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Co je u nás nového
a 5. května, kde proběhla výsadba zeleně a dřevin okolo chodníků. Byla 
tak dokončena rekonstrukce silnice I/43 na území města. 

K drobnému zlepšení nabídky pro sportovní aktivity došlo v průběhu 
července instalací cvičebních prvků v parku u Střelnice a workoutové 
sestavy za bílou školou. Umístění bylo konzultováno se sportovní 
komisí rady města s ohledem na cílové skupiny uživatelů. 

Lešení na jižní straně náměstí před zeleninou a pekárnou Sázava za-
krývá probíhající opravu fasády podloubí a opravu střech obou budov. 
Celá akce v hodnotě cca 2,5 mil. Kč je z necelých 50 % fi nancována 
z programu regenerace městských památkových zón Ministerstva 

kultury ČR. 
Ke generální opravě bytů jsme 

přistoupili v čp. 366 na Velkém 
náměstí, kde ve starém domě 
vzniknou za cca 2,3 mil. Kč dva 
moderní byty splňující poža-
davky na bydlení v 21. století. 
Bytů ve starých domech čeká 
na opravy ještě mnoho a jejich 
modernizace bude stát mnoho 
milionů. Doufám, že se každý 
rok podaří opravit alespoň jeden.

Nejbližší akcí, kterou bychom 
měli zahájit, je rekonstrukce 
autobusového nádraží včetně 
stavby budovy pro čekárnu, 
WC a novinový stánek. Přestože 
zprávu o získání dotace z IROP 

jsme obdrželi už v 1. čtvrtletí, administrativní záležitosti vážící se 
k čerpání dotace a zahájení stavby byly tak časově náročné, že výzva 
k podání nabídek na realizaci stavby bude radou města vyhlášena až 
31.07.2017 a stavba bude moci být zahájena nejdříve v průběhu září. 
Možná tento termín bude lepší, vzhledem k velkému pohybu turistů 
ve městě v době prázdnin.

Do rozpočtu na rok 2017 byly zahrnuty dvě akce, u kterých již dnes 
víme, že nebudou v letošním roce realizovány. Jedná se o zateplení 
a změnu vytápění ZUŠ a rekonstrukci kanalizace v ul. Nádražní. 
V případě ZUŠ jsme v průběhu přípravy projektu zjistili, že dotační 
podmínky jsou v současné době nepříznivé. Při zpracování projektu 
jsme také řešili otázku opravy střechy na budově a došli jsme k zá-
věru, že nejlepším řešením bude v příštím roce provést kompletní 
rekonstrukci střechy a po jejím dokončení se opět pokusit získat 
dotaci na zateplení. Na projektové dokumentaci pro opravu střechy se 
již pracuje. Proti provedení rekonstrukce kanalizace v Nádražní ulici 
v letošním roce hovoří více faktorů, z nichž ten hlavní je nedostatek 
stavebních kapacit, který by mohl vést k velkému prodražení stavby, 
pokud bychom chtěli za každou cenu stavět v letošním roce. Proto jsme 
se rozhodli pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele nejpozději 
v měsíci září s termínem pro realizaci stavby v dubnu 2018.

Přeji Vám krásný zbytek léta. A využijte všechny nabídky spor-
tovních a kulturních akcí, které Vám jsou nabízeny místními spolky 
i jednotlivci.

Jana Ponocná, starostka

Máme za sebou více jak polovinu roku 2017, prázdniny se dětem 
krátí, mnoho z nás už má i po dovolené. V životě města je však druhá 
část roku zpravidla aktivnější. Především pokud se týká investic. Těch 
máme před sebou do konce letošního roku ještě několik.

Než se pustím do komentáře k investičním akcím města, ráda bych 
zmínila věc, která nyní trápí občany města nejvíce. Jde o ukončení 
provozu zubních ordinací MUDr. Marie Špičkové a MUDr. Jana 
Špičky. Manželé Špičkovi přišli do Králíky jako čerství absolventi 
lékařské fakulty a zůstali zde celý svůj profesní život. Ústní dutiny 
většiny z nás znají důvěrně a stali se pro nás životní samozřejmostí. 
Čas je však neúprosný a doba 
k ukončení pracovního života 
jednou nastane u každého z nás, 
lékaře nevyjímaje. Chtěla bych 
touto cestou oběma lékařům 
poděkovat za služby, které nám 
trpělivě poskytovali i za jejich 
aktivní zapojení do života města 
v oblasti samosprávy a sportu. 
Současně přeji ještě mnoho ak-
tivně prožitých let.

A co bude dál? Již několik 
let se oba lékaři snažili najít 
své nástupce, kterým by mohli 
ordinace předat. Najít zájemce 
o poskytování ambulantní péče 
v oblasti stomatologie není lehké 
ani ve velkých městech, přesto 
se to v letošním roce podařilo. Věřím, že všechna jednání budou 
směřovat do úspěšného konce a po prázdninách budou obě ordinace 
obsazeny lékaři z Ukrajiny. Firma EcceDent, s.r.o. z Jilemnice, která 
má zkušenosti s provozem zubních ordinací na různých místech re-
publiky, již jedná o povolení k pobytu a výkonu práce na území ČR 
pro konkrétní zájemce. Město bude nápomocno při získání bytů pro 
nové lékaře a jednáme i o případném příspěvku na rozjezd ordinací. 
Přestože bychom očekávali aktivitu za strany zdravotních pojišťoven, 
které mají zákonnou povinnosti zajistit dostupnou lékařskou péči 
pro všechny občany, jsme odkázáni na ochotu soukromých subjektů 
podnikat i v odlehlých místech republiky. 

A teď zpět k investicím. V průběhu prvního pololetí se podařilo 
dokončit několik akcí rozpracovaných v minulém roce. V květnu 
byla Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí předána k provozování so-
ciálně terapeutická dílna v prostoru bývalého Úřadu práce. Je zde 
poskytována sociální služba pro zdravotně postižené občany z celého 
regionu Králicka. Prosím nezaměňovat s chráněnou dílnou, která 
sídlí v Evropském domě, zaměstnává občany se změněnou pracovní 
schopností a je provozována Sdružením Neratov. Provoz těchto dvou 
zařízení výrazně zlepšil pracovní možnosti občanů s různými typy 
zdravotních problémů.

Občany Červeného Potoka dlouho očekávaná stavba obecní klubov-
ny byla dokončena v červnu. Místní část tak získá zázemí pro činnost 
osadního výboru a pro společenské aktivity. 

Do krásy rozkvetlo okolí křižovatky pod náměstím a ulice Moravská 
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MŠ Červený Potok - Hurá na prázdniny!
(foto k článku na str. 17)

Zahájení akce v Dolní Lipce Martina Bártová a Václav Bílek v kostele v Heřmanicích

Loutkové divadlo Toy Machine v kostele v Horní Lipce Jiří Tymel hrající na varhany v Prostřední Lipce, 
měchy šlape D. Hejtmanská

Tabule adopcí píšťal pro heřmanické varhany Poutníci se blíží k Prostřední Lipce

Z deníku poutníka aneb Vím já kostelíček již podesáté!
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Z deníku poutníka aneb Vím já 
kostelíček již podesáté!

První červencová sobota znamená pro všechny fanoušky hudby, 
turistiky i historie Králicka jediné – vyrazit na putování po čtyřech 
kostelích v okolí Králík. Nejinak tomu bylo i letos, a proto dovolte 
pár poznámek z deníku poutníka:

7:30 Pohled z okna, počasí navzdory předpovědi zatím dobré, 
nálada skvělá, příprava batůžku, malé svačinky a mincí pro vhazo-
vání do kasičky veřejné sbírky

9:20 Příjezd do pidikaple Panny Marie Královny míru v Dolní 
Lipce, sbor se již rozezpívává, varhany hrají – to je dobře, vždyť 
je to ten nástroj, který se díky darům podařilo opravit v roce 2015. 
I letos dostáváme jako vždy nápadité poutnické brožurky a také 
malou upomínku – tentokrát je to záložka, ta se hodí vždycky. 
Okukuji další předměty, které jsou ještě v nabídce, tašky s logem 
akce, odznaky, pohlednice – nesmím dlouho váhat, v dalším kostele 
už by mohlo být vyprodáno. Jé, to je dobře, že se tabule s adopcemi 
píšťal pro varhany v heřmanickém kostele tak pěkně zaplňuje…

9:45 Uvítání, informace k celé akci pro ty, kteří jsou tu noví, 
a pak už první tóny z Preludií Bedřicha Smetany, jehož varhanní 
skladbičky jsou stejně subtilní jako celý kostelík i jeho varhánky. 
Mistr Tymel nástroj více „prožene“ až v kompozicích francouz-
ského varhaníka Jeana Langlaise. Ale to už následuje mše svatá, 
příležitostný sbor pěje z kůru, příležitostný zvoník zvoní, vše, jak 
má být. Rychlá svačinka z nabízených slaných i sladkých dobrot 
(vše výborné), pozdravení s přáteli a známými a už vyrazit na cestu, 
času není mnoho…

12:15 Přes pole, louky a kolem potůčku v družném hovoru 
přicházíme do Heřmanic. Hurá, stánek s domácím guláškem, steaky, 
pivo, limo, co více si poutník pěší, na kole či dokonce autobusem 
může přát! 

13:00 A jejda, nějak se to protáhlo u stánku a v kostele narváno, 
tolik lidí? Odkud se tady na konci světa všichni vzali? Naštěstí se ně-
jaké to místečky našlo, izolační „podprdelníček“ také zbyl a koncert 
může začít. Ještě krátké zamyšlení pana faráře Plíška a vystoupení 
místní básnířky paní Bartoníčkové. Housle a akordeon spolu, to 
vypadá zajímavě? Začíná houslistka Martina Bártová, Bach na úvod 
je vždy dobrá volba, krásný rovný tón, procítěná interpretace, kostel 
ani nedýchá. Další barokní skladbou navazuje akordeon v rukou 
Václava Bílka, který vybírá Scarlatiho Sonatu fi s moll. Klasika 
splněna velmi dobře, teď bychom si dali ještě něco modernějšího 
– Gallianova Barbara a La valse d´Amelie Yanna Tiersena jsou 
divákům povědomé. A když akordeon, tak nesmí chybět Ástor 
Piazzolla a jeho Libertango. Velký potlesk a dokonce dva přídavky! 
Věnování posledního kusu zesnulé babičce interpretky dojalo celé 
publikum, někteří dokonce rychle utírají slzy a vyrážejí na cestu. 
Stop! Ještě musím zkusit ten nádherný perníček, místní specialitu, 
a přitom užasle pozoruji na adopční tabuli červené rezervační 
lístečky, které dokazují, jak se pěkně ujala letošní novinka – tedy 
možnost zarezervovat si adopci píšťaly do heřmanických varhan 
přímo během akce. 

14:00 Hurá na cestu směr Horní Heřmanice, pak přejít kopec 
a už je vidět Horní Lipka, přidáváme do kroku, žene nás nejenom 
zvědavost, jelikož další program slibuje divadlo, ale také mraky, 
které jakoby se stahovaly ze všech stran. 

15:00 Uff , jsme tu, kostel sv. Anny je plný, děti musí co nejvíce 
dopředu, aby divadélko viděly. Ještě další zamyšlení pátera Plíška 
a už tu jsou dva superakční hrdinové, kteří předvádějí neuvěřitelný 
příběh vycházející z legendy o svatém Jiří. Děti valí oči, publikum 
vzadu nevidí skoro nic, ale zvuková „stopa“ je natolik výrazná 
a zábavná, že to nikomu nevadí. Napětí je veliké, ale nakonec to 
i tentokrát dobře dopadlo. A nejenom na scéně, také prudký déšť, 
který se spustil v průběhu představení, se nakonec nad poutníky 
slitoval, a tak mohli všichni vyrazit na poslední úsek cesty. 

