zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení). Tato novela obecního zřízení se dotkla 
i ustanovení § 85 obecního zřízení, ve kterém došlo k rozšíření 
vyhrazené působnosti zastupitelstva obce, a to konkrétně v no-
vém písmenu m), podle něhož je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
rozhodování o nabytí a převodu práva stavby a smluvního zřízení 
práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce. 

Právo stavby je věc nemovitá (§ 1242 občanského zákoníku). 
Z toho vyplývá, že právo stavby lze např. prodat, darovat, směnit 
či pronajmout. Tyto dispozice lze ovšem činit pouze s právem 
stavby jako takovým, nikoliv však se samotnou stavbou, která je 
součástí práva stavby. Stavba, která je součástí práva stavby, není 
součástí pozemku a není ani samostatnou věcí v právním smyslu.

Souhlasné rozhodnutí rady města RM/2017/10/098 z 06.03.2017 
o úplatném uložení sedimentu v předpokládaném množství 
19 367 m3 za 30,- Kč/m3 na pozemku města, za předpokladu 
stavebně povolené terénní úpravy kopíruje historické události 

Králíky mají nejdražší 
vodu v okrese

Občané města Králíky mají nejdražší vodné a stočné v širokém 
okolí. VaK Jablonné nad Orlicí dodává vodu do 111 měst a obcí 
na Orlickoústecku. Město Žamberk a obec Dolní Morava, která 
provozuje vodovod vlastní silou, účtuje za vodu 21.85 Kč včetně 
DPH. Spotřebitelé v Králíkách platí nehorázných 37.72 Kč včetně 
DPH. Celkové náklady za vodné a stočné činí v Králíkách 78.78 Kč 
za m3 a v Žamberku pouze 50.03 Kč!

Z těchto několika statistických údajů se dá konstatovat, že voda 
v Králíkách je skutečně k nezaplacení. Město Králíky ještě ze svého 
rozpočtu poskytuje zajímavé dotace pro společnost VaK Jablonné 
nad Orlicí. Z výroční zprávy této fi rmy můžeme zjistit, že v roce 
2015 to byla částka ve výši 499.731 Kč na stavbu vodovodního řadu 
„Stavební úpravy k Muzeu Králíky“. Osobně se domnívám, že se 
jednalo o stavbu téměř „strategického“ významu, bez které by se 
občanům špatně usínalo.

Tři osobnosti ve vedení společnosti VaK nějakou bídou rozhodně 
netrpí, protože jenom v roce 2015, šla na jejich odměny sumička 
v celkové výši 5.119 000 Kč (včetně zdravotního + sociálního pojiš-
tění), což činilo 8% z celkových mzdových nákladů fi rmy. S tímto 
optimistickým příjmem na úrovni manažerů z Prahy je život hned 
veselejší a nějaká ta koruna se dá i ušetřit.

Jenom pro doplnění snad uvedu, že nad tímto hospodařením 
bdí, a to doslova dozorčí rada, která od rána do večera pracuje 
pro občany.

Osobně považuji tento stav za dlouhodobě neudržitelný. A říkám 
dost bylo drahé vody. Občané mají právo na poctivou cenu.

Jan Králík

z října roku 2008. Město tehdy uzavřelo smlouvu na provedení 
stavby inženýrských sítí s dodavatelským úvěrem, kde zhotoviteli 
v následujících letech za přemístění a uložení 8 129m3 zeminy 
na městské pozemky, z větší části do valu u Vojenského muzeum, 
zaplatilo 4 308 468,- Kč, tj. 530,- Kč/m3. Zároveň tomu samému 
zhotoviteli ve stejné době umožnilo bezúplatné uložení 1 300 m3 
zeminy v prostoru Vojenského muzea z jeho privátní stavby ob-
chodního centra v Králíkách. 

Takovýto pochybný charakter hospodaření pravicové radniční 
koalice podlamuje důvěru občanů v řádnou správu věcí veřejných. 
A především vytváří dojem, že její jednání není ve prospěch ob-
čanů obce, ale pouze ve prospěch vybraných subjektů. V tomto 
případě se jedná o učebnicový příklad sjednávání výhod na úkor 
obce.

Závěrem si kladu otázku, jak dlouho se ještě vydrží vedení 
města tvářit, že vše je křišťálově čisté …

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD
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Výpis z jednání Rady města Králíky
02.05.

RM/2017/18/226: RM schvaluje proná-
jem části pozemku p. p. č. 2075 – ostatní 
plochy o výměře cca 20 m2 v k. ú. Králíky 
panu R. V., Králíky, za účelem zřízení 
sezónní předzahrádky, za nájemné ve výši 
2.000 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/18/227: RM schvaluje pacht 
pozemku p. p. č. 3157 – trvalého travního 
porostu o výměře 4 004 m2 v k. ú. Králíky 
paní B. S., Králíky, za účelem soukromého 
využití – ostatní, za pachtovné ve výši 
2.002 Kč/rok, pachtovní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/18/228: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní plochy 
o výměře cca 2 878 m2 v k. ú. Dolní Lipka 
panu J. M., Králíky, za účelem zeměděl-
ského hospodaření, za pachtovné ve výši 
201 Kč/rok + DPH, pachtovní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

RM/2017/18/229: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 1204 – ostatní plochy 
o výměře cca 14 019 m2 v k. ú. Dolní Lipka 
společnosti ZEOS, s. r. o., IČO 48150754, 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Králí-
ky, za účelem zemědělského hospodaření, 
za pachtovné ve výši 981 Kč/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neu-
rčitou. 

RM/2017/18/230: RM schvaluje záměr 
výpůjčky pozemku st. p. č. 288/1 – zasta-
věné plochy a nádvoří o výměře 434 m2 
v k. ú. Králíky za účelem dočasného uložení 
odpadového materiálu vzniklého při čištění 
sousedícího pozemku p. p. č. 250 – lesního 
porostu v k. ú. Králíky, výpůjčka se uzavírá 
na dobu určitou do 31.12.2018. Zároveň RM 
ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit v sou-
ladu s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/18/231: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 2404 – zahrady o výměře 776 m2 
v k. ú. Červený Potok 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. 
Zároveň RM ukládá MO písemně upozor-
nit žadatele o prodej pozemku společnost 
LeaseBack a. s., IČO 03459691, sídlem Pří-
kop 383/6, 602 00 Brno-Zábrdovice, na po-
vinnosti vyplývající ze zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

RM/2017/18/232: RM schvaluje nová 
Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky č. PP/235/P/2017 v předlože-
ném znění s účinností od 02.05.2017. 

RM/2017/18/233: RM schvaluje smlou-
vu o dílo č. DěHr_01_2017 o zajištění 
úklidu v areálu veřejného dětského hřiště 
„V Bytovkách, Králíky“ na rok 2017 mezi 
městem Králíky a firmou Služby města 
Králíky s.r.o., sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, v předloženém znění.

RM/2017/18/234: RM projednala žá-
dost ředitelky PO Školní jídelna Králíky 
o poskytnutí zvýšení příspěvku na provoz 
na úhradu navýšení vodného a pověřuje 
starostku města informovat ředitelku školní 
jídelny ve smyslu jednání RM.

RM/2017/18/235: RM bere na vědomí 
informaci o termínu pochodu Pivovarská 
čtvrtka a schvaluje bezplatné umístění 
startovního místa turistického pochodu 
Pivovarská čtvrtka ve sportovním areálu 
v Nádražní ulici.

RM/2017/18/236: RM bere na vědomí 
návrh změny předpisů týkajících se Fondu 
památkové péče města Králíky a ukládá 
vedoucímu odboru OS předložit návrh změn 
na jednání ZM.

RM/2017/18/237: RM bere na vědomí 
návrh změny „Pravidel pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Králíky“ a ukládá 
vedoucímu odboru OS předložit návrh 
pravidel na jednání ZM.

RM/2017/18/238: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 17-36 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva 
práce a sociálních věcí, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 495.314,66 Kč. 

RM/2017/18/239: RM schvaluje po-
užití přidělených finančních prostředků 
OV Červený potok na nákup sekačky FZR 
5110 B za cenu 6.999 Kč včetně DPH pro 
účely údržby travnatých ploch využívaných 
ke společným akcím občanů místní části.

RM/2017/18/240: RM schvaluje uzavře-
ní smlouvy na zajištění rozhlasové reklamy 
pro akci CIHELNA 2017 s fi rmou Černá 
hora – Media s.r.o., Dlouhá 200, 500 03 
Hradec Králové.

RM/2017/18/241: RM schvaluje pro-
gram jednání ZM dne 15.05.2017. 

RM/2017/18/242: RM ukládá na základě 
výsledků ankety a odborného doporučení 
odboru VTS zrealizovat instalaci cvičebních 
prvků a Workoutové sestavy ve smyslu 
jednání RM.

15.05.
RM/2017/19/245: RM v souvislosti 

s prodejem pozemku p. p. č. 778 – ostatní 
plochy o výměře 256 m2 v k. ú. Dolní Hedeč 
za kupní cenu ve výši 31.420 Kč ukládá 
MO pozvat zájemce o prodej pozemku 
na jednání ZM. 

RM/2017/19/246: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 782/1 
– ostatní plochy o výměře cca 130 m2 
v k. ú. Dolní Hedeč za účelem údržby 
pozemku za nájemné ve výši 100 Kč/
rok, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
neurčitou. Zároveň RM ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly 
pro propachtování pozemků ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/19/247: RM schvaluje záměr 
pronájmu pozemků st. p. č. 187 – zasta-
věné plochy a nádvoří o výměře 144 m2, 

p. p. č. 1354 – ostatní plochy o výměře 
270 m2, p. p. č. 1355/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 399 m2 a p. p. č. 1355/2 – 
ostatní plochy o výměře 50 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za účelem údržby pozem-
ků a sekání trávy za nájemné ve výši 
0,50 Kč/m2/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. Zároveň RM ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM/2017/19/248: RM schvaluje proná-
jem pozemku p. p. č. 3027 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice panu S. T., Králíky, za účelem 
údržby pozemku a za nájemné ve výši 
336 Kč/rok, nájemní vztah se uzavírá 
na dobu neurčitou. 

RM/2017/19/249: RM schvaluje pacht 
části pozemku p. p. č. 3154 – trvalého 
travního porostu o výměře cca 6 162 m2 
v k. ú. Králíky panu J. A., Králíky, za úče-
lem zemědělského hospodaření a za pach-
tovné ve výši 431 Kč/rok + DPH, pachtovní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

RM/2017/19/250: RM schvaluje pacht 
pozemků p. p. č. 2659 – ostatní plochy o vý-
měře 1 256 m2 a p. p. č. 2756 – ostatní plo-
chy o výměře 1 003 m2 v k. ú. Horní Lipka 
společnosti ZEOS, s. r. o., IČO 48150754, 
sídlem Prostřední Lipka 126, 561 69 Krá-
líky, za účelem zemědělského hospodaření 
a za pachtovné ve výši 158 Kč/rok + DPH, 
pachtovní vztah se uzavírá na dobu neu-
rčitou. 

RM/2017/19/251: RM ukládá MO 
předložit ve spolupráci s FO a SMK, s.r.o. 
návrh pravidel pro úhradu provozních ná-
kladů a služeb, souvisejících s výpůjčkou 
nebytových prostor v č.p. 367 v k.ú. Králíky.

RM/2017/19/252: RM schvaluje záměr 
výpůjčky prostor, tj. 2 bývalých učeben 
(č. 20 a č. 21) a skladu (č. 19) ve 2. NP – levé 
křídlo budovy čp. 367 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st. p. č. 229 v k. ú. Králíky, za účelem konání 
bohoslužeb pro veřejnost, setkávání věří-
cích, neformálního setkávání pro veřejnost 
– kluby, přednášky, semináře a charitativní 
činnost. Paušální částka na úhradu nákladů 
na služby spojené s užíváním prostorů se 
stanovuje ve výši 12.500 Kč/rok. Zároveň 
RM ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit 
v souladu s Pravidly pro pronajímání pro-
storů sloužících podnikání ve vlastnictví 
města Králíky.