16:30 Příchod do Prostřední Lipky, kde je improvizovaně 
na louce instalována výstava k projektu Vím já kostelíček, s níž se 
místní dobrovolníci na jaře prezentovali v Senátu České republiky! 
Moc hezké, ale opět přichází déšť. Jen se vše nachystalo, -už se to 
rychle musí zase uklidit a my se přesouváme do kostela.

17:00 Poslední zastavení tohoto putování – kostel Neposkvr-
něného početí blahoslavené Panny Marie. Nejprve malé zklamání, 
jelikož tanečnice, která měla vystoupit, ohlásila nemoc, a tak 
se programu ujal pouze její klavírista Adam Adámek, který měl 
těžkou úlohu, tedy doprovodit tanečnici bez tanečnice. Ale zvládl 
to. Druhou polovinu programu pak obstaral náš už dobrý známý 
mistr varhaník Jiří Tymel, který ve skladbách převážně barokních 
(Buxtehude, Pachelbel, Händel ad.) divákům v Prostřední Lipce 
dokázal, že i malý bezpedálový nástroj, který byl opraven díky 
iniciativě Vím já kostelíček v roce 2014, může mít zajímavý zvuk 
a nádherně barevné rejstříky. A už je tu závěrečné děkování Denisy 
Hejtmanské a Kristiny Brůnové, hlavních organizátorek projektu, 
všem dobrovolníkům, pomocníkům, pekařkám a cukrářkám, 
tiskařům, fotografům, městu Králíky, dárcům a interpretům za je-
jich nezištnou pomoc a práci. A ještě střídání – s kyticemi v ruce 
nakonec Jana Ponocná, starostka města Králíky, děkuje oběma 
organizátorkám a vše se pěkně uzavře… nebo vlastně ještě ne? 
Na účtu veřejné sbírky na záchranu varhan v Heřmanicích je sice 
už neuvěřitelných 518.000,- Kč, ale ještě 52.000,-Kč chybí, takže 
se určitě uvidíme u zimního putování, které je naplánováno na 16. 
prosince 2017. A pokud byste náhodou chtěli přispět dříve, můžete 
si na http://vimjakostelicek.webnode.cz/ adoptovat svou vlastní 
varhanní píšťalu! Kolik píšťal máš, tolikrát si člověkem!

20:00 Díky všem za úžasnou akci a na shledanou příště…

Text: Gabriela Coufalová
Foto: Petr Čtvrtlík

MAP Orlicko prázdniny nedrží!
Ani jsme se nenadáli, vypršel nám červenec a prázdniny se přelily 

do druhé poloviny. 
A co to znamená? 22. srpna se sejdeme v Oucmanicích u kulatého 

stolu s paní doktorkou Margit Slimákovou na téma 
Zdravá výživa pro školáky. O akce na téma Zdravá 
výživa je vždy velký zájem, doporučujeme opět 
navštívit naše stránky a včas se zaregistrovat.

Blíží se dvojice říjnových stáží pro ředitelky 
a učitelky mateřských škol z našeho regionu v  

mateřinkách v Jihočeském kraji. Přihlášené účastnice společně 
s kolegyněmi z regionu MAP Žamberk/Králíky zavítají ve dnech 
5. a 6. října 2017 do MŠ DUHA Soběslav nebo do MŠ Slavonice. 
Paní ředitelky a paní učitelky mají možnost vybrat si, kterou mateř-
skou školku navštíví. Průběh stáže a jak se přihlásit, to vše najdete 
na nových webových stránkách MAP Orlicko – www.maporlicko.
cz a na facebookovém profi lu MAP.Orlicko, odkaz „Události“. 

A za dveřmi je veliká zajímavost! 20. 9. v Malé scéně v Ústí 
nad Orlicí přivítáme pana Martina Romana, bývalého generálního 
ředitele ČEZ, a.s., který se zúčastní kulatého stolu a veřejné debaty 
na téma Efektivita výuky a učení. Potřebné informace naleznete 
jako vždy na www.maporlicko.cz, resp, na našem facebookovém 
profi lu facebook.com/MAP.Orlicko, odkaz „Události“.

A co zajímavého se událo? Výborně se rozběhl pilotní projekt 
Spolupráce. Přišly desítky žádostí o podporu z obou MAPů. Některé 
z nich již byly schváleny k podpoření, některé bohužel nesplnily 
zadané parametry, a tak schválené být nemohly. Všechny projekty 
však jsou zajímavé a dokazují, že je u nás hodně těch, kterým 
na dobrém vzdělávání dětí opravdu záleží. Sledujte na Facebooku 
náš InspiroMAP a také naše nově spuštěné webové stránky 
www.maporlicko.cz. Tak krásné prázdniny! 

Váš tým MAP Orlicko.
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Cestovní ruch rozhodně není 
všelékem rozvoje regionu

Aneb rozvoj regionu není jen cestovní ruch. Při úvahách o rozvoji 
regionu je jedním z hlavních pilířů oblast cestovního ruchu. Je zcela 
nezbytné a účelné se zamyslet nad dopady, které rozvoj turismu 
může mít. Ideálně by měl být cestovní ruch rozvíjen na daném 
území tak, aby to odpovídalo historickým, kulturním a ekonomic-
kým tradicím místa. 

Cestovní ruch přispívá k oběhu zahraniční měny, ke vzniku 
nových pracovních míst, ke zlepšení příjmu obce a potažmo státu. 
Může podporovat žádoucí změny ve struktuře ekonomiky a posi-
lovat rozvoj drobného podnikání. V důsledku rozvoje cestovního 
ruchu se mohou zvyšovat ceny půdy a infl ace. Pro rozvoj jsou 
potřebné investice. Návratnost investic v cestovním ruchu bývá 
dlouhodobější než v jiných oborech. S ohledem na vyšší koncentraci 
lidí v dané lokalitě, je také potřeba zvýšit výkonnost ve veřejných 
službách, jako je údržba veřejných komunikací, svoz komunálních 
odpadů nebo čištění odpadních vod. 

Turistická oblast Králický Sněžník je nejmenší turistickou oblastí 
v České republice a je shodná s administrativním členěním obce 
s rozšířenou působností Králíky (dále ORP Králíky). Nachází se 
ve východní části Pardubického kraje, na hranici s Olomouckým 
krajem a Polskou republikou. Její rozloha je 158,49 km2, zaujímá 
pouze 3,5% Pardubického kraje. Do této oblasti spadá územně 
celkem 5 obcí: Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, 
Mladkov, které jsou rozděleny na 23 katastrálních území. Vyhlášení 
CHKO Králický Sněžník by podle mého názoru mělo být přidanou 
hodnotou tohoto turisticky zajímavého území. Chráněná krajinná 
oblast by neměla být strašákem místních obyvatel a podnikatelů. 
Bohužel u celé řady občanů přetrvává určitá setrvačnost ve vnímání 
problematiky ochrany přírody v ČR.

Vedení města Králíky dlouhodobě preferuje investice do pevnost-
ní turistiky, která má být pilířem rozvoje cestovního ruchu v našem 
městě. Každoročně protečou rozpočtem města milióny, které končí 
u vybraných organizací. V posledních letech je nám neustále opa-
kováno, jak roste návštěvnost jednotlivých pevnostních objektů. 
A díky tomu vznikají nová pracovní místa a občanům města se 
lépe daří. V této souvislosti si kladu celou řadu otázek, „Proč tedy 
rostou každoroční výdaje do pevností?, Proč není dotace vázaná 
na prodanou vstupenku?, O kolik se zvýšil příjem z poplatku za uby-
tování?“. Bohužel na druhé straně je dlouhé a hluboké mlčení nebo 
silné výkřiky o závisti. To už jsem vše zažil, ale ucelenou koncepci 
rozvoje regionu, která by zahrnovala především investice pro místní 
občany, tak ta mi neustále chybí.

Dočkáme se někdy v Králíkách nového koupaliště nebo bazénu 
s celoročním provozem?

Ing. Roman Kosuk
zastupitel zvolený za ČSSD

Valná hromada Sdružení obcí 
Orlicko

V úterý 27.6.2017 se v Bystřeci konala Valná hromada Sdružení 
obcí Orlicko.  

Na programu jednání byla řada bodů, z nichž 
většina se týkala konkrétních projektů reali-
zovaných Sdružením obcí Orlicko v různých 
oblastech života obyvatel regionu Orlicko. 

Jak se již stalo tradicí, Orlicko podporuje 
v rámci projektu Malé památky Orlicka opravy 
a rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto roce Orlicko 
s přispěním dotace Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tis. 
Kč opravu 7 památek v území Sdružení obcí Orlicko. 

Valná hromada se zabývala vývojem cen na komoditní burze, 
kde je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko nakupován zemní 
plyn a zejména elektrická energie pro více jak 1 200 odběrných 

SPOLEK SENIORŮ KRALICKA z. s. 
připravuje:

8. 8. 2017 od 17:00 hodin - Výbor spolku
 - zabezpečení měsíce srpna,

 - příprava pobytového zájezdu do Chorvatska
11. 8. 2017 od 14:00 hodin – Opékání buřtů na Amálce

 - Občerstvení: 1. párek zdarma, 2. párek 10,- Kč
 - Akce je pořádána pro členy i nečleny spolku.
 - Hudba p. Jiří Špindler 

18. 8. - 19. 8. 2017 – Účast na prodeji vstupenek na akci CIHELNA, 
Zabezpečení prodeje u 2 stánků. Termín bude upřesněn setkáním 
na MěÚ Králíky.

28. 8. - 10. 9. 2017 – Pobytový zájezd do Chorvatska – Biograd 
na Moru. Zájezd je zabezpečen C. K. VICTORIA Brno.

Mimospolková činnost:
11. 8. 2017 od 13:00 hodin - Schůze svazu Němců

 zodpovídá pí. Anna Dobrohrušková 
Po dobu pobytového zájezdu se otevírací doba v Klubu seniorů 

nemění tj. pondělí, středa, pátek od 14:00 do 17:00 hodin.
Výbor spolku.

míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na bur-
ze byly ušetřeny členským obcím milionové částky za energie. 
V nejbližší době dojde k nákupu elektrické energie a zemního 
plynu na roky 2018 a 2019.

Jedním z největších projektů Orlicka v roce 2017 je projekt 
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v území 
Orlicka, jehož předmětem je pořízení téměř 2000 ks domácích 
kompostérů a jejich umístění do domácností v obcích Orlicka. 
Valná hromada schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele 
kompostérů.  

Valná hromada Orlicka také projednala stav přípravy projek-
tových dokumentací plánovaných cyklostezek, když nejdále je 
příprava cyklostezky Šušek -Valdštejn, která umožní napojení 
Žamberecka na stávající cyklostezku Letohrad – Ústí nad Orlicí. 

V pokročilém stadiu je také příprava cyklostezky Letohrad-Šedi-
vec, kde je připravena dokumentace pro územní řízení a čekáme 
na dokončení směny pozemků s Pozemkovým fondem ČR.    

Větší část jednání valné hromady byla věnována oslavám 25. 
výročí založení Sdružení obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku 
obcí v České republice.  Ke konci června končí výtvarná soutěž 
žáků 1. - 5. ročníků základních škol obcí Orlicka a Kladska s ná-
zvem „Orlicko-Kladsko - tady žiju rád/ráda“. Výsledky soutěže 
budou vyhlášeny na oslavách 25. výročí založení Orlicka, nej-
staršího svazku obcí v České republice, které proběhnou v pátek 
1. 9. 2017 od 14,30 v areálu sokolovny v Lukavici, a na které je 
zvána široká veřejnost. Podrobnosti o programu oslav (vystoupí 
např. Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další) naleznete 
na plakátech, na sociálních sítích a na webu Sdružení obcí Orlicko  
www.orlicko.cz 

Petr Fiala
Předseda Sdružení obcí Orlicko
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 06 
konaného 17. července 2017

Přítomní členové Zastupitelstva města Králíky:
Ponocná Jana – starostka; Mgr. Martin Hejkrlík – místostaros-

ta; Mgr. Miroslav Beran – člen rady města; Mgr. Karel Hlava; 
Ing. Roman Kosuk; Mgr. Dušan Krabec; Ing. Václav Kubín; 
Ing. Karel Málek; Ing. Pavel Strnad – člen rady města; Ing. La-
dislav Tóth – člen rady města; Antonín Vyšohlíd.

Části jednání nepřítomen: Ing. Roman Kosuk
Z jednání omluveni: Ing. Ladislav Dostálek; David Hrda; Pavel 

Šiko; Mgr. Jiří Švanda Jiří
Za MěÚ:

Ing. Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Jaroslava Maťašovská, 
Ing. Miroslav Macháček, Bc. Milan Kacálek, Ing. Jan Divíšek, 
Ing. Magdalena Berková, Ing. Dana Nosková, RNDr. Jaroslav 
Kotík, 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. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o „Fondu 

rozvoje bydlení“
4.3. Změna č. 1 Územního plánu Králíky
4.4. Žádost o dotaci na modernizaci kluziště
4.5. Příspěvky z Fondu památkové péče města Králíky
4.6. Prezentace odboru vnitřních věcí MěÚ Králíky

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 10 členů zastupitelstva. 
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 12.06.2017 David Hrda a Ing. Václav Kubín 
nevznesli připomínky k zápisu. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Antonín Vyšohlíd a Mgr. Miroslav Beran.

ZM/2017/06/073: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu 
jednání pana Antonína Vyšohlída a Mgr. Miroslava Berana.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk nebyl přítomen)

2. Schválení programu
Starostka navrhla doplnění programu o bod 4.4. Žádost o do-

taci na modernizaci kluziště, jiný návrh na změnu či doplnění 
nebyl vznesen. Starostka navrhla hlasovat o doplněném návrhu 
programu.

ZM/2017/06/074: ZM schvaluje program jednání ZM č. 06 
s navrženou změnou.

Hlasování: 10:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk nebyl přítomen)

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

města Mgr. Martin Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 
Do jednacího sálu se dostavil Ing. Kosuk.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení prodeje volné bytové jednotky č. 658/35 v by-

tovém domě čp. 658 v ul. V Bytovkách v Králíkách a spoluvlast-
nického podílu ve výši 225/10000 na společných částech domu 
a pozemku do vlastnictví dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZM/2017/06/075: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 

prodej volné bytové jednotky č. 658/35 o velikosti 46,10 m2 
ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v k. ú. Krá-
líky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech 
domu a pozemku st. p. č. 770/1 – zastavěné plochy a nádvoří 
v k. ú. Králíky ve výši 225/10000 paní G., Králíky.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.1.2. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 3512 – trvalého 
travního porostu o výměře 354 m2 v k. ú. Králíky manželům B., 
Králíky / manželům D., Králíky, za kupní cenu ve výši 47.670 Kč. 
Do jednacího sálu se dostavili dva žadatelé o prodej pozemku 
a vysvětlili důvody, proč chtějí výše uvedený pozemek koupit. 
Po proběhlé diskusi starostka navrhla změnit připravené usnesení.

ZM/2017/06/076: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje 
prodej pozemku p. p. č. 3512 – trvalého travního porostu o výměře 
354 m2 v k. ú. Králíky.

Hlasování: 9:0:2 (schváleno)

4.1.3. Schválení prodeje pozemku p. p. č. 2404 v k. ú. Červený 
Potok 

ZM/2017/06/077: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
prodej pozemku p. p. č. 2404 – zahrady o výměře 776 m2 
v k. ú. Červený Potok společnosti LeaseBack a. s., IČO 03459691, 
sídlem Příkop 383/6, 602 00 Brno-Zábrdovice.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.1.4. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 488
v k. ú. Králíky

ZM/2017/06/078: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
záměr prodeje pozemku p. p. č. 488 – zahrady o výměře 205 m2 
v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmé-
ně však ve výši 90 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.5. Schválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 2485 
v k. ú. Horní Lipka 

ZM/2017/06/079: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
záměr prodeje pozemku p. p. č. 2485 – trvalého travního porostu 
o výměře 3 314 m2 v k. ú. Horní Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 120 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.1.6. Schválení záměru směny pozemku p. p. č. 3027 ve vlast-
nictví města Králíky za část pozemku p. p. č. 1382/2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví pana T. Králíky.

ZM/2017/06/080: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje 
záměr směny pozemku p. p. č. 3027 – trvalého travního porostu 
o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví 
města Králíky, IČO 0279072, sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Krá-
líky, za část pozemku p. p. č. 1382/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 672 m2 v k. ú. Dolní Boříkovice, který je ve vlastnictví 
pana T., Králíky, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
a ukládá záměr směny zveřejnit.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.1.7. Neschválení záměru prodeje pozemku p. p. č. 2133 
v k. ú. Červený Potok

ZM/2017/06/081: Zastupitelstvo města Králíky neschvaluje 
záměr prodeje pozemku p. p. č. 2133 – trvalého travního porostu 
o výměře 2 471 m2 v k. ú. Červený Potok.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.1.8. Schválení nabytí pozemků p. p. č. 2203/6 a p. p. č. 2203/8 
v k. ú. Králíky formou darovací smlouvy
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Výpis ze zasedání zastupitelstva města č. 06 konaného 17. července 2017
(pokračování)

ZM/2017/06/082: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje naby-
tí majetku formou bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 2203/6 
– ostatní plochy o výměře 126 m2 a p. p. č. 2203/8 – ostatní 
plochy o výměře 100 m2 v k. ú. Králíky od Pardubického kraje, 
IČO 70892822, sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardu-
bice, a zároveň schvaluje darovací smlouvu č. S/OM/1561/17/BP 
v předloženém znění.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.2. Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005 o „Fondu 
rozvoje bydlení“

Vedoucí fi nančního odboru Ing. Magdalena Berková předložila 
k projednání a schválení návrh obecně závazné vyhláška města 
Králíky: O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, O vy-
tvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území města Králíky

ZM/2017/06/083: ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Králíky č. 4/2017 (PP/245/V/2017) „O zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2005, O vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města Králíky“.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.3. Změna č. 1 Územního plánu Králíky
RNDr. Jaroslav Kotík, referent územního plánování podrobně 

seznámil přítomné s návrhy na změnu v územním plánu dle § 44 
písm. d) stavebního zákona, tj. návrhy fyzických a právnických 
osob, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo 
stavbě na území obce a předložil návrh rozhodnutí o podaných 
žádostech na změnu Územního plánu Králíky. Starostka navrhla 
změnu připravených usnesení.

ZM/2017/06/084: ZM schvaluje zařazení návrhů č. 1, 2, 3, 
6, 7 a 8C předložených ve Stanovisku úřadu územního pláno-
vání k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky 
č.j. 8756/2017/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu Králíky.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

ZM/2017/06/085: ZM neschvaluje zařazení návrhů č. 4A, 
4B, 5, 8A a 8B, předložených ve Stanovisku úřadu územního 
plánování k návrhu na pořízení změny v Územním plánu Králíky 
č.j. 8756/2017/OÚPSÚ/JKo, do procesu pořizování Změny č. 1 
Územního plánu Králíky.

Hlasování: 10:0:1 (schváleno)

4.4. Žádost o dotaci na modernizaci kluziště
Ing. Jan Divíšek, vedoucí odboru organizačního a správního, 

předložil k projednání a schválení žádost o dotaci na modernizaci 
kluziště – Program 133 530, MŠMT a společně se starostkou 
uvedli důvody podání žádosti o dotaci.

ZM/2017/06/086: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci 
z Programu 133530 – Podpora materiálně technické základny 
sportu za účelem fi nancování výstavby umělé ledové plochy 
a schvaluje fi nanční spoluúčast města Králíky dle podmínek 
daného programu.

Hlasování: 9:1:1 (schváleno)

4.5. Příspěvky z Fondu památkové péče města Králíky
Ing. Jan Divíšek předložil k projednání a schválení návrhy 

rozdělení příspěvků z Fondu památkové péče města Králíky.
ZM/2017/06/087: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové 

péče na akci „výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 351, Králíky“ paní 
K., bytem Králíky, a ukládá administrátorovi Fondu památkové 
péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s vý-
platou příspěvku. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2017/06/088: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové 
péče na akci „výměna oken v ulici Dlouhá č.p. 349, Králíky panu 
Š., Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památkové péče 

zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené s výplatou 
příspěvku. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2017/06/089: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové 
péče na akci „výměna oken v ulici Valdštejnova č.p. 326, Králíky“ 
manželům O., Králíky a ukládá administrátorovi Fondu památ-
kové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené 
s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

ZM/2017/06/090: ZM schvaluje příspěvek z Fondu památkové 
péče na akci „výměna střešní krytiny v ulici 17. listopadu č.p. 44, 
Králíky“ panu V., Králíky a ukládá administrátorovi Fondu pa-
mátkové péče zajistit nezbytné administrativní záležitosti spojené 
s výplatou příspěvku. 

Hlasování: 11:0:0 (schváleno)

4.6. Prezentace odboru vnitřních věcí
Ing. Miroslav Macháček, vedoucí odboru, podrobně seznámil 

přítomné s připravenou prezentací o náplni a činnostech, které 
jsou na odboru vykonávány jednotlivými pracovníky. Bc. Milan 
Kacálek doplnil prezentaci o informace o jednotce sboru dobro-
volných hasičů v obci. Nebylo přijato žádné usnesení.
5. Informace z MěÚ

Nebylo přijato žádné usnesení.
6. Vstupy občanů

Nebylo přijato žádné usnesení.
7. Vstupy zastupitelů

Po proběhlé diskusi nebylo přijato žádné usnesení. 

Starostka ukončila jednání ve 20:32 hodin.
Výpis zajistila redakce zpravodaje. 

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, písem-
ný 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 vyhra-
zuje právo kurz neuskutečnit v případě 
nedostatečného počtu přihlášených, případně 
přesunout výuku do náhradních (menších) 
prostor a upravit termíny a časy jednotlivých 
lekcí. Uzávěrka přihlášek je 8.9.2017.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
03.07.

RM/2017/27/383: RM doporučuje ZM 
schválit záměr směny částí pozemků p. p. č. 
3511 – ostatní plochy, p. p. č. 3546 – orné 
půdy a p. p. č. 3547 – ostatní plochy o cel-
kové výměře cca 166 m2 ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku p. p. č. 3529 – orné 
půdy o výměře cca 11 m2 vlastnictví paní 
Bc. M. P., Králíky vše v k. ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 350 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem s tím, že rozdíl kupních cen uhradí 
žadatelka. Na převáděné části pozemků města 
bude přiznána boni fikace ve výši 100/m2 
po uvedení stavby RD do užívání a přihlášení 
stavebníka k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu smlouvy. Zároveň RM 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/27/384: RM doporučuje 
ZM schválit záměr směny části pozemku 
p. p. č. 1453/3 – ostatní plochy o výměře cca 
120 m2 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku st. p. č. 171 – zastavěné plochy 
o výměře cca 7 m2 ve vlastnictví paní M. 
G., Králíky, vše v k. ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem s tím, že rozdíl kupních 
cen uhradí žadatelka. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/27/385: RM doporučuje ZM 
schválit záměr prodeje pozemku st. p. č. 1686 
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 5 
m2 v k. ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
400 Kč/m2, náklady spojené s vkladovým 
řízením uhradí kupující, a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/27/386: RM souhlasí s umístě-
ním banneru o velikosti 2 m x 1 m na plotu 
MŠ Moravská, Králíky směrem do parkovi-
ště „U Reichlů“, a to v rámci podpory kam-
paně „Staň se pěstounem!“ spolku Amalthea 
z. s., IČO 26647214, sídlem Městský park 
274, 537 01 Chrudim. Současně RM schvalu-
je prominutí nájemného za umístění banneru 
ve výši 2.000 Kč/rok.