RM/2017/19/253: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
v I. NP stavby občanské vybavenos-
ti čp. 414, který je součástí pozemku 
st. p. č. 558/1 v k. ú. Králíky, předmět pod-
nikání a účel pronájmu – nespecifi kován, 
za nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu 
s Pravidly pro pronajímání prostorů slouží-
cích podnikání ve vlastnictví města Králíky.
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RM/2017/19/254: RM schvaluje podání 

žádosti na Ministerstvo obrany – ONNM 
SSM, sídlem Nám. Svobody 471, 160 01 
Praha 6, o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustanove-
ní § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o ma-
jetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, dle seznamu vypracovaným Vo-
jenským muzeem Králíky, na město Králíky.

RM/2017/19/255: RM schvaluje záměr 
pronájmu prostoru sloužícího podnikání 
o výměře 23,40 m2 – 1 kanceláře v 1. NP 
vlevo v objektu čp. 353 v ul. Dlouhá v Králí-
kách, která je součástí pozemku st. p. č. 213 
v k. ú. Králíky – Evropský dům, účel 
nájmu – zřízení chráněné dílny, předmět 
podnikání – lehké montážní práce, 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/2017/19/256: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje objektu občanské 
vybavenosti čp. 359 v ul. Valdštejnova 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st. p. č. 305/1 a pozemků p. p. č. 353 
a st. p. č. 305/1 vše k. ú. Králíky za mi-
nimální nabídkovou kupní cenu ve výši 
1.100.000 Kč a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM/2017/19/257: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku st. p. č. 116 
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 295 
m2 v k. ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/19/258: RM doporučuje 
ZM schválit záměr prodeje pozemku 
p. p. č. 403/7 – trvalého travního porostu 
o výměře 1 602 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posud-
ku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem s tím, že bude 
zaměřena hranice pozemku a v případě, 
že pozemek zasahuje pod stávající stavbu 
silnice III/04314 a pod zamýšlenou stavbu 
chodníku, část pozemku oddělit. Poté RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/19/259: RM souhlasí s ukonče-

ním společného nájmu k bytu č. 2 v bytovém 
domě čp. 352 v ul. Příční v Králíkách, který 
je součástí pozemku st. p. č. 203 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, ze strany J. 
J., dohodou k 31.05.2017 s tím, že výhradní 
nájemkyní bytu bude nadále pouze J. J., 
bytem tamtéž. RM ukládá správci bytového 
fondu společnosti Služby města Králíky s r. 
o. uzavřít s J. J. dodatek k nájemní smlouvě 
uzavřené dne 28.02.2017.

RM/2017/19/260: RM bere na vědomí 
ukončení nájemního vztahu k bytu č. 5 
v bytovém domě čp. 583 v ul. Františka 
Palackého, který je součástí pozemku st. 
p. č. 729 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k. ú. Králíky, s E. Š., bytem tamtéž, a to 
ke dni 31.05.2017 uplynutím doby nájmu.

RM/2017/19/261: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje částí pozemků 
p. p. č. 1071/1 – orné půdy a p. p. č. 1082/2 – 
trvalého travního porostu celkové o výměře 
cca 1 740 m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši dle znaleckého posudku ve výši 
300 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/19/262: RM schvaluje záměr 
výpůjčky nemovitých věcí Letního tábora 
Hněvkov:
- objektu č. e. 8 – rod. rekreace na st. p. č. 
127
- objektu č. e. 9 – rod. rekreace na st. p. č. 
128
- objektu č. e. 10 – rod. rekreace na st. 
p. č. 129
- pozemku st. p. č. 127 – zastavěná plocha 
o výměře 13 m2

- pozemku st. p. č. 128 – zastavěná plocha 
o výměře 282 m2

- pozemku st. p. č. 129 – zastavěná plocha 
o výměře 73 m2

- pozemku p. p. č. 671 – ostatní plocha 
o výměře 3 814 m2

- pozemku p. p. č. 673/5 – ostatní plocha 
o výměře 333 m2 vše v k. ú. Hněvkov 
za účelem poskytování služeb dětem a do-
spělým v oblasti volnočasových aktivit, 
provozování dětského tábora, a to na dobu 
určitou od 01.07.2017 do 30.06.2027, 
a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.

RM/2017/19/263: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 4 v bytovém 
domě čp. 366 na Velkém náměstí v Krá-
líkách, který je součástí pozemku st. p. č. 
225 – zastavěné plochy a nádvoří v obci a k. 
ú. Králíky, s  K. a M. V., bytem tamtéž, a to 
dohodou ke dni 30.06.2017.  Zároveň RM 
ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu výše 
uvedeného bytu. 

RM/2017/19/264: RM schvaluje ukon-
čení pachtovního vztahu k pozemku 
p. p. č. 488 – zahradě o výměře 205 m2 
v k. ú. Králíky s A. N., Králíky, a to dohodou 
ke dni 31.05.2017.

RM/2017/19/265: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 17-40 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR a rozpočtové 
opatření č. 4 přidělené městu Králíky na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelstva PK Z/63/17, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 288.437,20 Kč. 

RM/2017/19/266: RM schvaluje přílohu 
č. 1/2017 ke Smlouvě o dílo o údržbě ve-
řejné zeleně mezi městem Králíky a společ-
ností Služby města Králíky s.r.o.

RM/2017/19/267: RM schvaluje ob-
jednávku č. 105/2017 na zpracování pro-
jektového záměru a žádosti „Návštěvnic-
ké centrum“ předkládané do Programu 
INTERREG V-A ČR – PR 2014 - 2020 
mezi městem Králíky a  fi rmou Regional 
Development Agency, Panská 1492, 516 01, 
Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855, 
v předloženém znění.

RM/2017/19/268: RM schvaluje dodatek 
č. 1 k příkazní smlouvě č. 120062/2014 
„Město Králíky – kanalizace a ČOV“ 
mezi investorem městem Králíky fi rmou 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. 
Československé armády 37, 551 01, Jaro-
měř, IČ 27504514, v předloženém znění.

RM/2017/19/269: RM schvaluje příkazní 
smlouvu na zpracování výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu výkon 
technického dozoru investora a koordináto-
ra BOZP na stavbě „Králíky – Intenzifi kace 
ČOV“ mezi investorem městem Králíky 
a fi rmou tender pro s.r.o., Zbraslavice – Os-
trov 1, Kutná Hora, 285 22, IČ 28376498, 
v předloženém znění.

RM/2017/19/270: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytnutí dotace mezi Pardubickým 
krajem a městem Králíky ve výši 100 tis. Kč 
na přípravu a konání akce CIHELNA 2017, 
v předloženém znění.

RM/2017/19/271: RM schvaluje indivi-
duální dotaci ve výši 5 tis. Kč agentuře J+D, 
V Polích 147, 281 71 Rostoklaty na organi-
zaci festivalu „Klášterní hudební slavnosti 
2017“ spojenou se záštitou starostky města 
Králíky nad koncertem konaným dne 
09.07.2017 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie na Hoře Matky Boží a ukládá odboru 
OS zajistit nezbytné administrativní nále-
žitosti spojené s poskytnutím dotace. RM 
zároveň ukládá odboru OS zařadit koncert 
„Z Čech až na konec světa – Česká a ev-
ropská hudba za vlády Jiřího z Poděbrad“ 
do plánu hudebních produkcí na rok 2017.

RM/2017/19/272: RM bere na vědomí 
informaci o plánované účasti dechového 
orchestru ZUŠ Králíky na 27. ročníku fes-
tivalu dechových orchestrů v německém 
městě Thum a schvaluje zvýšení stano-
veného provozního příspěvku organizaci 
pro rok 2017 o částku ve výši 2/3 nákladů 
spojených s dopravou a pojištěním členů 
orchestru na výše uvedenou akci.

RM/2017/19/273: RM schvaluje dotaci 
ve výši 30 tis. Kč Vojensko – historickému 
klubu Erika Brno, z.s., Viniční 136, 615 00 
Brno, IČ 64329607 na úhradu provozních 
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výdajů muzea K-S 14 „U Cihelny“ v budově 
Velké nám. 367, Králíky.

RM/2017/19/274: RM schvaluje dotaci 
PATRIOT CZ, z.s., Chudenická 1059/30, 
102 00 Praha 10 ve výši 5 tis. Kč na vydání 
knihy Ing. Miroslava Kváče „Strhnout jako 
řeka II“ a ukládá odboru OS informovat 
žadatele o schválené výši dotace.

RM/2017/19/275: RM bere na vědomí 
informaci o provedeném přijímacím řízení 
v MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí.

RM/2017/19/276: RM bere na vědomí 
informaci o projektových záměrech ZŠ Krá-
líky v rámci vyhlášené výzvy MAS Orlicko 
a schvaluje podání žádosti městem Králíky 
na projekty „Vybudování školní zahrady“ 
a „Vybudování Environmentální učebny“.

RM/2017/19/277: RM schvaluje Smlou-
vu o poskytování služeb mezi městem 
Králíky a Ing. Františkem Načeradským, 
Tyršovo nábřeží, 1357, 530 02 Pardubice, 
v předloženém znění.

RM/2017/19/278: RM doporučuje Za-
stupitelstvu města Králíky schválení vý-
jimky z čl. 5 odst. 7 Pravidel pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky a přijetí rozhodnutí o uzavření 
nájemní smlouvy k městskému bytu č. 5 
v čp. 583 ul. Františka Palackého, Králíky, 
s J. R., Králíky. RM zároveň ukládá odboru 
SVZ předložit tento bod na jednání ZM.

RM/2017/19/279: RM projednala opako-
vanou žádost p. T. H. o fi nanční příspěvek 
na vybudování studny u vlastní nemovitosti 
a ukládá starostce města odpovědět žada-
teli ve smyslu jednání RM, tj. informovat 
žadatele o možnosti poskytnutí bezúročné 
půjčky.

17.05.
RM/2017/20/280: RM souhlasí s ulože-

ním zbraní v majetku společnosti ARMY 
FORT, s. r. o., IČO 25593889, sídlem Luční 
199, 666 03 Hradčany, ve zbrojním skladu 
Vojenského muzea Králíky za podmínky, že 
zbraně budou uloženy v souladu s platnými 
právními předpisy a veškeré nakládání se 
zbraněmi bude prováděno rovněž v souladu 
s platnými právními předpisy a dle vnitřního 
předpisu společnosti. 

22.05.
RM/2017/21/281: RM doporučuje ZM 

schválit souhlas se směnou lesních pozemků 
p. p. č. 765, p. p. č. 766/2, p. p. č. 766/3, 
p. p. č. 766/7 a p. p. č. 766/8 v k. ú. Heř-
manice u Králík ve vlastnictví ČR s právem 
hospodaření pro Lesy ČR u rekreačního 
objektu č. e. 2, který je součástí pozemku 
st. p. č. 121 v k. ú. Heřmanice u Králík, 
za lesní pozemek, příp. pozemky p. p. č. 569 
a p. p. č. 571 v k. ú. Heřmanice u Králík 
ve vlastnictví města Králíky, a to v rámci 
Komplexní pozemkové úpravy Heřmanice 
u Králík, která byla v daném území zaháje-
na. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 

na jednání ZM.
RM/2017/21/282: RM schvaluje uza-

vření nové nájemní smlouvy k bytu č. 12 
v bytovém domě čp. 660/2, který je součástí 
pozemku st. p. č. 772 v k. ú. Králíky, s man-
žely M. a D. N., bytem tamtéž, a to z doby 
určité tří měsíců na dobu určitou jednoho 
roku (při uzavírání smlouvy se postupuje 
podle usnesení č. RM/2004/37/632).

RM/2017/21/283: RM schvaluje smlou-
vu o právu k umístění a provedení stav-
by a zřízení služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v umístění, zřízení a provo-
zování podzemního vedení vodovodu 
v souvislosti se stavbou „Králíky, ul. 
Hluboká – stavební úpravy vodovodu“ 
na pozemcích p. p. č. 2076/1 – ostatní ploše 
a p. p. č. 2231/4 - ostatní ploše v k. ú. Králí-
ky, a dále v právu přístupu a příjezdu na uve-
dené pozemky pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a. s., IČO 48173398, sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí, a jí pověřené 
třetí osoby. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu ve výši 15 Kč/bm + DPH. Zároveň 
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, v předloženém znění.

RM/2017/21/284: RM schvaluje ukonče-
ní nájemního vztahu k bytu č. 16 v bytovém 
domě čp. 193 v ul. Na Křižovatce, který je 
součástí pozemku st. p. č. 1015 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, s paní 
Z. H., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 
31.05.2017.