RM/2017/27/387: RM schvaluje záměr 
pronájmu části pozemku p. p. č. 2074/1 – ostat-
ní plochy o výměře cca 6,4 m2 v k. ú. Králíky 
za účelem zřízení předzahrádky před objektem 
čp. 345 v ul. Dlouhá v Králíkách za roční 
nájemné ve výši 640 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. Zároveň RM 
neschvaluje záměr pronájmu části pozemku 
p. p. č. 2074/1 – ostatní plochy v k. ú. Králíky 
za účelem parkování služebního vozidla na 
rozvoz pizzy. 

RM/2017/27/388: RM souhlasí s pro-
vedením stavby – akce „Králíky, Dlouhá 
p. č. 285 – Balšánek – kNN“ společností 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 
na pozemku p. p. č. 2074/1 – ostatní ploše 
v k. ú. Králíky za podmínky, že před započe-
tím stavby bude uzavřena smlouva o zřízení 
věcného břemene. Současně RM neschva-
luje udělení plné moci pro projektanta pana 
M. H., Česká Třebová.

RM/2017/27/389: RM Králíky bere na vě-
domí návrh Obecně závazné vyhlášky města 
Králíky č. 4/2017 (PP/245/V/2017) „O zru-
šení obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, 
O vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“ na území města 
Králíky, v předloženém znění a ukládá FO 
předložit bod na jednání ZM.

RM/2017/27/390: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo 17-70 přidělené 
městu Králíky rozhodnutím Ministerstva 
zemědělství ČR, dále rozpočtové opatření 
číslo OKSCR/17/22811 přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Zastupitelstva Pardu-
bického kraje a interní rozpočtové opatření 
číslo 201706, kterými se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
48.249,00 Kč. 

RM/2017/27/391: RM schvaluje směrnici 
sp. zn. PP/246/S/2017 „Požární řád města 
Králíky“ v předloženém znění.

RM/2017/27/392: RM souhlasí s umís-
těním znaku města Králíky na webových 
stránkách projektu MAP realizovaného pro 
ORP Králíky a ORP Žamberk organizací 
MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 
564 01 Žamberk.

RM/2017/27/393: RM schvaluje dodatek 
ke smlouvě číslo 506019-000142 s Českou 
poštou s.p. pro možnost vydávání časových 
razítek v předloženém znění.

RM/2017/27/394: RM zařazuje do pro-
gramu jednání zastupitelstva rozhodnutí 
o podaných žádostech na změnu Územního 
plánu Králíky a ukládá odboru ÚPSÚ před-
ložit bod na jednání ZM.

RM/2017/27/395: RM schvaluje program 
jednání ZM dne 17.07.2017. 

10.07.
RM/2017/28/396: RM bere na vědomí 

předložené žádosti na poskytnutí příspěvku 
z Fondu památkové péče města Králíky 
pro rok 2017 – 1. kolo s termínem podání 
do 31.05.2017 a ukládá odboru OOS zařadit 
žádosti na nejbližší jednání zastupitelstva 
města.

17.07.
RM/2017/29/397: RM schvaluje ukončení 

nájemního vztahu k bytu č. 2 v bytovém 
domě čp. 366 na Velkém náměstí v Králí-
kách, který je součástí pozemku st. p. č. 225 
– zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Králíky, 
s paní H. M., bytem tamtéž, a to dohodou 
ke dni 31.08.2017. 

RM/2017/29/398: Město Králíky jako 
vlastník pozemků souhlasí se stavbou kana-
lizační přípojky na pozemku st. p. č. 195/1 
– zastavěné ploše a nádvoří a p. p. č. 2074/1 
– ostatní ploše v k. ú. Králíky pana T. B., 
Králíky, a to za splnění podmínek:

před započetím prací bude podána žádost 
o povolení ke zvláštnímu užívání silničního 
pozemku k uložení podzemního vedení 
inženýrské sítě dle zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění poz-
dějších předpisů 

před začátkem provádění stavebních prací 

bude požádáno o zvláštní užívání pozemní 
komunikace pro provádění stavebních prací 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

podmínkou započetí realizace stavby je 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene.

Uvedený souhlas nenahrazuje rozhodnutí 
příslušných orgánů státní správy. 

RM/2017/29/399: RM schvaluje roz-
počtové opatření číslo UOA-V-88/2017 
přidělené městu Králíky na základě dohody 
uzavřené s Úřadem práce České republiky 
a interní rozpočtové opatření číslo 201707, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 192.000,00 Kč. 

RM/2017/29/400: RM schvaluje smlouvy 
o právu provést stavbu „BOŘÍKOVICE 
– Chodník podél silnice III/04314“ mezi 
městem Králíky a vlastníky, kterým svědčí 
vlastnické právo k pozemkovým parcelám 
a budou dotčené stavbou, v předloženém 
znění. 

RM/2017/29/401: RM schvaluje smlou-
vu o právu provést stavbu „Polní cesta C2, 
k. ú. Dolní Boříkovice a Králíky“ mezi 
městem Králíky a vlastníkem dotčeného 
pozemku Pardubickým krajem, Komenského 
náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice, v předloženém znění. 

RM/2017/29/402: RM schvaluje směrnici 
sp. zn. PP/247/S/2017 „Řád ohlašovny po-
žárů města Králíky“ v předloženém znění. 

RM/2017/29/403: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
8.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky 
od dárce Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo 
náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ 70951993 
na realizaci projektu „Netradiční hudební 
nástroje“.

RM/2017/29/404: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
8.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Králíky 
od dárce Sdružení obcí Orlicko, Masarykovo 
náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ 70951993 
na realizaci projektu „Ruce v hlíně - 4 ruce, 
tvoříme společně. Výroba keramických 
nádob k rodinnému stolu“. 

RM/2017/29/405: RM schvaluje uzavření 
Smlouvy o zajištění vysílání rozhlasové re-
klamy č. 17006780 mezi společností RADIO 
UNITED SERVICES s.r.o. sídlem v Praze 
10, Říčanská 3/2399, IČ 29131863 a městem 
Králíky na zajištění propagace akce CIHEL-
NA 2017 formou reklamy v Rádiu Beat. 

RM/2017/29/406: RM schvaluje dohodu 
mezi městem Králíky a Armádou ČR o vý-
cviku ozbrojených sil mimo území vojen-
ských újezdů, v předloženém znění.

RM/2017/29/407: RM schvaluje nabytí 
účelově určeného fi nančního daru ve výši 
5.000 Kč do vlastnictví příspěvkové orga-
nizace Klub Na Střelnici od dárce Spedice 
Praha s.r.o., Jana Želivského 2/2200, Praha 
3, IČ 60490632 na realizaci projektu „AR-
TEX 2017“.
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Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/36 , velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 32,00 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 156/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem
Nejnižší nabídková kupní cena: 350.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/36 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/36 v m2

Kuchyň 7,90 Koupelna + WC 2,38
Pokoj 1 15,66 Sklepní koje 4,73
Předsíň 2,93

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/36 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/28, velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 32,10 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 157/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem
Nejnižší nabídková kupní cena: 350.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/36 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/28 v m2

Kuchyň 7,66 Koupelna + WC 2,55
Pokoj 1 16,10 Sklepní koje 3,18
Předsíň 3,49

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/28 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ

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

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 mož-
no se seznámit a prohlédnout si je každý pracovní den 
od 8:00 do 13:00 hod.
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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 boni-
fi 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, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

OZNÁMENÍ
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích oznamuje, 
že město Králíky hodlá:

PRODAT
Označení bytové jednotky: 658/39 , velikost 1+1 ve 4 NP 
Výměra podlahové plochy pro účely stanovení spoluvlastnického 

podílu na společných částech dle Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. 
činí 34,70 m2

Adresa: čp. 658, V Bytovkách, 561 69 Králíky, 
St. p. č.: 770/1
Výše spoluvlastnického podílu: 169/10000
Způsob prodeje: dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
bytové spoluvlastnictví
Další údaje: byt není obsazen nájemníkem

Nejnižší nabídková kupní cena: 400.000 Kč
Popis jednotky:

Jednotka č. 658/39 je určena k užívání jako byt a je umístěna 
ve 4. NP Budovy. Jednotka se skládá z:

Podlahová plocha místností bytu 658/39 v m2

Kuchyň 9,15 Koupelna 2,04
Pokoj 1 16,03 WC 0,82
Předsíň 4,56 Sklepní koje 3,25

Pozn.: uvedená podlahová plocha místností v tabulce je prostá 
půdorysná plocha místností, tj. není stanovena dle Nařízení vlády.

K výlučnému užívání s jednotkou je určen společný prostor, 
sklepní koje č. 658/39 umístěný v 1 PP budovy.
Podmínky prodeje: v kupní smlouvě bude ujednána splatnost kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude osoba dle platného právního předpisu. Kupní 
smlouva bude se zájemcem uzavřena pouze v případě, že tento ku-
pující nebude mít vůči městu Králíky žádné nevypořádané závazky
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu – Služby 
města Králíky, s.r.o., Růžová 462, Králíky tel.: 465631366 
Konečný termín přijímání žádostí: do 31.08.2017
Žádost o prodej volné bytové jednotky se nepodává na přede-
psaném tiskopise, žádosti přijímá majetkový odbor Městského 
úřadu Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky.

KAŽDÉ ÚTERÝ
9.00 hod. - 12.00 hod.

v budově ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Podíl nezam stnaných osob v R, Pardubickém kraji 
a jeho okresech ke konci jednotlivých m síc  

roku 2016 a 2017 

Chrudim Pardubice Svitavy
Ústí nad Orlicí R Pardubický kraj

Potvrzení o inflaci: poplatek 60 K

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

Vývoj pr m rné meziro ní míry inflace v R
v letech 2007 - 2016

Pr m rné ceny pohonných hmot v eské republice

1) osoby se zdravotním postižením
2) podíl nezam stnaných osob = po et dosažitelných uchaze  o zam stnání ve v ku 15 - 64 let / po et obyvatel ve v ku 15 - 64 let v %

Pozn.: údaje ú adu práce a MPSV

*) pr m r od po átku roku

Vysv tlivky ke sloupc m za jednotlivé m síce

a - p edchozí m síc = 100

b - stejné období p edch. roku = 100

c - pr m r roku 2015 = 100 

d - prosinec 2015 = 100 (index primární)

e - podíl dvou klouzavých pr m r  index  typu c

     (pr m ru index  za posledních 12 m síc

      k pr m ru za p edchozích 12 m síc )

Vysv tlivky ke sloupci pr m r*):

a - pr m rné m sí ní tempo

b - pr m r od po átku roku

c - pr m r od po átku roku

d - pr m r od po átku roku

Index spot ebitelských cen v jednotlivých m sících roku 2016 až 2017 (domácnosti celkem)

Krajská správa SÚ v Pardubicích

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 %
eská republika 10 579 067

Pardubický kraj 516 991
v tom okresy:

Chrudim 104 031
Pardubice 170 975
Svitavy 104 097
Ústí nad Orlicí 137 888

(p edb žné údaje)
Po et obyvatel k 31. 3. 2017

AKTUÁLNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 7/2017

5 6 7 8 9 10 11 12
a 99,8 100,1 100,3 99,8 99,8 100,3 100,3 100,3
b 100,1 100,1 100,5 100,6 100,5 100,8 101,5 102,0
c 100,5 100,6 100,9 100,8 100,5 100,8 101,2 101,5
d 100,9 101,0 101,4 101,2 101,0 101,2 101,6 101,9
e 100,4 100,3 100,3 100,3 100,3 100,4 100,5 100,7

2016
pr m r*) 1 2 3 4 5 6 pr m r*)

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

Oddíl

Ú h r n

2016

2017

Spot ebitelské ceny z staly v ervnu na úrovni m síce kv tna. 
Meziro n  byly spot ebitelské ceny vyšší o 2,3 %, což bylo o 0,1 
procentního bodu mén  než v kv tnu. Míra inflace vyjád ená p ír stkem 
pr m rného indexu spot ebitelských cen za posledních 12 m síc  
oproti pr m ru p edchozích 12 m síc  dosáhla v ervnu 1,7 %, což je 
o 1,4 procentního bodu více než v ervnu 2016.