RM/2017/21/285: RM schvaluje zřízení 
věcného břemene spočívajícího v právu 
zřídit a provozovat plynárenské zařízení 
a dále v právu vstupovat a vjíždět na po-
zemky v souvislosti se zřizováním, staveb-
ními úpravami, opravami, provozováním 
a odstraněním plynárenského zařízení 
na pozemcích p. p. č. 315 a p. p. č. 2074/13 
– ostatních plochách v k. ú. Králíky pro 
oprávněnou RWE GasNet, s. r. o., IČO 
27295567, sídlem Klíšská 940/96, 400 01 
Ústí nad Labem. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši 700 Kč + DPH.

RM/2017/21/286: RM schvaluje změnu 
nájemní smlouvu č.j. 3599/2016 mezi měs-
tem Králíky a panem J. B., Králíky, jejímž 
předmětem je dočasné užívání pozemků 
p. p. č. 2456 – ostatní plochy o výměře 
3 332 m2, p. p. č. 2457 – ostatní plochy 
o výměře 858 m2, p. p. č. 2465 – ostatní 
plochy o výměře 4 051 m2, p. p. č. 2466 - 
trvalého travního porostu o výměře 8 635 
m2, p. p. č. 2472 – ostatní plochy o vý-
měře 69 m2, p. p. č. 2473 – ostatní plochy 
o výměře 68 m2, p. p. č. 2474 – ostatní 
plochy o výměře 510 m2, p. p. č. 2475 
-  trvalého travního porostu o výměře 972 
m2 a p. p. č. 2479 – ostatní plochy o výměře 
3 263 m2 vše v k. ú. Prostřední Lipka pro 
provoz pevnostního objektu Hůrka, a to 

formou dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, 
v předloženém znění.

RM/2017/21/287: RM schvaluje dodatek 
č. 7 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení 
ze dne 03.08.2004 mezi městem Králíky 
a společností Služby města Králíky s. r. o., 
IČO 26007959, sídlem Růžová 462, 561 69 
Králíky, který nově stanoví roční nájemné 
ve výši 159.532 Kč, v předloženém znění.

RM/2017/21/288: RM schvaluje rozpoč-
tové opatření číslo 201703, kterým se  pře-
sunují rozpočtové prostředky v rámci příjmů 
a výdajů mezi jednotlivými paragrafy, aniž 
by se změnil celkový objem příjmů a výdajů.

RM/2017/21/289: RM bere na vědomí 
úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky 
v souvislosti s konáním sportovní akce „Mo-
ped Cup 2017“ a to dne 17.06.2017 v době 
od 13:00 hod. do 17:00 hodin.

RM/2017/21/290: RM schvaluje uzavření 
nájemní smlouvy k městskému bytu v domě 
s pečovatelskou službou na adrese Králíky, 
Na Křižovatce 193, byt č. 16, s panem E. B., 
Jablonné nad Orlicí, a to v souladu s Pravidly 
pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. Náhradníci: P. M., bytem Červená 
Voda a V. J., bytem Červená Voda.

RM/2017/21/291: RM souhlasí s poskyt-
nutím individuální dotace ve výši 5.000 Kč 
na podporu sociální služby-sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi na období 
roku 2017 spolku Rodinné Integrační Cen-
trum z. s., Prodloužená 278, Pardubice, IČ 
27026728. RM schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí dotace mezi městem Králíky a spolkem 
Rodinné Integrační Centrum z. s., Pardubice, 
v předloženém znění. 

RM/2017/21/292: RM bere na vědomí 
informaci o provedeném přijímacím řízení 
v MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad 
Orlicí.

RM/2017/21/293: RM bere na vědomí 
nabídku inzerce v ekonomickém magazí-
nu Profi t a ukládá vedoucímu odboru OS 
informovat navrhovatele o neakceptování 
této nabídky.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ
Město Králíky dle Čl. 2 odst. (1) Pravidel pro pronajímání bytů 
ve vlastnictví města Králíky oznamuje 

pronájem volného městského bytu  
Adresa bytu: Velké náměstí č.p. 366, číslo bytu: 4,  
velikost: 2+1, nadzemní podlaží: 3, Podlahová plocha bytu 
včetně sklepu / půdy : 108,97 m2

Podlahová plocha místností bytu v m2  Vybavení bytu v ks

 Kuchyň 24.30 Koupelna 11.51  Měřidlo SV 3

 Pokoj 39.60 WC 2.48  Sporák plynový 1

 Pokoj 27.90  Spíž 3.18  Plynový kotel 1

 Předsíň ---  Kuchyňská linka ---

 Hala ---  Vestavěná skříň ---
            
Předpis měsíčního nájemného:  4.863 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 300 Kč
(v přepočtu na 1 osobu)
Výše předepsané jistoty: 14.589 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu, 
společností Služby města Králíky, s. r. o., se sídlem Růžová č.p. 
462, 51 69 Králíky tel.: 465 631 366

Konečný termín přijímání žádostí: 15.06.2017.   

Žádost o nájem volného městského bytu se podává 
na předepsaném tiskopise, který je ke stažení na www.kraliky.
eu (Úřední deska – Odbor majetkový – Nejčastěji vyřizovaná 
agenda), nebo je k dispozici na majetkovém odboru Městského 
úřadu v Králíkách.

Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 01.07.2017 
za podmínky složení předepsané jistoty na účet pronajímatele 
při podpisu nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (a při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. (2) 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku. 

KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že město 

Králíky hodlá:

PRONAJMOUT
prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 414 – objekt občan-
ské vybavenosti, stavba je součástí pozemku st.p.č. 558/1

Obec: Králíky
Bližší určení: 2 kanceláře, chodba a sociální zařízení, v 1. nad-
zemním podlaží, výměra celkem 38,20 m2 (z toho započtená 
výměra 35 m2), součástí zveřejněného záměru pronájmu je 
snímek katastrální mapy se zákresem nemovitosti.
Druh podnikání: nespecifi kován
Účel nájmu: nespecifi kován
Výše nájemného: 480 Kč/m2/rok
Minimální měsíční nájemné: 1.400 Kč, v případě pronájmu 
plátci DPH bude k nájemnému připočtena příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem vždy 
k pátému dni příslušného kalendářního měsíce
Výše měsíční zálohy na služby: určí správce nemovitosti, 
naposledy ve výši 3.200 Kč
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem – Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky, tel. 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 20.06.2017
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí být 
doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději do 10.00 h, 
dne 19.06.2017
Způsob podání žádosti: dle čl. 4 Pravidel pro pronajímání 
prostorů sloužících podnikání ve vlastnictví města Králíky 
Rozhodnutí o záměru: tento záměr byl schválen Radou města 
Králíky dne 15.05.2017 usnesením č. RM/2017/19/253.
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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

 
Poradenské středisko z. s. 

AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí 

ve spolupráci s městem Králíky 
pořádají

PORADNU PRO 
NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 14.6.2017 (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.

(změna!)
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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 03.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
ne 04.06.  MUDr. Vacková  Lanškroun Hradební 227 465 322 348
so 10.06.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
ne 11.06.  MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
so 17.06.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
ne 18.06.  MUDr. Vebrová  Žamberk Raisova 814 465 613 441
so 24.06.  MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
ne 25.06.  MUDr. Vítková  Červená Voda č.p. 330 (MOVIOM) 465 626 460
so 01.07.  MUDr. Vlasatá Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
ne 02.07.  MUDr. Vlasatá Jablonné n.O. Na Dílech 622 465 642 765
st 05.07.  MUDr. Appl  Dolní Čermná č.p.  222 465 393 266
čt 06.07.  MUDr. Bílý  Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
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.

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

Společenská
kronika

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

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

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.

Jiří Chum – Sarah Pecháčková
Jaroslav Maixner – Tereza Kyllarová

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon soci-
álně-právní ochrany dětí v regionu Králicka 
prostřednictvím Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví, budova MěÚ Králíky na adre-
se 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 pří-
padech konfl iktů mezi partnery; při stanovení vý-
živného; při neplacení výživného; ohledně určení 
otcovství; v případě výchovných problémů dětí; při 
podezření na týrání nebo zneužívání dětí; pode-
zření na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá 
dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, 
bydlení, apod.; potřebě zprostředkovat různé 
druhy poradenství; v případě zájmu o náhradní 
rodinou péči – pěstounství, adopce; v ostatních 
záležitostech péče o dítě. V případě nejasností, 
zda Vaše situace spadá do naší působnosti, nás 
kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupra-
cujeme s institucemi, které Vám mohou pomoci.

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

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

12. 6. 2017 v 17:00 hodin – výbor spolku
- vyhodnocení měsíce května
- úkoly na měsíc červen

23. 6. 2017 v 07:00 hodin – zájezd Kudowa Zdrój / miniatury
- zájezd je uskutečněn na základě požadavku členů spolku. 
- zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové spolku.
- cena zájezdu:  členové spolku 150,- Kč; ostatní 200,- Kč

mimospolková činnost :
10. 6. 2017 ve 14:00 hodin – schůze svazu Němců
každou středu v měsíci - šachisté 
mladí pod vedením p. Malého v pondělí

výbor spolku.
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celkem rezidenti nerezidenti

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)

*):

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 %
10 578 820

Pardubický kraj 517 087
v tom okresy:

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

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 5/2017

3 4 5 6 7 8 9 10
a 99,9 100,6 99,8 100,1 100,3 99,8 99,8 100,3
b 100,3 100,6 100,1 100,1 100,5 100,6 100,5 100,8
c 100,1 100,7 100,5 100,6 100,9 100,8 100,5 100,8
d 100,5 101,1 100,9 101,0 101,4 101,2 101,0 101,2
e 100,4 100,4 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4

11 12 1 2 3 4 *)

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

Oddíl

Ú h r n

2016

2016 22017

Míra inflace indexu cen za posledních 12

v dubnu 2016.

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

únor 2017 31,10 33,68 30,51 14,39
30,93 33,67 30,31 14,35

duben 2017 30,88 33,64 30,09 14,16
*) 330,95 33,68 30,32 14,18

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

ccelkem muži ženy

327 199 303 834 167 664 13 128 51 614 83 391 159 072 2,1 4,39 4,23 4,56
Pardubický kraj 11 043 10 190 5 629 577 2 266 3 869 13 095 0,8 3,02 2,92 3,13
v tom okresy:

Chrudim 2 270 1 986 1 169 132 520 809 1 605 1,4 2,92 2,79 3,06
Pardubice 3 337 2 987 1 803 169 549 1 220 7 132 0,5 2,68 2,45 2,92
Svitavy 2 795 2 741 1 354 145 634 921 1 586 1,8 4,03 4,08 3,98
Ústí nad Orlicí 2 641 2 476 1 303 131 563 919 2 772 1,0 2,76 2,72 2,79

žženy

aabsol-
venti 

a
mladiství

oosoby 
se ZP1)

PPracovní 
místa 

v
evidenci 

práce

(%)2) 

na 
1 pracovní 

místo

zz toho 

ss podporou 
v neza-

ccelkem
ddosaži-

telní 

15-64 let

*)

celkem PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK

Hosté celkem 33 608,0 1 375,8 147,6 211,8 126,5 219,2 94,9 221,4 328,8 888,7 91,9 245,4 136,5 130,4 189,1
index 2017/2016 1111,1 106,4 108,9 115,8 111,7 116,3 107,2 124,7 118,0 1113,7 121,8 108,8 111,1 106,5 114,9

z toho nerezidenti 11 817,8 1 134,7 39,6 79,6 43,5 142,2 29,1 56,6 92,0 112,2 12,4 91,0 25,7 24,3 34,8
index 2017/2016 1108,6 105,7 107,2 121,8 100,7 117,4 104,7 119,2 112,3 1108,1 115,3 112,0 128,8 119,0 107,2

9 991,9 3 215,4 328,9 575,6 293,3 1 094,5 258,4 746,6 1 235,3 2246,4 198,7 444,4 434,8 369,2 550,3
index 2017/2016 1109,3 105,7 106,3 105,5 104,4 109,4 103,8 120,0 117,8 1109,2 123,6 111,0 104,3 102,3 114,7

z toho nerezidenti 55 007,1 2 799,2 87,0 162,9 88,8 782,2 83,0 206,5 366,4 332,0 28,2 155,6 65,7 58,2 91,3
index 2017/2016 1107,3 104,9 103,5 108,7 94,4 110,8 102,5 109,8 109,1 1112,5 127,9 113,8 157,4 126,1 111,1
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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:

*)

Pardubický 
kraj Chrudim Pardubice Svitavy Ústí nad 

Orlicí
142 802 145 065 145 266 147 055 31 483 46 117 30 748 38 707
113 125 117 376 118 401 120 677 24 810 39 395 24 010 32 462

1) 2) 82 215 86 346 87 504 89 896 18 276 29 526 17 760 24 334
25 582 31 232 33 967 36 395 6 917 11 065 7 782 10 631
22 897 27 900 29 937 31 661 6 041 9 718 6 687 9 215

1) 12 546 11 026 10 235 10 001 2 714 2 347 2 747 2 193
1) 2 928 3 263 3 459 3 763 1 044 896 1 006 817

1) 8 931 8 451 8 595 8 608 2 045 2 215 2 165 2 183
28 942 28 525 28 105 27 655 5 941 8 823 5 651 7 240
4 938 5 093 5 104 5 087 1 035 1 675 1 010 1 367
9 716 10 299 10 543 10 881 10 760 11 119 10 673 10 861

1) 2) 9 913 10 557 10 853 11 241 11 199 11 398 11 076 11 205
1) 9 622 10 117 10 257 10 442 10 532 10 312 10 609 10 259

1) 6 853 6 743 6 710 6 766 6 834 6 721 6 891 6 575
1) 6 156 6 013 5 899 5 880 5 906 5 794 5 912 5 911

10 613 11 279 11 562 11 927 11 825 12 096 11 852 11 862
11 667 12 445 12 780 13 241 13 115 13 525 13 132 13 068

1) 2)

2010 2012 2014
2016

ccelkem iindex
2017/2016

nnová
výstavba staveb

nnová
výstavba staveb

nost iindex
2017/2016

18 861 108,2 10 953 3 401 3 440 1 317 2 795 2 606 5 302 79 769 141,5 4 229
Pardubický kraj 1 001 117,2 550 206 156 76 112 158 293 3 096 136,4 3 093
v tom okresy:

Chrudim 266 133,7 147 53 55 15 24 44 75 484 145,3 1 820
Pardubice 266 130,4 165 77 40 23 25 31 70 1 046 155,2 3 932
Svitavy 185 92,0 88 35 19 16 18 25 72 444 48,5 2 400
Ústí nad Orlicí 284 113,6 150 41 42 22 45 58 76 1 122 323,3 3 951

bbytové nnebytové
povolení 
celkem

vv tom na stavby
hodnota staveb

celkem hodnota
na jedno
stavební 
povolení 

bbudovy

vv tom
nna

ochranu
životního oostatní

v nových
rodinných 
domech

v nových
bytových 
domech

v
nástavbách, 

6 525 126,4 5 810 94,1 3 255 1 610 550 114 52 229
Pardubický kraj 327 199,4 217 80,7 170 17 15 - 3 12
v tom okresy:

Chrudim 92 262,9 37 100,0 35  - 1  -  - 1
Pardubice 94 151,6 87 62,6 78  - 7  - 1 1
Svitavy 83 251,5 41 136,7 24 17  -  -  -  - 
Ústí nad Orlicí 58 170,6 52 82,5 33  - 7  - 2 10

stavby pro bydlení v domech - 
penzionech 
a domovech 
pro seniory

v
nebytových 
budovách

upravených
nebytových
prostorách

Zahájené byty *) v tom

celkem index
2017/2016 celkem index

2017/2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

199 069 202 974 203 424 203 996 204 943 207 283
4,80 4,80 4,80 4,70 4,74 4,77
2,57 2,50 2,50 2,49 2,48 2,45

1) 129 943 133 756 132 829 144 593 146 186 148 944
11 11 12 7 10 11

1) 

44,5 39,0 38,2 30,7 29,4 22,8
35,2 40,9 43,1 45,9 46,9 51,3
20,4 20,0 18,6 23,4 23,7 25,9

Náklady na bydlení celkem 
4 427 4 521 4 735 4 820 4 656 4 673

15,9 16,2 17,1 16,1 15,4 15,4
10 11 11 12 12 10

1) 
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červen 2017
pátek 2. ve 20:00 hod – ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ 
PŘÍTEL – (drama ČR)

Filmová trilogie Zahradnictví 
se skládá ze tří samostatných 
fi lmů, které se odehrávají na po-
zadí nejdramatičtějších období 
minulého století a časově před-
chází oblíbenému snímku Pelíšky. 
Vypráví o třech rodinách: rodině 
leteckého radiotelegrafi sty, rodině 
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 melodra-
ma 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 110,- / přístupný od 12 let  / české 
znění / 100 min

úterý 6. ve 20:00 hod – POLINA – (drama Francie)
Polina se už jako malá holčička stala žákyní profesora Bojinské-

ho, významného učitele klasického tance a přísného perfekcionisty. 
Ten ji od prvních tanečních kroků směřuje na dráhu klasické ruské 
baletky a Polina je na nejlepší cestě stát se členkou baletního souboru 

prestižního moskevského Velkého 
divadla. Ale když se jednoho dne 
zúčastní představení francouzské-
ho souboru moderního výrazového 
tance, zažije umělecký šok, který ji 
naprosto vykolejí a změní její do-
savadní život. Tímto okamžikem 
končí vše, v co dosud věřila a o co 
usilovala. Vzdává se nadějných 
začátků na prestižní scéně Velkého 
divadla a odcestuje do Francie 
k slavné choreografce Lirii Elsaj 
(Juliette Binoche). Zarputilost, 

odhodlání a tvrdá práce Polinu postupně přivedou až k posedlosti 
tancem, přesto se nedokáže prosadit. Stále se v povědomí pohybuje 
v zajetí ruského klasického tanečního drilu a nedokáže prosadit svou 
osobnost, své jedinečné já. Nedokáže v tanci najít niterný prožitek, 
místo něj stále hledá především dokonalost. Zoufalá a zklamaná 
Polina se stěhuje do Antverp, kde pracuje jako servírka v baru. Přesto 
v tanci nepřestává hledat svou vlastní cestu. Učí se pozorovat život 
kolem sebe a objevuje v něm novou inspiraci i tanečního partnera.

režie: Angelin Preljocaj  / vstupné 100,- / přístupný od 12 let  / 
titulky / 110 min

čtvrtek 8. ve 20:00 hod – TEHDY SPOLU – (poetický ČR)
Příběh vypráví o mladé Židov-

ce Terezce Zágorové, která se 
na Valašsku ukrývá před hrozbou 
deportace v období II. světové 
války. Terezka přijíždí ke své tetě 
na vesnici. Snaží se zapadnout 
do nového prostředí, poznává tra-
diční řemesla, tradice, domácí zví-
řata a také zde prožívá svoji první 
dětskou lásku. Tíha válečné doby 
ale doléhá i na venkov a dívka si 
musí dávat pozor, aby její tajemství 
nikdo neodhalil.

režie: Marta Santovjáková / vstupné 120,- / přístupný / české 
znění / 75 min

pátek 9. ve 20:00 hod – WONDER WOMAN – (akční dob-
rodružný fantasy USA)

Ještě než se stala Wonder Woman, podstoupila princezna Ama-
zonek Diana trénink, který z ní udělal neporazitelnou bojovnici. 

Vyrůstala v chráněném ostrovním ráji až do doby, kdy na jejich 
pobřeží havaroval americký pilot a vyprávěl jim o masivním 
konfl iktu zuřícím v okolním světě. Teď opouští bezpečí domova 
s přesvědčením, že dokáže hrozbu zastavit. Diana bojuje po boku 
mužů ve válce, která má ukončit všechny konfl ikty, objevuje plný 
potenciál svých schopností... a svůj skutečný úděl.

režie: Patty Jenkins / vstupné 120,- / přístupný od 12 let  / české 
znění / 140 min / [3D]

úterý 13. ve 20:00 hod – SMRTIHLAV – (válečný historický 
Francie, Velká Británie)

Snímek Smrtihlav se od vět-
šiny předešlých fi lmových zpra-
cování s tímto tématem liší. 
Z výrazné části se totiž zaměřuje 
také na opačnou stranu barikády: 
na samotného Heydricha. Ten 
zde není pouhým předmětem 
atentátu, ale důležitou aktivní 
postavou. Vedle příběhu česko-
slovenských parašutistů sleduje 
Smrtihlav i jeho život, vzestup 
a kariéru, kterou ukončil jako je-
den z největších prominentů Třetí 
říše. Nejnovější verze atentátu 
na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství, ale i nelítostné zlo, proti 
kterému je namířené. Právě k tomuto pojetí odkazuje český název 
stejně jako na fakt, že Heydrich byl jedním z autorů „konečného 
řešení židovské otázky“.

režie: Cédric Jimenez / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 90 min
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čtvrtek 15. ve 20:00 hod – SKOKAN – (komedie ČR)
Je začátek léta. Skokan byl 

zrovna propuštěn z vězení. Slun-
ce svítí, ale představa budouc-
nosti na předměstí rozhodně 
nezahřeje. Co s tím? Zase bude 
bez koruny, zase bude prodávat 
pervitin? Do zimy je zpátky 
v base. V televizi mluví o fes-
tivalu v Cannes. Nějaký opilec, 
neherec, tam prý dostal cenu 
za fi lm a stal se hvězdou. Jasně, 
jede se do Cannes! Jak? Stopem.

režie: Petr Václav / vstupné 
120,- / přístupný od 12 let / české znění / 90 min

pátek 16. ve 20:00 hod – MUMIE  – (akční dobrodružný 
fantasy horor USA) 

Když ležíte celá století od hla-
vy až po paty zafačovaní gázou 
a zavření ve zdobené rakvi, musí 
ve vás nečekaná svoboda pro-
budit touhu udělat něco mimo-
řádného. Princezna Ahmanet by 
například chtěla zničit celý svět. 
Dokáže ji tajná organizace zvaná 
Prodigium zastavit? Tom Cruise 
v hlavní roli akčního snímku.

režie: Alex Kurtzman / vstupné 150,- / přístupný / české znění / 
120 min / [3D]

úterý 27. v 17:00 hod – AUTA 3 – (animovaná komedie USA)
Legendární závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho 

nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou 
nade vše miluje. Zpátky do hry mu může pomoci pouze mladá 

automechanička Cruz Ramirezová, která však sama pomýšlí na ví-
tězství. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve Zlatém pístu všem 
dokázat, že nepatří do starého železa.

režie: Brian Fee / vstupné 120,- / přístupný / české znění / 90 min

úterý 27. ve 20:00 hod – POBŘEŽNÍ HLÍDKA – (komedie 
USA)

Mitch (Dwayne Johnson) je chlap jako hora se silným morálním 
kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. 
Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho (Zac Efron), bývalého 
úspěšného olympionika, kterému sláva natolik stoupla do hlavy, 
že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým velením 
jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. 
Matt má však ego stejně silné jako bicepsy a ani takové varování 
osudu nebere moc vážně. Místo bdění nad plážovými povaleči bez 
uzardění zírá do výstřihu dalšího nováčka v týmu, nádherné, ale 
odtažité Summer (Alexandra Daddario). Za jiných okolností by 

si ho Mitch asi podal, jenže teď na to nemá čas, protože se mu 
na pláži začaly kupit problémy. Tu moře vyplaví pytlíček s droga-
mi, tu mrtvolu... A protože místní policie vše bohorovně přehlíží, 
vydá se parta plavčíků na trestnou výpravu, která nemůže skončit 
dobře, pokud jeden z jejích členů nepřestane všechno sabotovat.

režie: Seth Gordon / vstupné 120,- / přístupný od 15 let / titulky 
/ 115 min

středa 28. ve 20:00 hod – TRANSFORMERS: PO-
SLEDNÍ RYTÍŘ   – (akční USA)

Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá 
válka mezi lidmi a ostatními Transformery. V pořadí pátý film 
Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl 
podtitul Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. 
Režisér Michael Bay, který je duchovním otcem téhle velmi 
úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a že chce 
proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova 
fanouškům velmi výpravných akčních filmů jako rajská hudba. – 
Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má s Transformery 
bohaté zkušenosti a válce na-
vzdory se spojí s „nepřítelem“ 
Bumblebeem. Jejich společným 
cílem je nalezení důvodu, proč 
se Transformers po staletí vra-
cejí na Zemi. Odpověď na tuhle 
otázku jim může dát významný 
historik a asi největší teoretický 
znalec Transformers Edmund 
Burton (Anthony Hopkins), 
který věří, že právě v minulosti 
lze najít klíč k ukončení války 
a záchraně lidstva. Velmi ne-
sourodou skupinku doplňují 
ještě krásná oxfordská profe-
sorka (Laura Haddock) a osiřelá puberťačka Izabella (Isabela 
Moner), která toho na svůj věk zažila s Transformery až příliš. Je 
i filmové diváky čeká příběh, který se odehrává v časoprostoru 
několika set let, na několika kontinentech. Dozví se, k čemu 
doopravdy sloužily kameny ve Stonehenge, a možná nakonec 
naleznou i ztraceného Optima Prima.

režie: Michael Bay / vstupné 150,- / přístupný / české znění / 
120 min / [3D]

čtvrtek 29.  ve 20:00 hod – VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO   
(romantický USA)

Ahoj, jmenuji se Madeline a jsem alergická na celý svět... Dívka 

Madeline je alergická na vše kolem ní. Tato vzácná choroba ji ome-
zuje jen na pohyb doma, Madeline nesmí ven a skoro nikdo nesmí 
k ní. Vše se ale mění, když se do sousedního domu přistěhuje nová 
rodina. Osmnáctileté Madeline se otáčí život vzhůru nohama, když 
poznává Ollyho. Během krátkého času zažívá vvšechno, co za svůj 
život nezažila. Dobrodružství, nebezpečí a lásku.

režie: Stella Meghie / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 90 min
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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

Klub Na Střelnici Králíky
červen 2017

sobota 10.6.  ITALSKÁ HUDBA NA HOŘE MATKY BOŽÍ 
zač. ve 18: 30 hod

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 
2017. V poutním kostele na Hedeči se představí italský varhaník 
Luciano Zecca a Smyčcový orchestr Univerzity Hradec Králové. 
V programu zazní skladby A. Vivaldiho, V. Petraliho, G. Moran-
diho, F. Morettiho a dalších. – Bezplatná doprava na koncert je 
zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z autobusového nádraží 
v 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné bude věnováno na potřeby 
poutního kostela.

úterý 20.6.  TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
Dvacátý šestý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 

ročníků tanečního oboru ZUŠ. V úterý tančí převážně žákyně a žáci 
tanečního oboru z Červené Vody. 

Vstupné 60,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice 
od 1.6., rezervace na tel. č. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-
-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

úterý 21.6.   VÍTÁNÍ LÉTA HUDBOU zač. v 19:00 hod 
Tradiční koncert při příležitosti prvního letního dne se letos koná 

po dvacáté sedmé. Hrají a zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ 
a další hosté. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 22.6.  TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
Dvacátý šestý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 

ročníků tanečního oboru ZUŠ. Ve čtvrtek tančí převážně žákyně 
a žáci tanečního oboru z Králík. Vstupné 60,- Kč, vstupenky v před-
prodeji v kanceláři Střelnice od 1.6., rezervace na tel. č. 603 849 460 
(nejlépe SMS) nebo na e-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

pátek 23.6.  TANČÍME PRO RADOST zač. v 18:00 hod
Dvacátý šestý ročník oblíbeného pořadu. Představí se žáci všech 

ročníků tanečního oboru ZUŠ. V pátek tančí převážně žákyně a žáci 
absolventských ročníků a dále vybrané ročníky tanečního oboru. 
Vstupné 60,- Kč, vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice 
od 1.6., rezervace na tel. č. 603 849 460 (nejlépe SMS) nebo na e-
-mailové adrese strelnice@strelnice.cz

středa 28.6.  ZPÍVÁNKY MŠ PIVOVARSKÁ zač. v 16:00 hod
Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním 

rokem, vstupné dobrovolné.

pátek 30. v 17:00 hod – JÁ, PADOUCH 3 – (animovaná 
komedie USA)

Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se 
vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafi novanému 
zločinci jménem Baltazar Bratt. Naštěstí má Gru i další pomocnice 
– agentku Lucy Wilde a adoptovaný trojlístek uličnic: Margo, Edith 
a Agnes. Žáci s trojkou z chování mají vstup zdarma!

režie: Kyle Balda / vstupné 110,- / přístupný  / české znění / 90 min

pátek 30. ve 20:00 hod – HOLKY NA TAHU – (komedie USA)
V odvážné komedii uspořádá pětice nejlepších kamarádek z vyso-

ké školy (v čele se Scarlett Johansson) víkendové setkání po deseti 
letech v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané 
řádění ale nabere překvapivě zlověstný směr poté, co se jim ne-
šťastnou náhodou podaří zabít striptéra. Zatímco se v nastalém 

zmatku pokoušejí přijít na to, co si počnou, zažívají další a další 
bizarní příhody, které je v průběhu celé noci sblíží více než kdy 
předtím a pomohou jim zvládnout situace, ve kterých na podpoře 
přátel a kamarádů záleží nejvíce.

režie: Lucia Anielo / vstupné 120,- / přístupný od 12 let  / titulky 
/ 90 min

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

toulavých psů na území města. V současné 
době jsou v objektu králické čističky odpadních 
vod umístěni zde vyfocení psi, které je možno 
si přisvojit. S nalezenými psy je možno se se-
známit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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Mezinárodní hudební festival
LETOHRAD 2017

www.mhf.letohrad.cz

28. ročník     3. – 11. června 2017

pořádá Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní 
centrum Letohrad a Univerzita Hradec Králové ve spolupráci 
s Městem Králíky, Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní 
Čermná, Obcí Lukavice, Obcí Mistrovice,Obcí Výprachtice, 
Klubem Na Střelnici Králíky, ŘK farností Letohrad a Farním 
sborem ČCE v Horní Čermné, pod  patronací Madeleine Albri-
ght, bývalé ministryně zahraničních věcí USA a pod záštitou 
Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, 
MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA místopředsedy vlády 
ČR pro vědu, výzkum a inovace, Ing. Petra Šilara, senátora 
Parlamentu ČR, JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana 
Pardubického kraje, J. E. Mons. JUDr. Ing. Jana Vokála, JU.D., 
biskupa královéhradeckého.

Sobota 3. června 2017 – Letohrad, Tvrz Orlice
19.30 hod. Předání cen Města Letohrad, předání ceny Grand prix
20.00 hod. Slavnostní zahajovací galakoncert
MÉ FILMOVÉ LÁSKY – Gabriela Demeterová & Kryštof 

Marek
Gabriela Demeterová v houslovém koncertu „Klíč k zahradám“ 

a Markových aranžích hudby k fi lmům Pán prstenů, Vzpomínky 
na Afriku, Frantic, Tenkrát na Západě, Profesionál, Schindlerův 
seznam, Piráti z Karibiku ad. / Gabriela Demeterová housle  / 
Filharmonie Hradec Králové  / Kryštof Marek dirigent

VSTUPNÉ – jednotné vstupné 190,- Kč – v předprodeji (bude 
prodáno pouze 400 vstupenek – v případě nepříznivého počasí mají 
diváci garantovaná místa v DK). Předprodej vstupenek bude probíhat 
v IC Letohrad, Václavské nám. 77 - od 2. května 2017. V případě 
konání na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod. v prodeji další vstupenky 
(dalších 400 ks) v ceně 240,- Kč.

Neděle 4. června 2017 od 14 hod. - Odpoledne UHK - cyklovýlet
Kniha jako věčné médium, cyklus krátkých přednášek a hudeb-

ních vystoupení
14:00  hod. Tvrz Orlice, Letohrad ,14.45 hod.  kostel sv. Kateřiny 

Letohrad – Kunčice, 15.30 hod. Evang. kostel Letohrad, ul. Petří-
kov,16.15 hod. Zámek Letohrad 

V případě výrazně nepříznivého počasí se uskuteční zkrácený 
program od 16 hodin v evang. kostele v Letohradě. Všichni účastníci 
obdrží cyklopas a pokud budou mít razítka ze všech stanovišť, mají 
zdarma malé občerstvení na konci cyklovýletu a také zdarma vstup 
na koncert od 18 hodin v Lukavici. Vstup zdarma

Neděle 4. června 2017 od 18 hod. – kostel v Lukavici
Alfred Strejček a ProArte trio – B+B= Bach a Bible
Bachovy Goldbergovy variace s texty Starého Zákona
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč, Majitelé vyplněných cyklopasů  vstup 

zdarma

Úterý 6. června 20 hod. - Evang.kostel Horní Čermná 
Baroko a romantismus
Eric Hallein (Belgie) – varhany
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Čtvrtek 8. června 20 hodin – Kostel Jablonné nad Orlicí  
Hudební kaleidoskop
Hans-Georg Reinertz (Belgie) - varhany
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Pátek 9. června  18.30 hodin – kostel Výprachtice
  21 hodin – kostel Mistrovice
Dechové trio LIGNEUS
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč

Sobota 10. června  18.30 hod. 
Poutní kostel Na Hoře Matky Boží v Králíkách

Italská hudba na Hoře Matky Boží – Vivaldi, Petrali, Moreti, 
Morandi….

Luciano Zecca (Itálie) – varhany, 
Smyčcový orchestr UHK, Jaromír Křováček dirigent
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (bude věnováno na potřeby poutního 

kostela)

Neděle 11. června 2017 
7.15 hod. – kostel sv. Václava v Letohradě 
10.15.hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici
varhanní mše, Cyrill Schmiedlin (Švýcarsko)
Vstup zdarma

15.00 hod. zámecká terasa v Letohradě 
Závěrečný slavnostní koncert  k 60. výročí ZUŠ A. Muchy 
Hosté: Magdalena Urbanová (Kvapilová) – zpěv, Markéta 

Dominikusová – housle
a soubory: pěvecký sbor a orchestr ZUŠ A. Muchy
Vstup zdarma

TANEČNÍ 2017
Klub Na Střelnici zve dospívající mládež 

na „Kurz taneční a společenské 
výchovy“ pod vedením Ivy Musilové. 
Předpokládaná délka kurzu: 11 týdnů 
(osm řádných lekcí, country lekce, 
disco lekce a věneček). Lekce budou 
probíhat převážně v sobotu v odpoledních 
hodinách. 

Cena kurzu: 800,- Kč, splatná na první 
lekci (termín bude upřesněn). Podmínkou 
k účasti je dosažení věku 14ti let, písemný 
souhlas rodičů a společenský oděv! 
Přihlášky přijímáme na emailové adrese 
strelnice@strelnice.cz  nebo telefonicky 
na č. 603 849 460.

UPOZORNĚNÍ: Klub Na Střelnici 
si vyhrazuje právo kurz neuskutečnit 
v  př ípadě nedostatečného počtu 
přihlášených, případně přesunout výuku 
do náhradních (menších) prostor a up-
ravit termíny a časy jednotlivých lekcí. 
Uzávěrka přihlášek je 8.9.2017.
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Moped team Králíky vás zve 
na vyjížďku v ostrém tempu

sobota 17. 6. 2017
Program:
12:00 – 13:00 Zápis strojů ( Restaurace U Lípy)
13:00 – 13:30 Spanilá jízda
14:00  Start vyjížďky
17:00  Vyhlášení výsledků

Účastnit se mohou:
Kategorie I.:   originál S11, S22, Jaweta, 
Kategorie II.: speciál bez omezení úprav, možno i jiné 
stroje se šlapadly

Pravidla: 
Kategorie  I.:   vzhled originál (skryté úpravy povo-
leny)
Kategorie II.:  bez omezení 

Trasa cca 66 km po okolí Králicka, přesný plán trasy 
obdrží každý při zápisu strojů. Startovné 150,- Kč. 

info: ladees@tiscali.cz, tel.: 604 950 066,
facebook: Moped-team Králíky

Klášterní hudební slavnosti 2017 
odhalily svůj program

Mezinárodní hudební festival Klášterní hudební slavnosti oslavil 
v loňském roce 10 let své existence. Za tu dobu se podařilo uvést v ži-
vot mimořádný kulturní podnik, který působí již ve třech krajích ČR. 