Natural 95 Super plus 98
pr m r 2013 36,17 38,32 36,11 17,42
pr m r 2014 36,16 38,46 36,31 17,53
pr m r 2015 31,37 34,13 31,21 14,68
pr m r 2016 28,63 31,43 27,43 12,43
duben 2017 30,88 33,64 30,09 14,16
kv ten 2017 30,56 33,14 29,68 14,02
erven 2017 30,01 32,82 28,99 13,81

pr m r 2017*) 30,73 33,45 29,99 14,09

Benzin automobilový Motorová
nafta LPG

Podíl nezam stnaných osob, neumíst ní uchaze i o zam stnání a pracovní místa k 30. 6. 2017

celkem muži ženy

eská republika 297 439 274 499 158 327 10 509 49 337 75 373 183 500 1,6 3,97 3,65 4,30
Pardubický kraj 9 783 8 890 5 263 437 2 083 3 472 14 507 0,7 2,64 2,39 2,90
v tom okresy:

Chrudim 1 916 1 624 1 044 97 455 691 1 816 1,1 2,39 2,18 2,62
Pardubice 3 181 2 812 1 797 145 523 1 230 7 836 0,4 2,53 2,16 2,90
Svitavy 2 378 2 321 1 235 96 567 740 1 780 1,3 3,42 3,20 3,65
Ústí nad Orlicí 2 308 2 133 1 187 99 538 811 3 075 0,8 2,38 2,22 2,54

ženy

absol-
venti 

a 
mladiství

osoby 
se ZP1)

Pracovní 
místa 

v 
evidenci 

ú ad  
práce

Podíl nezam stnaných osob 
(%)2) Uchaze i 

na 
1 pracovní 

místo

z toho 
Evidovaní uchaze i o zam stnání

s podporou 
v neza-

m stnanosti

celkem
dosaži-

telní 
ve v ku 
15-64 let

Návšt vnost hromadných ubytovacích za ízení ve správních obvodech obcí s rozší enou p sobností Pardubického kraje v roce 2016
Kraj

celkem CTr Hli*) Hol Chr Kra*) Lan*) Lto*) MTr*) Par Pol*) Prl Svi UnO VyM*) Zam

Hosté celkem (tis.) 443,7 6,9 5,7 6,3 102,5 67,9 17,9 24,0 13,9 92,3 15,2 13,7 8,5 16,1 13,5 39,2
index 2017/2016 107,3 102,1 121,1 107,2 106,9 123,4 131,3 102,3 106,6 104,1 95,1 88,9 84,2 110,3 119,7 100,8

z toho nerezidenti1) (%) 14,0 12,0 8,4 19,1 5,3 9,1 13,2 22,5 18,7 24,9 12,7 7,6 23,4 12,7 24,4 11,3
Po et p enocování (tis.) 1 259,1 17,8 16,1 19,6 252,9 175,5 53,8 58,4 34,2 354,1 38,6 36,7 23,3 40,5 26,8 110,8

index 2017/2016 106,7 104,5 98,2 100,5 105,5 123,3 138,8 101,2 105,1 106,3 89,0 92,4 84,3 119,8 114,4 96,2
Pr m rný po et 
p enocování na 1 hosta 2,8 2,6 2,8 3,1 2,5 2,6 3,0 2,4 2,5 3,8 2,5 2,7 2,8 2,5 2,0 2,8
*) hodnoty s nižší, omezenou spolehlivostí 1) nerezidenti - zahrani ní hosté
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Krajská správa SÚ v Pardubicích
odd lení informa ních služeb

V Ráji 872
531 53  Pardubice

tel.: 466 743 480
infoservispa@czso.cz 

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

Kontakt:

Nezam stnanost ve správních obvodech obcí s rozší enou p sobností Pardubického kraje k 31. 12. 2016
Zdroj: Ú ad práce eské republiky - generální editelství

6–12 
m síc

nad 12 
m síc

Pardubický kraj1) 14 315 94,8 48,9 4,0 17,8 13,6 26,3 3,98 9 170 1,6
v tom SO ORP:

eská T ebová 604 91,7 49,3 2,8 22,5 15,9 33,3 4,62 262 2,3
Hlinsko 506 86,6 43,9 6,5 21,9 9,7 13,2 3,14 185 2,7
Holice 409 91,0 52,3 4,4 10,3 11,0 23,7 3,23 184 2,2
Chrudim 2 621 91,4 45,4 4,0 18,0 10,9 24,3 4,36 787 3,3
Králíky 234 99,6 52,1 3,4 22,6 9,8 32,1 4,05 193 1,2
Lanškroun 466 99,6 51,7 3,0 15,5 13,9 21,9 3,00 539 0,9
Litomyšl 623 99,0 46,2 6,3 16,1 11,6 19,7 3,49 345 1,8
Moravská T ebová 1 480 99,7 44,6 3,0 22,6 13,0 35,1 8,36 266 5,6
Pardubice 2 851 91,8 53,3 4,0 14,0 16,2 24,6 3,12 4 286 0,7
Poli ka 446 99,8 48,4 4,9 17,9 13,2 15,2 3,43 182 2,5
P elou 785 94,3 52,6 4,2 19,1 15,8 29,6 4,44 195 4,0
Svitavy 1 277 98,0 49,6 3,7 16,8 11,6 33,0 6,00 281 4,5
Ústí nad Orlicí 601 97,0 47,6 4,7 21,3 13,1 28,3 3,38 340 1,8
Vysoké Mýto 725 99,7 51,4 4,0 16,7 18,8 20,6 3,39 639 1,1
Žamberk 687 96,1 46,6 3,6 18,3 16,6 29,0 3,40 486 1,4

osob se 
zdravotním
postižením

osob s délkou evidence

1) Údaje za kraj ne zcela odpovídají již publikovaným, protože nezam stnaní se mohou (v souladu s platnými pravidly)
   zaevidovat v okrese mimo okres svého trvalého bydlišt  a nejsou tedy zapo teni do žádné obce (v celé R se jedná cca o 4 700 nezam stnaných).

Uchaze i
o zam st-

nání

z toho podíl v %
Podíl 

nezam st-
naných

 osob v %

Pracovní 
místa 

v evidenci 
ú ad  
práce

Uchaze i
na 

1 pracovní 
místo

dosaži-
telných žen absolvent
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Obyvatelstvo celkem 517 087 18 215 21 056 17 525 82 979 8 643 23 176 26 712 26 315 128 218 19 550 25 105 31 589 26 376 32 453 29 175
v tom: muži 255 691 8 911 10 446 8 693 41 122 4 290 11 414 13 222 13 112 63 030 9 702 12 510 15 475 12 993 16 182 14 589
          ženy 261 396 9 304 10 610 8 832 41 857 4 353 11 762 13 490 13 203 65 188 9 848 12 595 16 114 13 383 16 271 14 586
Podíl obyvatel
ve v kové skupin  (%):

0 - 14 15,5 15,2 14,6 16,5 15,4 14,8 16,2 15,9 14,5 15,5 15,6 15,0 15,9 15,4 16,1 16,3
15 - 64 65,4 64,8 65,5 65,2 65,5 65,4 65,7 65,5 66,0 65,3 65,5 66,1 65,0 64,8 65,0 66,1
65 a více 19,0 20,0 20,0 18,3 19,0 19,9 18,1 18,6 19,5 19,2 18,9 18,9 19,2 19,8 19,0 17,7

Index stá í1)

celkem 122,5 131,5 137,2 111,0 123,2 134,7 111,2 116,7 134,7 123,8 120,7 126,1 120,8 128,3 118,1 108,7
muži 100,5 110,0 107,7 91,6 100,2 117,0 93,5 98,8 110,9 99,2 99,5 105,5 102,9 102,8 96,8 92,0
ženy 145,8 153,4 170,2 131,5 147,9 151,4 129,6 135,5 159,3 150,2 142,4 147,3 138,4 156,6 141,1 126,3

Pr m rný v k
celkem 42,1 42,5 42,7 41,5 42,2 42,3 41,3 41,6 42,6 42,3 41,8 42,6 42,0 42,3 42,0 41,2
muži 40,7 41,0 40,9 40,0 40,7 41,0 40,0 40,4 41,0 40,8 40,3 41,3 40,7 40,7 40,4 40,0
ženy 43,5 44,0 44,4 42,9 43,6 43,6 42,5 42,8 44,1 43,8 43,3 43,8 43,3 43,8 43,4 42,4

1) po et osob ve v ku 65 a více let na 100 d tí ve v ku 0–14 let

Charakteristiky v kového složení obyvatelstva ve správních obvodech obcí s rozší enou p sobností Pardubického kraje k 31. 12. 2016
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Intenzita bytové výstavby v SO ORP Pardubického kraje 
v letech 2007–2016

2007–2011 2012–2016
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Podíl nezam stnaných osob v SO ORP Pardubického kraje
k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016

k 30. 6. 2017 Pardubický kraj k 30. 6. 2017

Další vybrané údaje za správní obvody obcí Pardubického kraje z oblasti demografické statistiky, struktury pozemk , nezam stnanosti, struktury 
ekonomických subjekt , bytové výstavby a dalších naleznete v nov  vydaných datových publikacích  Vybrané údaje za obce Pardubického kraje 
podle správních obvod  – 2016 (data za jednotlivé obce kraje v len ní podle SO ORP) a Statistický bulletin – Pardubický kraj – 1. tvrtletí 2017 
dostupných na internetových stránkách Krajské správy SÚ v Pardubicích: www.pardubice.czso.cz
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka 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 05.08.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
ne 06.08.  MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
so 12.08.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
ne 13.08.  MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
so 19.08.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
ne 20.08.  MUDr. Ježáková  Letohrad U Dvora 815 608 427 960
so 26.08.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
ne 27.08.  MUDr. Johnová  Letohrad Šedivská 498 465 622 216
so 02.09.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
ne 03.09.  MUDr. Kobzová  Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
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.

Společenská
kronika

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

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Sdělení městského úřadu rodičům:
Vážení rodiče, s ohledem na ochra-
nu osobních údajů již nebudou 
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.

Jan Macek - Lenka Skálová
Pavel Sacha - Ivana Kendová

Vladimír Maceják - Martina Lindnerová
Jaroslav Krejčí - Kamila Benadová
Ladislav Sita - Veronika Jelínková
Jaromír Hutař - Martina Pukyšová

Poradenské středisko z. s. AUDIOHELP, 
pobočka v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 9. 8. 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 koncovek, dodány nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny některé kom-

penzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, v přízemí v kanceláři číslo 107.

 

Pečovatelská služba ráda 
přijme od pozůstalých veškeré 
kompenzační pomůcky (inva-
lidní vozíky, chodítka, hole), 
které by mohly sloužit jiným 
potřebným. Rádi si pro pomůcky 
přijedeme. Kontakt: 724 894 938

„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05 
hod. Tel. 605 946 468.
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Venkov dostane šanci získat další 
prostředky z krajského rozpočtu
MAS. Tato zkratka veřejnosti příliš mnoho neprozradí, ale pro 

starosty obcí, zemědělce nebo podnikatele jsou Místní akční sku-
piny nesmírně důležité při získávání fi nanční podpory z různých 
zdrojů. Pardubický kraj s „MASkami“ dlouhodobě spolupracuje. 
Do budoucna by však mohla být vzájemná vazba ještě užší, a to 
díky účelovým dotacím v rámci krajského Programu obnovy 
venkovy.

„Do budoucna plánujeme v rámci programu obnovy venkova 
vyčlenit částku 400 tisíc korun pro každou z MASek v našem 
kraji. Finance by měly být využity na aktivity, které nelze v tomto 
programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní Program 
rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy veřejných prostran-
ství, propagační tiskoviny a celou řadu dalších, na které se v mi-
nulosti mohlo čerpat ze všech regionálních operačních programů,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „Rádi bychom skrze MASky 
fi nancovali také obnovu malých kulturních památek a sakrálních 
staveb. Podmínkou udělení dotace je schválení projektů v rámci 
každé skupiny s tím, že budeme požadovat spoluúčast žadatele 
minimálně ve výši 30 procent,“ dodal hejtman Netolický s tím, 
že v období mezi starým a novým programovým obdobím pod-
pořil kraj fungování Místních akčních skupin fi nancemi na jejich 
samotný provoz.

Co se ukrývá pod zkratkou MAS?
Místní akční skupiny jsou společenstvím občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí 
či svazků obcí), které spolupracuje na rozvoji venkova, zeměděl-
ství a získávání fi nanční podpory z EU a z národních programů, 
pro svůj region, metodou LEADER. „Základním cílem MAS je 
zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech. Jedním z důležitých nástrojů je aktivní získávání 
a rozdělování dotačních prostředků,“ uvedl radní Václav Kroutil

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 

Metoda LEADER
Dalším z pojmů, který je spojen s fungováním Místních akčních 

skupin, je metoda LEADER. Ta je založena na principu zdola-
-nahoru. „Veškeré náměty a projekty musí vycházet z myšlenek 
a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, 
nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou mocí,“ 
sdělil Kroutil. „Novou formou fi nancování MAS vytváříme svoji 
vlastní malou metodu LEADER, protože náměty na fi nanční pod-
poru ze strany kraje musí rovněž vycházet přímo z obcí nebo dal-
ších subjektů zapojených v rámci MAS,“ dodal hejtman Netolický.

Starostové se vzdělávali 
v problematice zadávání veřejných 

zakázek
Další školení, které mělo za cíl pomoci a usnadnit nejen 

starostům, ale i dalším lidem pracujícím v samosprávách jejich 
každodenní práci, se uskutečnilo v červnu na Krajském úřadu. 
Školení se tentokrát dotýkalo Zákona o zadávání veřejných za-
kázek s důrazem na zakázky malého rozsahu a na zakázky mimo 
režim zákona.

„Znalost vyhlášky o zadávání veřejných zakázek považuji 
za velmi důležitou. Všichni starostové a lidé pracující na měst-
ských a obecních úřadech vědí, že se bez ní neobejdou a že 
neznalost tohoto zákona může být zásadním nedostatkem,“ za-
hájila bezplatný seminář radní zodpovědná za regionální rozvoj, 
evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Ta si klade za cíl 
vycházet vstříc starostům měst a obcí a nabídnout jim bezplatně 
školení na nejrůznější témata.

„Již nyní plánujeme další cyklus školení, který by měl začít 
hned v září. Pro začátek bych ráda poskytla možnost zúčastnit se 
semináře, který by byl zaměřený na osobní rozvoj. Tématem by 
mohl být například syndrom vyhoření nebo práce s problémovými 
občany, včetně praktického nácviku,“ dodala radní Štěpánová.
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Ve Vojenském muzeu Králíky 
vzpomínají na sočskou frontu…
V letech 1915 až 1917 se odehrálo 11 krvavých bitev na řece Soči, 

po kterých na konci roku 1917 následoval průlom spojených rakousko-
-uherských a německých vojsk italskými obrannými pozicemi u Ko-
baridu. Pro boje na sočské frontě, kterých se účastnilo mnoho mužů 
české národnosti, byla charakteristická jejich úpornost, která nespočívala 
pouze v obrovském počtu nasazených vojáků obou válčících stran, ale 
zejména v masovém využití moderních zbraní – kulometů, děl a otrav-
ných plynů. Když k těmto výdobytkům moderní vojenské techniky 
připočteme přírodní podmínky vysokohorského terénu, kde číhala také 
„bílá smrt“ v podobě lavin, skalnatý a bezvodý Kras, kde se do vyvrtání 
kaveren neměli vojáci před palbou protivníka kde skrýt, znamenaly 
sočské bitvy pro muže obou stran mimořádné vypětí. Jedenáct sočských 
bitev je oprávněně označováno za jihoevropský Verdun. Na straně 
útočící Itálie bylo zabito přes 200 tisíc vojáků, na straně obránce, tedy 
Rakouska-Uherska, padlo přes 100 tisíc vojáků. Dalších 30 tisíc jich 
zůstalo nezvěstných, 45 tisíc jich bylo raněno a 20 tisíc onemocnělo. 
To jsou statisíce lidských osudů, statisíce nenaplněných a zmařených 
životů, osobních tragédií a další statisíce nešťastných vdov a sirotků.

Výstava Vzpomínky na sočskou frontu, jejímiž autory jsou Velvysla-
nectví Slovinské republiky v Praze a Vojenský historický ústav v Praze, 
je od konce června zpřístupněna široké veřejnosti ve Vojenském muzeu 
v Králíkách (VMK). Slavnostní vernisáže se dne 28. 6. 2017 osobně 
zúčastnil velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc. 

Více než čtyři desítky významných osobností regionu a města Králíky 
přivítala na půdě VMK starostka Králík, paní Jana Ponocná. Ocenila 
skutečnost, že výstava s tímto tématem a posláním bude po několik 
měsíců zpřístupňovat informace návštěvníkům muzea a připomínat 
naše předky a jejich osudy. Ocenila rovněž práci desítek dobrovolníků, 
kteří v rámci Králické pevnostní oblasti pracují na záchraně a prezentaci 
vojensko-technických památek a svojí činností zásadně ovlivňují rozvoj 
zdejší specifi cké nabídky cestovního ruchu.

Jeho excelence, velvyslanec Slovinské republiky pan Leon Marc 
ve svém proslovu vyjádřil potěšení nad skutečností, že je výstava 
prezentována ve Vojenském muzeu Králíky, vyzdvihl dlouhodobé 
dobré vztahy obou našich zemí i bohatou společnou historii. Čestným 
hostům rovněž představil unikátní knižní projekt Dva kamarádi, autora 
Mgr. Jaroslava Čady a přítomné pozval na návštěvu Slovinské republiky.

Pan Jaroslav Čada následně přítomným v několika větách připomenul 
historii bitev na řece Soči, vzpomenul skutečnost, že mnoho mužů z Krá-
lík a okolí v době Velké války rukovalo k pěšímu pluku č. 98, který se 
od poloviny roku 1916 zúčastnil bojů na sočské frontě. Válečné trauma 
pak doložil konkrétním příběhem Letohradského rodáka, nadaného 
umělce – akademického malíře Rudolfa Faltuse – jehož život a tvorbu 
1. světová válka nejen přerušila, ale i výrazně ovlivnila. 

Plukovník gšt. Ing. František Hlaváček připomenul fakt, že Velká vál-
ka ovlivnila osudy obyvatel většiny měst a obcí a změnila osudy mnoha 
rodin vznikající Československé republiky. Četné pomníčky jsou toho 
dokladem. Přesto je Velká válka pro většinu z nás válkou neznámou…

Před zahájením vlastní prohlídky výstavy se účastníci mohli seznámit 
s ukázkami uniforem a výstroje R-U vojáků, odborně komentovanými 

pány Mgr. Jaroslavem Čadou a Michalem Řeháčkem a prohlédnout si 
ukázky artefaktů výbavy vojáků té doby, ze sbírek VMK.

V průběhu vernisáže se její účastníci mohli seznámit s mimořádnou 
knihou, jejímž autorem je právě Mgr. Jaroslav Čada – amatérský his-
torik zabývající se mimo jiné 1. světovou válkou. Dostala název Dva 
kamarádi a zachycuje část osudů dvou vojáků, pocházejících z dnešních 
Východních Čech. Příběh vzniku knihy vypadá jednoduše, ale publi-
kace vznikla jen díky několika osudovým náhodám. Jeden z hrdinů 
příběhu (Jan Burian) si vedl velmi podrobné deníky, druhý (Antonín 
Fuchs) byl velmi nadaný profesionální fotograf. Pisatel deníků a autor 
fotografi í sloužili u 20. pěší brigády, která byla tvořena vysokomýtským 
98. pěším plukem a čáslavským 21. pěším plukem. Oba protagonisté 
příběhu se znali a přátelili… Shodou náhod se autorovi publikace, který 
je znalcem tématu, dostaly do rukou fotografi e i deníky a on byl scho-
pen toto neskutečné informační bohatství setřídit, identifi kovat detaily 
a vše propojit… Něco takového se podaří jen zcela výjimečně… Při 
přípravě knihy se podařilo navázat spolupráci se slovinskou stranou, 
takže kniha vyšla jako „dvoumutační“. Knihu je možné zakoupit buď 
přímo ve Vojenském muzeu Králíky, Muzeu opevnění – dělostřelecké 
tvrzi Hůrka, nebo prostřednictvím internetových stránek tvrze Bouda.

Výstava, kterou může veřejnost ve VMK shlédnout do konce října 
tohoto roku, přibližuje nelehkou dobu života našich předků, která 
vrcholila právě před sto lety. Snad bude alespoň některé návštěvníky 
inspirovat k zamyšlení nad tím, kdo byli ti lidé, jejichž jména jsou 
vytesána na pomnících padlých z 1. světové války, které se nachází 
ve většině míst, odkud pocházíme. Těmto prostým lidem i po sto letech 
mnohé dlužíme.

ARMY FORT s. r. o., 
foto: E. Ráboňová

Zdroj: Tisková zpráva – Pardubický kraj – Králická pevnostní 
oblast – Vojenské muzeum Králíky – unikátní výstava Vzpomínky 

na sočskou frontu

Reinstalovaná a rozšířená 
stálá expozice „S padákem nad 

hlavou...“ v podzemí tvrze Hůrka...
 V sobotu 15. července 2017 proběhla slavnostní vernisáž rein-

stalované a rozšířené 1. stálé expozice věnované československým 
výsadkovým operacím z Velké Británie a Itálie za 2. světové války, 
nazvané „S padákem nd hlavou..“. Na ploše více než 180 m2 jedno-
ho ze sálů válečných kasáren dělostřelecké tvrze Hůrka, naleznou 
návštěvníci informace o všech československých paraskupinách, 
které v letech 1941-1945 vyslal II. (zpravodajský) odbor Ministerstva 
národní obrany československé exilové vlády v Londýně na území 
Protektorátu Čechy a Morava, ale také do Francie, Itálie, Jugoslávie 
a na Slovensko. 

Vedle podrobných informačních panelů s mnoha fotografi emi jsou 
součástí expozice také trojrozměrné exponáty ve vitrínkách a dio-
rámách. Hlavním scénáristou výstavy je historik PhDr. Jan Břečka 
z Moravského zemského muzea v Brně, na projektu se podíleli také 
členové Společnosti přátel čs. opevnění. 

Tato stálá expozice se dotýká i dalších témat – československých 
paradesantních jednotek v Sovětském svazu, parašutistických jedno-
tek států účastnících se II. světové války a významných výsadkových 
operací…

Reinstalovanou výstavu otevřela poručice v.v. Božena Ivanovová, 
dnes devadesátiletá bývalá příslušnice 2. parabrigády v SSSR. Při 
příležitosti vernisáže byla vydána pamětní medaile ve sběratelské 
sérii „Muzea čs. opevnění 1935-1938 - Králická pevnostní oblast“.