V letošním roce jsme dramaturgii festivalových koncertů pojali 
v duchu oslavy hudby období baroka. Hudba, která nabízí tolik 
rozmanitosti a přitom přísného řádu, který ovšem nic neubírá 
na hudební kráse. Současně chceme touto dramaturgií vzpomenout 
250 let od úmrtí barokního hudebního velikána Georga Philippa 
Telemanna. 

Koncerty v roce 2017 se již tradičně budou konat v Šumperku, 
Jeseníku, Krnově, Karlově Studánce, Bludově, v Králíkách, 
ve Velkých Losinách a také v Rapotíně. Umělci nás zavedou 
do známých koncertních míst (Klášterní kostel v Šumperku, Kongre-
sový sál PLL v Jeseníku, zámek v Bludově či sál KKC v Rapotíně), 
ale také například do hudebního pavilonu Horských lázní Karlova 
Studánka nebo do prostor Ruční papírny ve Velkých Losinách).

Od 2. do 18. července 2017 se v osmi městech a obcích převážně 
Olomouckého, ale také Pardubického a Moravskoslezského kraje 
uskuteční celkem deset koncertů. Záštitu nad festivalem převzal 
starosta Města Šumperka, senátor Mgr. Zdeněk Brož.  
Letošní ročník má také svou patronku, kterou není nikdo jiný, než 
jedna z nejlepších harfi stek světa, Jana Boušková.

Zahajovací koncert festivalu v neděli 2. července v klášterním 
kostele v Šumperku bude poctou jednomu z největších barokních 
skladatelů, kterým byl Johann Sebastian Bach (současník G. 
P. Telemanna). Vokální soubor ENSEMBLE FRIZZANTE po-
stavil tento program na kombinaci vokální a instrumentální hudby, 
kdy vedle nejznámějších Bachových skladeb chorálních zazní také 
jednotlivé části Partity d moll pro sólové housle. Jako hosté souboru 
Ensemble Frizzante vystoupí houslista LUKÁŠ MIK a varhaník 
KOSTIANTYN TYSHKO.

Následující koncert v úterý 4. července nás zavede na netradiční 
místo, do prostor Ruční papírny ve Velkých Losinách. V prosto-
rách papírny se koncert bude konat v rámci festivalu poprvé a my se 
můžeme těšit na koncert, na kterém zazní dvě cembala a představí se 
dvě nejlepší české hráčky na tyto nástroje, MONIKA KNOBLO-
CHOVÁ a EDITA KEGLEROVÁ. Program koncertu bude také 
v převážné většině věnován hudbě období baroka (Bach, Couperin), 
nicméně zazní také skladby skladatelů z dalších období, pro které 
byli jejich barokní předchůdci velkými vzory (Krebs, Dodgson).

V pátek 7. července zavítá festival do Bludova. Koncert 
na zámku je již tradiční záležitostí a je také hojně navštěvován. Pro 
letošní rok jsme připravili do Bludova Koncert s překvapením. 
Momentálně nejtalentovanější a nejzajímavější český klavírista 
MATYÁŠ NOVÁK již odtajnil autory programu, ale konkrétní 
skladby vybere až v den koncertu. Těšme se tedy na výběr z autorů 
období romantismu (Brahms, Dvořák, Smetana, Chopin, Liszt).

V neděli 9. července rozezní hudba klášterní kostel na Hedeči 
v Králíkách. Program „Z Čech až na konec světa“, který nám při-
blíží tentokráte hudbu období renesance v Evropě, přiveze do Králík 
ROŽMBERSKÁ KAPELA, specialista na hudbu tohoto období. 

Následující koncert festivalu proběhne ve velkém sálu KKC 
v Rapotíně v úterý 11. července. Na koncertě vystoupí jazzmen 
a improvizátor JIŘÍ STIVÍN, který se ovšem netají velkým obdi-
vem k barokním mistrům. Program koncertu bude tedy věnován 
Vivaldimu, Telemannovi, Bachovi, ale také improvizačnímu umění 
Jiřího Stivína. Ke spolupráci na cembalo si hlavní protagonista 
večera pozval ROBERTA HUGA. 

Zahraniční umělci se na festivalu představí na dalších dvou kon-
certech. Ve středu 12. července v klášterním kostele v Šumperku 
a ve čtvrtek 13. července v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově 
vystoupí německý soubor NEUES BAROCKTRIO BERLIN. 
Soubor, který vystupuje ve složení Anna Barbara Kastelewicz – 
barokní housle, Arno Schneider – cembalo a Sarah Perl – viola 
da Gamba, připravil pro české publikum program barokní hudby  

„Hudební bitva čtyř národů“ a jak název napovídá, můžeme se 
těšit na pomyslnou hudební bitvu, a to mezi Německem (potažmo 
Rakouskem), Anglií, Francií a Itálií. Soubor hraje na originální 
nástroje v autentické interpretaci.

Poslední dva koncerty budou patřit patronce festivalu harfi stce 
JANĚ BOUŠKOVÉ. V pondělí 17. července v Kongresovém 
sále PLL v Jeseníku vystoupí tato světová harfi stka s programem 
Královský koncert. Posluchači si vyslechnou skladby J. L. Dusíka, 
A. Dvořáka, E. Parish Alvarse, H. Rénieho či B. Smetany. 

Závěrečný koncert v úterý 18. července v klášterním kostele 
v Šumperku posluchačům nabídne orchestrální koncert se dvěma 
sólisty. Smyčcový orchestr BAROCCO SEMPRE GIOVANE 
společně s violistou ROMANEM JANKŮ a harfi stkou JANOU 
BOUŠKOVOU věnují právě tento koncert 250 letům od úmrtí 
německého barokního skladatele G. P. Telemanna a provedou 
díla tohoto autora, jeho současníků či obdivovatelů. Těšit se mů-
žeme mimo jiné na Telemannův violový koncert, jeho orchestrální 
skladby, skladby A. Vivaldiho a také harfový koncert François-
-Adriena Boieldieuho. 

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit v obvyklých předpro-
dejích od 15. května 2017. Na webových stránkách festivalu bude 
spuštěn online prodej v nejbližších dnech. Vstupenky na koncerty 
v Šumperku, Jeseníku, Krnově, Rapotíně a Králíkách  jsou prodá-
vány na místa. 

Pro držitele karet Klubu přátel Klasika Viva nabízíme vý-
razné slevy ze vstupného. Více informací o této kartě naleznete 
na webu www.klasikaviva.cz

Na setkání na koncertech festivalu se těší a příjemné hudební 
zážitky přeje

MgA. Roman Janků
ředitel festivalu
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Zprávy z králické knihovny
Noc s Andersenem 2017
Podařila se přesně tak, jak jsme si přáli. V knihovně nocovalo 40 
malých i mladých čtenářů.  V první části programu si zopakovali, 
co znají a neznají o první pomoci. V následující soutěži museli 

prokázat znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci a pod 
vedením slečny Fifi nky, pánů Bobíka, Myšpulína a Pindi dokázali, 
že mají v pořádku všechny své smysly.  O smích a zábavu nebyla 
nouze.
Hlavní legrace při nocování v knihovně ovšem přichází 
v okamžiku, kdy se všichni uloží mezi regály s knihami a pokouší 
se usnout. V knihovnách v celé České republice se ozývá štěbetání 

do dlouhých nočních hodin a na knihovnických fórech se debatuje 
o tom, kde se děti ve spacácích vrtěly nejdéle. Ani v této disciplíně 
králičtí čtenáři nezůstali pozadu a spali opravdu krátce. Ráno se 
rozutekli do svých domovů a my jsme moc rádi, že vše proběhlo 
krásně a že jsme mohli s dětmi strávit společný čas. 
Děkujeme moc za fi nanční podporu panu Michaelu Hudetzovi 
a paní Janě Obrové. 
Pomáhali, i když nemuseli a my jim za to chceme poděkovat: 
Věra Lohynská a David Látal – připravili pro děti besedu o první 
pomoci s ukázkami.
Helena Špiková – zapůjčila skvělé masky Čtyřlístku
Tereza Coufalová, Blanka Jandová, Mikuláš Venzara – 
dobrovolníci, kteří pomáhali se vším.
Maminky a babičky – napekly báječné občerstvení.
ZUŠ Králíky, MŠ Pivovarská, školní jídelna Králíky – zapůjčili 
zařízení, které v knihovně nemáme…

Lovci perel 
Na dětském oddělení běží od března také hra Lovci perel. Děti 
čtou knihy – perlorodky, za každou přečtenou dostanou perličku. 
Že knihu opravdu četli, prověří malý test. Každý den přibývají 
další hráči, přečtené knížky a perličky. Celkem je už zapojeno 

68 čtenářů, perliček jsou plné šňůrky.  Hra probíhá celoročně 
a zapojit se můžete kdykoliv. Nečtenářům mohou předčítat jejich 
rodiče nebo sourozenci.

Květinový den 2017
Tradiční sbírka Českého dnu proti rakovině proběhla ve spolupráci 
se Základní školou Králíky. Děkujeme předem všem, kteří 
pomáhali a přispěli. 

Výstavy v knihovně
V první půlce června se můžete podívat na výstavu absolventky 
výtvarného oboru ZUŠ Králíky Nikoly Horníčkové.
Následovat bude výstava fotografi í Vojtěcha Stádníka Pocta 
českému undergroundu. Na snímcích z let 1978 – 2015 zachytil 
autor známé osobnosti českého undergroundu i kulturního 
a společenského života. Tematicky navazuje na naše dvě letošní 
výstavy Filipa Topola a Bohumila Hrabala.

Kavča - Redemptoristé na východě Čech 
Přednáška paní docentky Marie Mackové 19. 6. v 17.15 hod.

Prázdninový provoz MěkK
Dovolená v městské knihovně bude 24.7.- 4.8.2017
Dětské oddělení během prázdnin vždy v úterý 9:00 – 12:00
Na závěr bychom vám chtěly popřát krásné dny a věříme, že se 
budeme setkávat při všech možných rozmanitých příležitostech. 

Pracovnice Městské knihovny Králíky

Tančíme pro radost 2017
Žáci z tanečního oboru Základní umělecké školy Králíky a jejího 

odloučeného pracoviště v Červené Vodě Vás srdečně zvou na svůj 
závěrečný program, který se uskuteční koncem měsíce června 
2017 ve velkém sále kulturního domu Klub Na Střelnici Králíky. 
V úterý 20. 6. se divákům představí zejména žáci tanečního oboru 
z Červené Vody a ve čtvrtek 22. 6. roztančí jeviště především žáci 
z Králík. Páteční večer 23. 6. bude patřit hlavně letošním absol-
ventům a choreografi ím v provedení pouze vybraných ročníků 
z Králík a Červené Vody. Začátky představení jsou vždy v 18:00 
hodin. Vstupenky budou v předprodeji od 5. 6. v kulturním domě 
Klub Na Střelnici Králíky.

Letošní absolventi I. stupně TO ZUŠ - Králíky: Aneta Hejlová, 
Natálie Hrdová, Tereza Luxová, Iveta Mezuliánová, Anežka Pete-
rová, Simona Válková.

Letošní absolventi I. stupně TO ZUŠ - Červená Voda: Veronika 
Brůnová, Nikola Horníčková.

Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ.
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Premiéra mezinárodních 
TECHNOhrátek – do Králík 

dorazili také žáci z polské školy 
v Międzylesiu

(KRÁLÍKY, 24. května 2017) – TECHNOhrátky, projekt 
Pardubického kraje na podporu technických a odborných oborů 
pro žáky základních škol, zažil ve středu 24. května mezinárodní 
premiéru. Posledního předprázdninové zastavení ve Středním 
odborném učilišti opravárenském Králíky se zúčastnilo také pat-
náct školáků z polského města Międzylesie. Společně se svými vrs-
tevníky z Orlickoústecka absolvovali kompletní program včetně 
manuálních činností a za asistence tlumočnice i vědomostní kvíz. 

„Międzylesie je od Králíků vzdálené pouhých dvanáct kilometrů 
a Domaszków jen dvacet. V okolí těchto měst přitom na polském území 
není mnoho středních škol, což může být naší výhodou. V dnešní době 
svádíme boj o každého žáka a ti polští pro nás představují velice 
zajímavý potenciál. TECHNOhrátky byly ideální příležitostí, aby 
si podrobně prohlédli zázemí naší školy a také předvedli své schop-
nosti. Věříme, že jednání dotáhneme úspěšně až do konce a polští 
žáci třeba už letos rozšíří naše řady. Ba co víc, i zaměstnavatelé 
z našeho regionu by pro ně našli velice dobré pracovní uplatnění,“ 
vysvětlila důvod návštěvy z Polska ředitelka SOU opravárenského 
Petra Doubravová.