Veřejnost může shlédnout tuto unikátní expozici v červenci a srpnu 
každý den v rámci Speciálního prohlídkového okruhu tvrzí Hůrka  
(s výstupem do srubu K - S 11), který začíná ve 12:00. Jeho časová 
náročnost činí cca 120-140 minut.

Přijďte vzdát čest národním hrdinům, bojovníkům 2. odboje!
Zdroj: Tisková zpráva - Pardubický kraj - Králická pevnostní 

oblast - tvrz Hůrka - expozice „S padákem nad hlavou“
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srpen 2017
úterý 8. v 17:00 hod. – LETÍME – (animovaný dobrodružný 
Norsko)

Příroda umí být krásná i krutá 
zároveň - o tom se přesvědčil 
mladý vrabčák Richard už v den 
svého narození. Byl to den, kdy 
si lasička vyhlídla k obědu osa-
zenstvo jednoho vrabčího hnízda. 
Tak přišel Richard o své rodiče, 
kteří mu jako jediné dědictví 
zanechali jméno a kus sušenky. 
Když se mu podařilo vyklubat 
se na svět, první, koho spatřil, 
byla majestátní čapí paní Aurora. 
Aurora byla také matkou, a proto 
nedokázala čerstvě vylíhlé mládě jen tak opustit. Richard se stal 
i přes počáteční nesouhlas čapího otce Claudia členem čapí rodiny. 
Na podzim nastal pro čapí rodinu obrovský problém, protože čápi 
v Evropě přes zimu nepřežijí a vrabčák zase nedokáže přežít dlouhý 
let do Afriky. Richard je však přesvědčený o tom, že on to jako 
správný čáp zvládne, a tak se poté, co jeho rodina bez rozloučení 
odletí, vydává na dlouhou a strastiplnou cestu, během které se 
seznámí s nečekanými spojenci…
režie: Tomy Genkel / vstupné 110,- / přístupný / české znění / 85 min

úterý 8. ve 20:00 hod. – SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME – (komedie 
Francie)

Jean-Etienne Fougerole je 
velice respektovanou osobnos-
tí francouzské literární scény. 
Tento bytostný humanista a vr-
cholný intelektuál žije ve svém 
světě po boku bohaté manželky 
a je dokonale odtržen od reality. 
Což se mu stane osudným, když 
v televizní debatě propaguje svůj 
nový román Srdečně vás vítáme. 
V něm řeší téma pomoci lidem 
v nouzi, lidem bez domova, 
na útěku. V přímém přenosu 
vzdoruje silné kritice ze strany 

přítomného oponenta, který jej napadá, že sice hezky píše, ale 
v životě se tím není schopen ani ochoten řídit. A tak Jean-Etienne, 
aby osobním příkladem dokázal svou vstřícnost k potřebným celého 
světa, veřejně vyzve jakoukoliv romskou rodinu k společnému 
soužití u nich doma. Stačí, když zazvoní u brány jeho sídla a budou 
radostně vítanými hosty. A rozohněný Jean-Etienne rovnou na ka-
meru nadiktuje i svou adresu. Pak se nemůže divit, že u něj večer 
v ten samý den zadrnčí zvonek a za vraty stojí usměvavý Babik 
se svou početnou rodinou. Jean-Etiennovi nezbývá nic jiného než 
svůj veřejný slib dodržet. Netuší, že jej i jeho rodinu čeká jedna 
z nejtěžších životních zkoušek a hlavně brutální test míry tolerance, 
solidarity a humanismu.
režie: Philippe de Chauveron / vstupné 110,- / přístupný od 12 let 

/ titulky / 90 min

středa 9. ve 20:00 hod. – ŠPANĚLSKÁ KRÁLOVNA – (komedie/
drama Španělsko)

Po druhé světové válce se do fašistického Španělska začínají 
sjíždět fi lmaři. I přes vládu pevné ruky generála Francisca Franca 
tu nacházejí zázemí a skvělé lokace, ve kterých mohou natočit 
velkolepý fi lm o královně Isabele I. Právě Franco je do projektu 
velice zainteresovaný a je připraven do něj vložit nemalé peníze. 
Neví však, že režisér nikdy nenatočil zvukový fi lm, scenárista 
nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval 
nic dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou tak je Macarena Granada 
(Penélope Cruz), která několik let strávila v Hollywoodu. Po návratu 

do Španělska Macarena sama zjišťuje, že většinu kolegů už potkala 
při natáčení snímku Dívka tvých snů – profesionalita týmu se od té 
doby ale nezměnila…
režie: Fernando Trueba / vstupné 110,- / přístupný / titulky / 

120 min

čtvrtek 10. ve 20:00 hod. – DUNKERK – (historické válečné 
drama USA)

Očekávané válečné drama 
vizionáře Christophera Nolana 
(k fi lmu také napsal scénář) vy-
chází z událostí evakuace obklí-
čených francouzských, britských 
a belgických vojáků z pláží 
severofrancouzského Dunkerku 
na jaře 1940. Evakuace byla 
nutná, protože německá vojska 
odřízla a obklopila Spojence. 

V hlavních rolích se představí 
Tom Hardy, Cillian Murphy, 
Kenneth Branagh, Mark Rylance 
a další.

režie: Christopher Nolan / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / 
titulky / 105 min

pátek 11. ve 20:00 hod. – BABY DRIVER – (akční krimi komedie 
Velká Británie)

Talentovaný mladý řidič, 
který zajišťuje zločincům únik 
z místa činu, je ve své práci tím 
nejlepším z oboru i díky hudbě, 
kterou si během ní pouští. Když 
se Baby setká s dívkou svých 
snů, vnímá to jako příležitost 
opustit život zločince a začít 
znovu. Pak je ale mafi ánským 
bossem (Kevin Spacey) při-
nucen zúčastnit se další akce, 
předem odsouzené k neúspěchu. 
V ohrožení je jeho život, láska 
i svoboda.
režie: Edgar Wright / vstupné 110,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 110 min
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úterý 15. v 17:00 hod. – SPIDER-MAN: HOMECOMING – 
(akční dobrodružný USA)

Mladý Peter Parker/Spider-
-Man (Tom Holland), který 
velkolepým způsobem debuto-
val ve fi lmu Captain America: 
Občanská válka, se ve snímku 
Spider-Man: Homecoming za-
číná více sbližovat se svou nově 
získanou identitou pavoučího 
superhrdiny. Peter, nadšený ze 
svých zážitků s Avengers, se vra-
cí domů, kde žije se svou tetou 
May pod bedlivým dohledem 
svého nového učitele Tonyho 
Starka (Robert Downey Jr.). 
Peter se snaží vrátit ke svému 

běžnému životu, což mu komplikuje touha dokázat, že by Spi-
der-Man mohl konat mnohem větší skutky, než kterých se zatím 
odvážil. Když se ale objevuje nový padouch Vulture (Michael 
Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité.
režie: Jon Watts / vstupné 100,- / přístupný / české znění / 130 min

úterý 15. ve 20:00 hod. – ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI – 
(akční mysteriózní thriller USA)

Právě probíhá studená válka. 
Agentka MI6 v utajení, Lorraine 
Broughton (Charlize Theron), je 
poslána do Berlína s cílem vy-
šetřit smrt svého kolegy a získat 
zpět ztracený seznam dvojitých 
agentů. Společně se šéfem míst-
ní pobočky Davidem Percivalem 
(James McAvoy) musí udělat 
cokoliv, aby se seznam nedostal 
do rukou nepřítele…
režie: David Leith / vstup-

né 100,- / přístupný od 15 let / 
titulky / 110 min

středa 16. ve 20:00 hod. – KŘIŽÁČEK – (historické drama ČR)
„Historická roadmovie“ odehrávající se v době vrcholného 

středověku je inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlic-
kého. Malý chlapec ovlivněn legendami o dětských křížových 
výpravách utíká z domova a jeho otec rytíř Bořek se vydává 
na takřka marnou pouť za jeho nalezením. Dvojí putování ovšem 
nechce být lineárním dobrodružným vyprávěním, nýbrž se snaží 
pojmenovat univerzální a nadčasové problémy dospívání, vztahu 
k autoritám, úbytku životních sil i schopnosti přiznat si vlastní 
selhání. Emotivní i vizuálně opojný zážitek inspirovaný náměty 
romantických maleb 19. století.
režie: Václav Kadrnka / vstupné 100,- / přístupný / české znění 

/ 90 min

čtvrtek 17. ve 20:00 hod. – PO STRNIŠTI BOS – (komedie/
drama ČR)

Osmiletý Eda je vytoužené, opatrovávané dítě, které rodiče 
střeží víc, než je zdrávo, protože o jedno dítě už přišli. A tak je 
Eda náhradník. Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe; 
o pár let později, než se odehrává příběh fi lmu Po strništi bos, 
sledujeme jejich poválečný život na pražském předměstí ve sním-
ku Obecná škola. Nový fi lm uzavírá tematickou tetralogii tvorby 
Jana a Zdeňka Svěrákových, do níž patří i snímky Kolja a Vratné 
lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže na pozadí dějinných 
událostí 20. století. - Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je Edova 
rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává 

jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému 
prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuz-
nými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má před sebou 
nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, 
jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta 
k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, 
která vyplouvají na povrch. 
režie: Jan Svěrák / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 

100 min

sobota 19. ve 20:00 hod. – PO STRNIŠTI BOS – (komedie/
drama ČR)

Opakujeme lyrický fi lm o dětství a hrdinství v každém z nás 
od tvůrčí dvojice otce a syna Svěrákových.
režie: Jan Svěrák / vstupné 130,- / přístupný / české znění / 

100 min

úterý 29. v 17:00 hod. – EMOJI VE FILMU – (animovaná 
dobrodružná komedie USA)

Emoji ve fi lmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa 
uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci pro textové zprávy se ukrývá 
Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši oblíbení Emoji 
v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má 
jen jeden výraz, až na smaj-
líka jménem Gene, který má 
výraz vícevýznamový. To je 
ovšem problém, a tak se Gene 
rozhodne stát „normálním.“ Po-
mocnou ruku mu nabídne Hi-5 
a nechvalně proslulá hackerka 
Jailbreak. Společně se vydají 
na cestu skrz aplikace, které 
jsou každá vlastním zábavným 
světem, aby našli Kód, který 
může Gena opravit. Celému 
mobilu však začne hrozit veliké 
nebezpeční a jen tahle trojice 
může svět smajlíků zachránit, 
než bude nadobro vymazán.
režie: Antony Leondis / vstupné 110,- / přístupný / české znění 

/ 90 min
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úterý 29. ve 20:00 hod. – BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER 
– (krimi thriller USA)

Barry Seal (Tom Cruise) 
pracuje jako pilot dopravního 
letadla a rutina amerických 
vnitrostátních letů ho čím dál 
víc ubíjí. I proto nadšeně skočí 
po nabídce „náhodného kolem-
jdoucího“, z něhož se vyklube 
agent CIA, aby pilotoval pod 
záštitou tajných služeb. Barry-
ho čekají přelety nad základna-
mi kolumbijských narkobaronů, 
ze kterých pořizuje bohatou 
fotodokumentaci, nutnou pro 
boj s drogovými kartely. Jenže 
proč létat takhle naprázdno, 

když se můžete spojit i s protistranou a kromě fotek pro CIA 
vozit do Ameriky i drogy? A proč se rovnou nezapojit do jedné 
z největších tajných operací, které kdy americká vláda posvětila? 
Barry to prostě hraje na všechny světové strany a jde mu to víc 
než skvěle. Už dávno se přestal nudit. Má krásnou ženu, topí 
se v penězích a vůbec si nepřipouští, co se stane, až se tenhle 
domeček z karet zhroutí. A on se jednoho dne zhroutí…
režie: Doug Liman / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 100 min

středa 30. ve 20:00 hod. – TEMNÁ VĚŽ – (akční fantasy horor 
USA)

Existují i jiné světy. Temná 
věž Stephena Kinga, ambiciozní 
a rozsáhlý příběh od jednoho 
z nejuznávanějších světových 
autorů, se konečně dostává 
na fi lmová plátna. Roland De-
schain (Idris Elba), poslední 
z řádu rytířů, vede odvěkou 
bitvu s Walterem O‘Dimem, 
známým též jako Muž v čer-
ném (Matthew McConaughey) 
a je odhodlaný zabránit mu 
ve zničení Temné věže, která 
svou existencí drží pohromadě 
celý vesmír. Dobro a zlo se tak ocitají v souboji, který rozhodne 
o osudu všech světů, protože Roland je jediným, kdo je schopen 
Temnou věž před Mužem v černém ochránit.
režie: Nikolaj Arcel / vstupné 120,- / přístupný od 12 let / titulky 

/ 120 min

HURÁ NA PRÁZDNINY !!!
V předchozích číslech tohoto zpravodaje, jsme se s vámi dělili 

o naše zážitky z akcí, které jsme u nás, v MŠ Červený Potok, v tomto 
školním roce prožívali. Ani koncem května a v měsíci červnu nebyla 
o prožitky v naší MŠ nouze, posuďte sami.