Žáky přijel na akci povzbudit také starosta Międzylesie Tomasz 
Korczak. Ti svému městu ostudu rozhodně neudělali a prokázali, 
že řemeslo spojuje národy – českým soupeřům byli ve všech akti-
vitách zcela rovnocennými konkurenty. Mezi sedmi zúčastněnými 
základními školami byly už tradičně také tři ze sousední spádové 
oblasti Šumperska v Olomouckém kraji – Hanušovice, Staré Město 
pod Sněžníkem a Štíty. 

„TECHNOhátky se všem našim dětem líbily. Nejen viděly, ale také 
měly možnost si bezprostředně vyzkoušet to, co doma nemohou. Nejvíc 
je bavily činnosti v kovárně, diagnostika automobilů a vystavená 
hasičská technika,“ řekla doprovázející pedagožka Beata Grzempa-
-Misniewisniewska.

Škola mění svou tvář k lepšímu
SOU opravárenské Králíky se 120 účastníkům TECHNOhrátek 

ze 7. a 8. tříd představilo ve výrazně modernizované podobě. Za po-
slední dva roky v něm proběhly nákladem 25 milionů korun 
zásadní rekonstrukce budov, dílen, jídelny, a především domova 
mládeže. „Chci velice poděkovat Pardubickému kraji, že tuto střední 
školu před časem nezrušil, ale naopak se do ní rozhodl investovat 
nemalé fi nanční prostředky,“ ocenila starostka města Jana Ponocná.

Žáci se v průběhu dne podrobně seznámili zejména s oborem opra-
vář zemědělských strojů. Připravené aktivity na šesti pracovištích 
byly natolik pestré, že se na konci programu stali znalci pomyslných 
„devatero řemesel“. Zavítali do zámečnické a strojní dílny, navštívili 
svařovnu a kovárnu, vyzkoušeli si autodiagnostiku a absolvovali 
dopravní test. Navíc si prohlédli ukázky nejmodernější techniky 
Hasičského záchranného sboru Králíky a Policie ČR Králíky. 

„Komě většiny chlapců dorazily z některých škol také dívky. Ostat-

ně v současné době se v Králíkách úspěšně učí už tři. V rámci stano-
vených úkolů vyráběli například kovové štítky ke klíčům, poznávali 
nástroje, vyzkoušeli si výměnu pneumatiky u osobního automobilu 
i traktoru nebo se seznámili s obloukovým svařováním,“ přiblížil 
aktivity Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

Souboj o ovocné dorty pro sebe rozhodli v manuálních čin-
nostech zástupci Základní školy Staré Město pod Sněžníkem 
a ve vědomostním kvízu žáci Masarykovy základní školy 
Klášterec nad Orlicí. Na závěr akce se rozloučili účastníci 
s jarním programem TECHNOhrátek opečenými buřty a kon-
zumací zmrzliny. Více informací o projektu TECHNOhrátky na 
www.klickevzdelani.cz/technohratky.

Vladimír Zemánek 
manažer projektu TECHNOhrátky

777 771 080, zemanek@klickevzdelani.cz

Milí příznivci centra, léto se rychle blíží a před námi 
je poslední předprázdninový program. S dětmi se naučíme další 
říkanky, ponoříme se do tajů dětské fantazie během oblíbených 
hýbánek a nebude chybět ani výlet a cvičení s dětmi.

Po dobu letních prázdnin zůstane centrum uzavřené. O pří-
padných mimořádných akcích Vás budeme informovat.

Přijďte si centrum ještě užít. Těšíme se na Vás! A přejeme krásné 
a pohodové letní prázdniny a dovolené!!

Kolektiv MC Emma

MATEŘSKÉ CENTRUM EMMA
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Po stopách Čecha a Lecha
Základní škola Moravská právě vstupuje do společného projektu 

se základní školou v Mezilesí, který nese název „Po stopách Čecha 
a Lecha“.  Společně s našimi polskými partnery jsme vytvořili 
projekt složený ze 2 částí.  V rámci první části projektu proběhne 
velké množství aktivit – naši žáci například společně navštíví vý-
znamná místa české a polské historie (Praha, Gniezdno). Vydáme se 
na cyklovýlety v okolí Králík a Mezilesí a vystoupíme na Králický 
Sněžník. Zúčastníme se Dětského dne v Mezilesí, kde naše mladší 
děti budou součástí historického průvodu městem. Představíme si 
vzájemně svá města, regiony i země. Na úplný závěr první části 
projektu (březen 2018) se společně pokusíme vytvořit malé česko-
-polské divadelní představení s námětem z naší historie.

Projekt je koncipován na období 4/2017 – 3/2018 a jeho vý-
znamnou součástí je i výuka jazyka projektového partnera. Žáci 
již projekt zahájili společnou výukou jazyků v rámci 4 návštěv 
v naší a partnerské škole. 

Naše kontakty se školou v Mezilesí jsou dlouhodobé. Nový 
projekt navazuje na dřívější úspěšné společné projekty, z nichž 
vyberme např. „Vzdálení, ale blízcí“. Předpokládáme, že projekt 
bude i po ukončení pokračovat, neboť vznikne navazující projekt, 
jehož garantem bude naše škola. Vedle získávání nových kontaktů 
a kamarádů budou mít naši žáci možnost se naučit i základy polštiny 
a navštívit krásná historická místa spojená s naší společnou historií.  
Do projektu se zapojí žáci z prvního i druhého stupně našich škol.

Věříme, že při realizaci projektu zažijeme spoustu zajímavých 
chvil a že všichni zúčastnění si projekt užijí.

D. Krabec

Pozdrav z Villmaru
Ve dnech 4.5. – 8.5. jsme s partou tvořenou těmi nejlepšími lidmi 

navštívili naše partnerské město Villmar, které leží na západě Ně-
mecka. Naši partu ze školy tvořili Marťa Derková, Mája Sotonová, 
Kája Babicová a Štěpán Faltus. Z dospělých lidí jeli Matyášovi, 
pan učitel Krabec a paní Krabcová, paní starostka Ponocná s man-
želem, pan Vyšohlíd s manželkou, rodina Hejkrlíkových, manželé 
Maurerovi, paní Plánková a další členové tohoto projektu.

S sebou domů jsme si odvezli nejen pěkné vzpomínky a množství 
fotek, ale poznali jsme i nové přátele, jejich životní styl a kulturu. 

Byli jsme ubytováni v rodinách, kterým děkujeme za skvělou péči 
a vlídné jednání. Společně s nimi a naší partou jsme procestovali 
jak historické, tak kulturní památky v oblasti Villmaru a jeho okolí.

Navštívili jsme historický hrad ve Weilburgu, plavili se po 3 
řekách – Lánu, Mosele a Rýnu, absolvovali exkurzi do muzea 
mramoru a zúčastnili se akce Villmar ralley, kde jsme měli za úkol 
blíže poznat město. S dočasnými rodinami, v mém případě se 
Scheuovými, jsme prožili nádherné chvíle. Bohužel jsme už v pon-
dělí v ranních hodinách opustili Villmar a vyrazili zpět do Králík. 

Těším se, až naši němečtí přátelé příští rok navštíví Králíky 
a ještě více si přeji, abychom se všichni shledali ve zdraví. 

Na závěr bych chtěla poděkovat panu učiteli Krabcovi, který 
nám umožnil odjet do Villmaru, rodině Matyášových za odvoz, 
rodině Scheuových za vzornou péči a ještě chci poděkovat všem 
účastníkům za hezké vztahy, společné zážitky a hezky strávený čas.

Jarmila Macková, žákyně 9.B

Výlet na veletrh informačních 
technologií v průmyslu

Jedenáctý květen nás po dlouhé době přivítal teplým jarním po-
časím a žáci nástavbového studia SOU opravárenského v Králíkách 
vyrazili na výlet do Prahy. Cílem naší cesty byl veletrh informač-
ních technologií na výstavišti PVA EXPO v Letňanech. Cesta nám 
svižně utíkala a plni očekávání jsme si notovali: „Praha už čeká…“

Na veletrhu byla k vidění spousta zázraků dnešní doby. Zaujaly 
nás zvláště 3D tiskárny, přímo v akci jsme mohli poznat jejich do-
konalost. Prohlédli jsme si CNC obráběcí stroje, nabídku solárních 
elektráren Grid Free, akustické odpuzovače fi rmy Format, svářecí 
technologii. Tento veletrh je skvělým prostorem pro představení 
novinek v oblasti strojírenských technologií, praktické ukázky 
technologických procesů, diskusi podnikatelů s autory, semináře, 
odborné konzultace, poradenství, kooperace a motivování či získá-
vání nových kvalifi kovaných pracovníků v technických profesích. 
Naši pozornost upoutala i prezentace interlingvy, což je alternativa 
esperanta. Tento umělý jazyk vytvořený na základě románských 

jazyků nabízí možnosti všestranného využití. Největšímu zájmu 
a nadšení se však podle očekávání těšily elektroautomobily, elekt-
rokola a  elektrokoloběžky. Třešničkou na dortu byla předváděčka 
nových užitkových vozů značky Volkswagen, Ford, Citroen. Mohli 
jsme si vyzkoušet jízdu v novém Crafteru, zacouvat s přívěsem 
i bez něho.

Zbývající čas jsme strávili nákupy v OC Letňany. Příjemně 
prožitý den jsme ukončili šťastným návratem a těšíme se na další 
podobné akce. 

Žáci nástavbového studia třídy N1.

Jednodenní zájezd do Polska
Spolek dobrovolných pochodníků /SDP/ pořádá 

v sobotu 17. června 2017 zájezd do Polska. 
Cílem jsou Bludné skály, Stolová hora a poutní místo Vam-

beřice. Délka pochodu cca 15km. 
Odjezd z autobusového nádraží v Králíkách je v 6:15 hod 

a z Červené Vody od podniku Roltechnik v 6:30 hod.
Závazné přihlášky přijímá paní Jirásková, prodejna kol Malé 

náměstí Králíky. Cena zájezdu 220,- Kč.
Zhruba 40 zlotých a občanský průkaz s sebou nutné!
Informace na tel: 736 160 380

 za SDP — Jiří Souček
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Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali lidem, díky nimž mohl 

být provoz mateřské školy Červený Potok přesunut na nezbytně 
nutnou dobu do Králík.

Kvůli výstavbě nové čističky odpadních vod v obci Červený 
Potok a vybudování nové vodovodní přípojky, měla být naše MŠ 
na nezbytně nutnou dobu (cca 14dní) uzavřena. S touto verzí jsme 
my pracovníci MŠ nesouhlasili a snažili se najít řešení, resp. vhodné 
náhradní prostory. To se nakonec opravdu podařilo a provoz tak 
mohl zůstat nepřerušen. Po dobu prací jsme mohli s dětmi využívat 
prostory školního klubu v ZŠ nad školní jídelnou v Králíkách, za což 
bychom rádi poděkovali panu řediteli Mgr. Vlastimilu Kubíčkovi 
a také paní Eleně Bílé, která školní klub vede a po tuto dobu 
propůjčila své prostory právě nám. Velké díky patří také vedoucí 
vychovatelce paní Janě Kyllarové, která nám ochotné propůjčila 
prostory školní družiny, kde měly děti k dispozici hry a hračky. 
V neposlední řadě děkujeme také vedoucí školní jídelny paní Evě 
Čadové za možnost využívání prostor školní jídelny ke stravová-
ní. Za vstřícný přístup a trpělivost během stravování se zde také 
děkujeme všem paním kuchařkám.

DĚKUJEME VŠEM, díky vám zůstal provoz školky nepřerušen, 
za což děkují děti, rodiče a především personál MŠ Červený Potok

V Mateřské škole Červený Potok 
se nenudíme!

Zdravíme vás z naší školky, a jak jsme slíbili, jdeme se s vámi 
podělit o naše nové zážitky, a že jich není málo!!! 