Navštívili jsme králickou knihovnu, kde pro nás měly zdejší 
pracovnice přichystaný pěkný program na téma „výlet – cestování“. 
V Králíkách jsme se zdrželi a zavítali jsme do místního Městského 
muzea. Zde jsme si prohlédli zajímavé vystavené exponáty – od his-
torických předmětů, přes betlémy, až po pro děti nejvíce zajímavé 
sbírky hmyzu, ptáků a savců – včetně vlka. 

Jak už to ke konci roku bývá, také my jsme se dne 1.6. – MDD 
vydali na školní výlet. Vyrazili jsme do Perníkové chaloupky u Par-
dubic. Vyšli jsme i na nedalekou Kunětickou horu, tzv. „Kuňku“, 
kde jsme viděli draka a také zde právě probíhala výstava kostýmů 
z pohádek. Počasí přálo, po celou dobu výletu panovala bezva ná-
lada, co více si přát?!? Snad jen ať za rok se nám výlet opět vydaří. 

Poslední akcí tohoto školního roku bylo krásné odpoledne strá-
vené společně s dětmi a jejich rodinami na zahradě naší MŠ, tzv. 
„Loučení se předškoláky“. Všechny děti měly připravený bohatý 
program od divadélka – pohádka s ponaučením „O kohoutkovi 
a slepičce“, přes pásmo básní a písní, až po taneční vystoupení 

„Pomáda“. Samozřejmě nechybělo slavnostní šerpování  našich 
předškoláků na školáky. Zbylé odpoledne bylo plné zábavy, tance, 
ale také soutěží dětí s rodiči. Tento fajn den jsme zakončili oblíbe-
ným opékáním buřtů. 

Pro starší a odvážné děti však dobrodružství ještě nekončilo. Tyto 
děti v MŠ zůstaly a společně si vyzkoušely, jaké je to zde nocovat. 
Samy vám poví, že nechyběla legrace, smích, zábava, ale také 
například polštářová válka.

Bylo toho zkrátka dost, na co můžeme všichni vzpomínat. Teď 
už nezbývá, než popřát našim školákům, ať se jim ve škole daří 
a vám všem přejeme prázdniny plné sluníčka a smíchu. 

Kolektiv MŠ Červený Potok

Letošní Vesnicí roku Pardubického 
kraje je obec Lukavice

Která obec se může chlubit vítězstvím krajského kola Vesnice 
roku 2017? To už je nyní jasné. Zlatou stuhu si zasloužila obec 
Lukavice, nacházející se v okrese Ústí nad Orlicí. Ta bude také 
reprezentovat Pardubický kraj v celostátním kole.

„Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo celkem 27 
obcí, tedy nejvíce v celé republice. Oproti minulému roku, kdy 
jsme se potýkali s malou účastí obcí, a proto porota podle pravidel 
nemohla ani udělit všechny stuhy, je to opravdu pozitivní změna. 
Věřím, že se nyní neztratíme ani v celostátní soutěži,“ řekl radní 
Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství 
a venkov Václav Kroutil.

Krajská hodnotitelská komise navštívila v Pardubickém kraji 
všechny přihlášené obce mezi 12. a 22. červnem. Zlatou stuhu 
za vítězství v krajském kole, kterou porota uděluje za nejlepší 
a nejvyváženější prezentaci ve všech posuzovaných oblastech, 
získala obec Lukavice. Právě v této obci bude 12. srpna slavnostně 
předána nejen Zlatá stuha, ale i další ocenění, která komise udělila.

„Všechny obce, které jsme navštívili, byly výborně připravené 
a dobře prezentovaly všechny své aktivity, za což jim děkujeme,“ 
komentovala členka krajské hodnotitelské komise z odboru život-
ního prostředí a zemědělství Jaroslava Žáková.

Modrou stuhu za společenský život v letošním ročníku získala 
obec Poběžovice u Přelouče v pardubickém okrese. Bílou stuhu 
za zapojení dětí a mládeže do života obce si zasloužily nedaleké 
Břehy. Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se bude 
pyšnit obec Poříčí u Litomyšle ze svitavského okresu, Oranžovou 
stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu dostal Hradec 
nad Svitavou.

zdroj: TZ Pardubický kraj
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Tenisový turnaj 
Memoriál Jaroslava Petra

Asi se vám již stalo, že jste něco považovali za samozřejmé 
a pak Vás překvapila skutečnost. Mně se to přihodilo v roce 
2015 po smrti pana Petra.

Dětství jsem trávil na tenisových kurtech a v zimě chodil 
na tréninky do sokolovny, kde nás cepoval právě pan Petr. Činil 
to s autoritou, která byla vlídná, a přesto nesmlouvavá. Z toho, 
co mě pan Petr naučil, žiju dodnes a neplatí to jen pro tenis 
a jen pro mě. Když jsem byl učitelem, narážel jsem na žáky, 
kteří zadanou práci odvedli, ale mohli odvést lépe. Vymlouvali 
se, že lépe už to nejde. Tehdy jsem vzpomínal na sokolovnu, 
kde jsme měli každý proti sobě pruh zdi mezi okny a v tomto 
prostoru trénovali údery. Po nějaké době jsme mohli ve dvojici 
hrát u palubkové zdi s namalovanou sítí. Když chvilka štěstí 
uběhla, vystřídali nás jiní hráči a my se vrátili opět ke zdím 
mezi okny. Hrát o palubkovou zeď bylo bezvadné, trénovat 
údery v pásu mezi okny úmorné – proto se občas ozval ně-
jaký bláhovec s větou „Pane Petr, já už to umím!“ – v naději 
na přestávku, při které se vydovádí v nářaďovně. Dopadlo to 
zpravidla jinak, například tak, že k dotyčnému pan Petr v klidu 
přišel, zastavil se na krok od něj, podíval se mu do očí a pro-
nesl: „Ani Lendl neřiká, že to umí!“ Takže jsme trénovali dál. 
Ještě v roce 2015 jsem byl na kurtech nervózní a snažil se ze 
sebe vydat to nejlepší, kdykoli se pan Petr objevil nablízku.

Na to všechno jsem vzpomínal ve smuteční síni, kde jsme 

Blíží se tradiční Slet chroustů
ČERVENÝ POTOK - Od pátku do neděle se na polním le-

tišti v obci u Králík uskuteční tradiční „Slet chroustů“ – sraz 
příznivců letectví, zvláště pak motorového paraglidingu, 
jenž pořádá Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad. Hlavním 
programem pro aktivní účastníky bude letecká soutěž s úkoly 
jako přesnost přistání, navigace, vyhledávání znaků v krajině, 
pro „nelétavce“ bude připravena soutěž na zemi. V rámci do-
provodného programu proběhne promítání fi lmů a fotografi í 
s leteckou tematikou. K vidění budou nejlepší piloti České 
republiky včetně reprezentace, která se zde bude připravovat 
na mistrovství světa v Číně. (re)

zdroj: http://orlicky.denik.cz

FC Jiskra 2008 připravuje 
na 8.9.2017 na hřišti v Králíkách 

náborovou akci

MŮJ PRVNÍ GÓL
Hlavním cílem akce je seznámit rodiče a děti 
s fotbalem zábavnou formou. Očekáváme 
účast základních a mateřských škol z regionu 
Králíky a Červená Voda včetně pedagogů 

a rodičů.

Akce je podporována Fotbalovou 
asociací ČR a Lesy ČR.

se s panem Petrem loučili. Častěji jsem pak v hovoru zmínil 
jeho jméno a s úžasem zjišťoval, jak málo lidí ho zná. Když 
mi to všechno došlo, mohl jsem k jeho památce přidat ještě 
jednu jeho vlastnost – skromnost. Mezi králickými tenisty asi 
nenajdete nikoho, komu by nebylo jasné, že králický tenis = 
Jaroslav Petr, tedy po dlouhou dobu to tak bylo (jistě odpustí 
ostatní, kdo tenisu v našem městě také prospěli). Pan Petr, to 
znamenalo trénování, výchova, starost o kurty a chod oddílu 
jako takový. Ale neukazoval se příliš širší veřejnosti a nestál 
o vlastní zviditelňování.

V roce 2015 nám bylo jasné, že jestli po panu Petrovi něco 
nezačneme dělat i my ostatní, činnost oddílu možná zcela 
utichne. Rádi bychom proto vyslali do našeho okolí zprávu, 
že králický tenis tu stále je a že je zájem o fungování oddílu. 
I z toho důvodu letos pořádáme 1. ročník tenisového turnaje, 
který jsme si dovolili nazvat Memoriál Jaroslava Petra. Pře-
desíláme, že současná kvalita našich kurtů není příliš dobrá, 
ostatní zázemí že je spartánské a že ceny za výhry nemohou 
konkurovat zavedeným akcím. Nabízíme však přátelskou at-
mosféru a možnost zahrát si a sledovat sice neprofesionální, 
leč přesto pěkný tenis.

Jak bude turnaj vypadat? 
• Termín turnaje 9. 9. 2017, od 9:00, za špatného počasí bude 

operativně přesunut.
• Hrají se pouze čtyřhry. Přihlásit se může nejvýše 12 dvojic, 

které budou hrát ve dvou skupinách.
• Zápisné: 150 Kč, splatno v den turnaje.
• Občerstvení zajištěno.
• Přihlášky podávejte pouze e-mailem na adresu: 

tenis.kraliky@seznam.cz, odkud Vám přihlášení potvrdíme. 
Na podrobnější informace se ptejte na uvedené mailové 
adrese či telefonicky (Jaroslav Bajt, 724 312 066; Michal 
Kos, 739 598 849).

Za Tenisový oddíl TJ Jiskra Králíky 
Michal Kos, předseda

Rozpis fotbalových utkání - Sokol Boříkovice

tým kolo den výkop domácí     hosté

muži 1. so12.08.2017 15:30 Boříkovice - Žichlínek „B“

muži 2. ne20.08.2017 15:30 Boříkovice - Helvíkovice

žáci 4. so02.09.2017 12:30 Boříkovice - Řetová/Sloupnice

muži 4. so02.09.2017 15:30 Boříkovice - Kunvald

žáci 6. so16.09.2017 12:30 Boříkovice - Dlouhoňovice

muži 6. so16.09.2017 15:30 Boříkovice - Kerhar  ce

žáci 8. so30.09.2017 12:30 Boříkovice - Tatenice

muži 8. so30.09.2017 15:30 Boříkovice - Ús   n. Orl. „C“

muži 10. so14.10.2017 15:00 Boříkovice - Luková

žáci 13. so04.11.2017 12:30 Boříkovice - FC Jiskra A

žáci 2. so11.11.2017 12:30 Boříkovice - České Heřmanice
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