V měsíci dubnu jsme s dětmi vyrobili a vynesli do zdejšího 
potoka paní zimu – Moranu. Dne 7.4.2017 proběhl zápis do ZŠ, 
kterého se zúčastnili také naši dva předškoláci a musíme říci, že 
si vedli opravdu dobře. Dne 22.4. je Den Země, na který jsme ani 
my s dětmi v MŠ nezapomněli a společnými silami uklidili školní 
zahradu a okolí školky, v tento den má také narozeniny náš stro-
meček Stříbrňáček, kterému děti vyrobily krásné ozdoby, kterými 
jej ozdobily a všichni společně jsme mu popřáli a zazpívali. Více 
o ekologii a třídění odpadků jsme se dozvěděli na divadelním 
představení „Dobré štěně“ v kulturním domě Střelnice v Králíkách. 
Poslední akcí v měsíci dubnu byl náš oblíbený „Čarodějnický rej“, 
který proběhl v naší školce se vším všudy – plno masek, výroba 
pavouků, čarodějnic, tematické soutěže, zpěv, tanec, čarování. 
Nechybělo také dobré občerstvení, za které děkujeme ochotným 
rodičům našich dětí. 

Jestli se vám zdá měsíc duben plný akcí a zážitků, tak tedy 
neváhejte a čtěte dále, co vše jsme stihli a prožili v měsíci květnu.

Nejprve jsme byli pozváni do ZUŠ Králíky na minioperku Bu-
dulínek, která od nás sklidila veliký potlesk. Dne 9.5.2017 proběhl 
v naší MŠ zápis na školní rok 2017/2018, kde jsme přivítali nové 
školkáčky, seznámili je s prostředím MŠ a předali jim malé dárečky. 

Na všechny nové děti se budeme od září moc těšit. Od 10.5. byl 
provoz naší MŠ přesunut již do zmiňovaných Králík, kde jsme 
v žádném případě nezaháleli, naopak, snažili jsme se toho s dětmi 
plně využít a podnikli toho opravdu mnoho. Naše první cesta vedla 
na stanici Policie ČR, předvedli nám policejní automobil, čtyřkolku 
a další využívanou techniku a vybavení. Děti zde získaly spoustu 
důležitých a zajímavých informací. Velkým zážitkem zajisté byla 
možnost vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, helmu, pouta a také 
možnost sednout si do již zmiňovaných dopravních prostředků. 
Děkujeme za společně strávený čas a za materiál poskytnutý dě-
tem a k další výuce. Další den jsme se vydali navštívit Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje, kde už na nás čekala vystavená 
hasičská technika i páni hasiči. Dětem bylo opět předvedeno a uká-
záno mnoho techniky a pomůcek potřebných při práci hasiče, při 
kterých děti zůstaly stát s otevřenými ústy. Nechybělo ani zkoušení 
hasičské helmy. Jako největší zážitek, a nejen pro děti, byla zajisté 
názorná ukázka vysunutí žebříku i s paními učitelkami do výšky 
30 m. Za úžasné zážitky a vyčerpávající informace mnohokrát dě-
kujeme a těšíme se na další setkání. Nezapomněli jsme ani na místní 
Služby města Králíky s.r.o., kde jsme od pana Jílka dostali také 
mnoho zajímavých informací o místní technice a nechybělo ani 
opakování o třídění odpadu. Odměnou za vzorné poslouchání byla 
dětem možnost obsluhovat popelářský vůz, troufáme si říci, že více 
jak polovina dětí by při odchodu chtěla být v dospělosti popelářem. 
Děti měly také možnost sednout si do zametacího vozu a další 

zdejší techniky. Při odchodu nám bylo nabídnuto přijít se podívat 
do druhého areálu, kde je třídící pás na odpadky, této nabídky jsme 
využili a určitě nelitujeme, bylo to tu velmi zajímavé a děti získaly 
širší rozhled o ekologii a samotném třídění odpadu. Všem zdejším 
zaměstnancům a panu Jílkovi mnohokrát děkujeme za zajímavé 
informace i bezva zážitky. 

 A abychom nechodili s dětmi jen po exkurzích, tak jsme jeden 
den zavítali na zdejší sportovní areál, kde si děti vyzkoušely běh 
po ovále, skok do dálky – do písku, … Bylo to super a nutno zmínit, 
že to zvládli úplně všichni, i ti naši nejmenší, klobouk dolů! 

 Samozřejmě nechyběly návštěvy zdejšího dětského hřiště, 
procházka na králické náměstí a zchlazení se zmrzlinou ze zdejší 
kavárny – cukrárny, mimochodem byla výborná.

 Jedno odpoledne jsme byli pozváni na hudební show Standy 
a Vandy, kde si děti báječně zatančily, zazpívaly, zasoutěžily, zkrátka 
se do sytosti vyřádily. Za tuto akci děkujeme paní Janě Kyllarové, 
která nás na tuto akci pozvala. 

 Abychom nezaháleli, tak jsme se jednoho dne vydali na zdejší 
chatu Amálku a zahráli si po cestě stopovanou plnou úkolů. Na kon-
ci čekala na děti zasloužená odměna – poklad.

 Věřte nevěřte, ale zvládli jsme také navštívit zdejší kravín, 
podívat se zde na kravičky, telátka i velké býky. Nejen chlapce 
velmi zajímala zdejší zemědělská technika. Také nám byla ukázá-
na výrobna mléčných výrobků – jogurtů, sýrů, másla, … I za tuto 
zajímavou exkurzi moc děkujeme.

 A abychom nezapomněli vůbec na nic, tak jsme se s dětmi stihli 
také vyfotografovat a navštívit místní knihovnu, kde pro nás měly 
paní knihovnice nachystaný pěkný program – moc děkujeme. 

 Myslíme si, že jsme toho zvládli a prožili opravdu hodně a že 
děti mají určitě na co vzpomínat. Školní rok však ještě nekončí, 
ještě pořád na nás pěkné akce a s nimi spojené zážitky čekají. My 
už se na ně moc těšíme.

 Děti a kolektiv 
 MŠ Červený Potok 

Hledá se topič
Mateřská škola Červený Potok hledá vhodného kandidáta 

na pozici TOPIČ na pracoviště Prostřední Lipka 2. Topná sezóna 
říjen – duben. Zájemci neváhejte a pro více informací volejte 
777 804 160. 
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Návštěva varhanisty Martina 
Kubáta

Zpívánky pro radost    máme u nás v mateřské škole každý den, ale 
vážnou hudbu jsme si dali do pravidelných činností ve spolupráci 
s hudebníkem Martinem Kubátem, který nás tentokrát seznámil 
prostřednictvím krásné hudby J.S. Bacha se životem na zámku. 
Jak žil na zámku pan král a královna, jak tančily princezny a jak se 
o bohaté staralo služebnictvo, to už teď  všichni víme.

Jak se správně chovat v autě, na silnici a na silničním přechodu, 
tak to si děti vyzkoušely při hrách s hercem Ivo Urbánkem. Získané 
poznatky  si děti  zopakovaly při návštěvě Policie ČR v  Králíkách. 
Moc děkujeme za pěkné přijetí a reklamní dárky.

Za mateřskou školu děti a paní učitelky.
Foto některých akcí naší MŠ:

Vím já kostelíček
…aneb letní putování varhanní stezkou

Nenechte si ujít pátý ročník kostelíkového setkávání ve čtyřech 
vesnicích na Králicku. V sobotu 1. července se znovu otevírají 
malebné venkovské svatostánky v Dolní Lipce, Heřmanicích, Horní 
Lipce a v Prostřední Lipce, aby se rozezněly příjemnou muzikou 
a přivítaly diváky i kolemjdoucí poutníky do své vstřícné náruče.
Dolní Lipka:
  9:45 Jiří Tymel - varhany
10:00 poutní mše svatá
Heřmanice:
13:00 Martina Bártová – housle a Václav Bílek - akordeon
Horní Lipka
15:00 loutkové divadlo Toy Machine
Prostřední Lipka
17:00 Marika Tobišková – tanec a Adam Adámek - klavír

S potěšením zveme všechny příznivce pěších procházek přírodou 
na tradiční trasu naší varhanní stezky. A těm, kteří si snad netroufají 
ani na krátký výšlap, nabízíme letos možnost využít mimořádné 
autobusové linky a navštívit tak alespoň dvě ze čtyř lákavých 
představení – loutkové divadlo Toy Machine pro děti i dospělé 
v Horní Lipce a závěrečný hudebně taneční program Mezi hvězdami 
v Prostřední Lipce.

poutníci i diváci mohou zdarma využít autobusovou linku:

odjezd 
9:15

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední 
Lipka – Dolní Lipka 
zahájení, koncert v kostele, mše
začátek celodenní pěší trasy, 15km

odjezd 
12:30

Králíky, parkoviště u Reichlů – Prostřední 
Lipka – Heřmanice
koncert v kostele
odpolední trasa, 7 km

odjezd
14:45

Králíky, parkoviště u Reichlů – Horní Lipka
loutkové divadlo Toy Machine
====== (autobus čeká na diváky) ========
Horní Lipka – Prostřední Lipka
vystoupení v kostele

odjezd 
18:00h

Prostřední Lipka - Králíky
návrat po ukončení programu

Jsme velmi rádi, že akce „Vím já kostelíček“ se opět koná pod 
záštitou paní starostky Jany Ponocné a pana místostarosty Marti-
na Hejkrlíka. Za stálou podporu děkujeme i duchovnímu zdejší 
farnosti P. Pavlu Plíškovi. Vážíme si také ochoty a pomoci všech 
dobrovolníků, kteří s námi na organizaci spolupracují, a věříme, 
že je nadšení a dobrá vůle neopustí ani v budoucnu. Vždyť se 
nám společné dílo daří! Postupné práce na záchraně třetích varhan 
již probíhají, na konto veřejné sbírky bylo posláno úctyhodných 
454 000 Kč. Mezi dárci je adoptováno téměř 400 varhanních píšťal, 
a tak doufáme, že naše snažení osloví i další štědré mecenáše, díky 
kterým se podaří dosáhnout potřebné výsledné sumy 570 tisíc k re-
staurování heřmanického nástroje co nejdříve. Chcete-li se k nám 
přidat a podpořit dobrou věc, přijďte se podívat a užít si skvělý 
1. červencový den s přáteli. 

Na setkání s vámi se těší 
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

www.vimjakostelicek.webnode.cz

Jak vařit zdravé obědy 
ve školních jídelnách? 

Poradí MAP Orlicko
Ne, že by se v MAPu přímo vařilo, ale na předposlední prázdni-

nové úterý, 22. srpna 2017, jsme připravili Kulatý stůl Zdravá výživa 
pro školáky. Akce navazuje na březnový seminář Skutečně zdravá 
škola, a květnový (18. 5.) o luštěninách, které proběhly ve Školní 
jídelně na Nám. Generála Knopa v Žamberku. Paní Margit Slimáková 
bude odpovídat na otázky typu „Proč je třeba zdravě jíst? Jak výživa 
ovlivňuje zdraví, chování i školní výsledky dětí?“ 

V květnu proběhly tyto akce: Odpoledne plné pokusů v ZŠ Komen-
ského v Letohradě na podporu polytechnického vzdělávání (12. 5.), 
kulaté stoly na téma Problematika návykových látek (16. 5.), Okno 
do Montessori a Montessori pro věk 6–12 let (17. 5.). Více informací 
najdete na webu MAS ORLICKO a FB profi lu MAP Orlicko.

Z dlouhodobějších akcí MAP Orlicko právě probíhá projekt pilot-
ního zapojení do „Využití možností spolupráce relevantních aktérů 
vzdělávání“. Za trošku komplikovaným názvem se skrývá velmi 
otevřený prostor pro spolupráci nejen mezi žáky, školami či rodiči. 
Do tohoto projektu se může zapojit skutečně každý – zaměstnavatelé, 
kteří potřebují vychovat nový „dorost“, rodiče, kteří chtějí podpořit 

dobrý nápad, nebo třeba šikovní dědové a babičky, kteří dovedou 
uplést košík, paličkovat krajku nebo „jen“ hezky vyprávět, a rádi by 
své znalosti, zkušenosti, zážitky a dovednosti předali dál. Čtěte náš 
web www.maporlicko.cz nebo www.facebook.com/MAP.Orlicko. 
Tam najdete více informací. Hezký den! 

Realizační tým MAP
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