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Vážení spoluobčané,
vstupujeme do posledního měsíce roku 2012. Před námi 

je čas adventu a vánoční svátky. Období, které se někdy 
proti naší vůli změní v maratón shonu a starostí, přestože 
bychom chtěli tyto svátky prožívat v klidu se svými nej-
bližšími a přáteli.

 Již několik let ZUŠ, mateřské školy, Partnerský spolek 
i město Králíky přispívá k atmosféře adventu a vánočních 
svátků sérií kulturních vystoupení po celém městě. Roz-
svěcení vánočního stromu s vystoupením dětí z mateř-
ských škol, vánoční koncert žáků ZUŠ, koncert BigBandu 
Letohrad i vánoční jarmark na náměstí patří do našeho 
společného prosincového kalendáře. 

V letošním roce nás čeká novinka, kterou připravily 
Denisa Hejtmanská a Kristína Brůnová se svými přáteli na 
poslední předvánoční sobotu. Při putování po vesnických 
kostelech budeme mít možnost prohlédnout si ve spojení 
s krásným kulturním zážitkem místa pro většinu z nás 
neznámá. 

Součástí putování je i zahájení veřejné sbírky na opravu 
varhan v kostelech, které jsou v majetku města Králíky. 
Myšlenka uspořádání veřejné sbírky vznikla při přípravě 
putování po kostelech a bude navázána na vznik fondu na 
obnovu těchto památek, jehož správcem bude město Králí-
ky. Přidáme-li k vybraným penězům prostředky z městského 
rozpočtu věřím, že se nám postupně podaří opravit nástroje, 
u kterých se budeme při různých příležitostech setkávat.

Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem vedení města 
Králíky a městského úřadu v nadcházejícím vánočním čase 
hodně klidu, osobní i rodinné pohody.

Jana Ponocná, starostka

Tradiční půlnoční na klášteře bude!
Na jednání zastupitelstva 12. 11. 2012 zazněla informace, 

že tradiční půlnoční vánoční mše na klášteře asi nebude. Ni-
kdo z přítomných nenavrhl žádné jiné řešení jak tuto tradici 
zajistit. Vzhledem k tomu, že půlnoční vánoční mše na kláš-

teře je dlouholetou tradicí a 
o vánočním čase je v našem 
městě a širokém okolí mnoho 
návštěvníků, skiareály Dolní 
Morava a Červená Voda jsou 
plně obsazeny, přišlo mi dů-
ležité pokusit se tuto tradici 
zachovat.

Druhý den jsem oslovil 
našeho nového pana faráře 
Plíška a požádal jsem ho 

jménem vedení města o možnost sloužení vánoční mše 
na klášteře. Mluvili jsme o vánoční tradici a o tom, že 
na půlnoční nepřijdou jen věřící ale i mnoho dalších lidí, 
které vánoční čas spojuje. Pan farář ochotně a jednoznačně 
souhlasil, ale bylo nutné svolení jeho nadřízených. Po roz-
hovoru s panem farářem jsem oslovil pana Kubiše staršího 
– správce kláštera s dotazem, co je nutno udělat pro to, aby 
se mohla konat půlnoční vánoční mše na klášteře. Kupodivu 
mi řekl pouze jediný problém a to, že je nutno domluvit se 
s farářem, vše ostatní, že zařídí. Nečekal jsem, že to bude 
až tak jednoduché, ale někdy se věci dají do pohybu samy. 
Pak jde vše hladce. S napětím jsem očekával zprávu pana 
faráře od jeho nadřízeného, ale odpověď z Portugalska byla 
kladná a tak tradiční půlnoční na klášteře bude.

Po skončení vánoční mše v kostele Sv. Michaela Arch-
anděla v Králíkách bude přistaven na náměstí autobus, 
který zajistilo město a odveze pana faráře včetně případ-
ných zájemců k poutnímu areálu na Hoře Matky Boží na 
půlnoční vánoční mši. Další návštěvníky přiveze autobus 
z Hanušovic a dopravu svých hostů bude zajišťovat i Hotel 
Vista z Dolní Moravy.

Chtěl bych touto cestou poděkovat za ochotu a vstřícnost 
našemu novému panu faráři Plíškovi a panu Kubišovi za 
možnost pokračování tradice půlnoční vánoční mše na 
klášteře, která přispívá k propagaci našeho města a jeho 
dominanty kláštera Hory Matky Boží.

Antonín Vyšohlíd, místostarosta
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VÍM JÁ KOSTELÍČEK
aneb

milým poutníkům dvéře dokořán
V sobotu 22. prosince 2012 se návštěvníkům otevřou dveře kostelů 

v Dolní Lipce, Prostřední Lipce, Horní Lipce a Heřmanicích. Krá-
ličtí muzikanti a dobrovolníci ze všech jmenovaných obcí společně 
připravili adventní hudební putování po téměř zapomenutých, málo 
navštěvovaných, ale přitom pozoruhodných koutech našeho okolí.

Každý si může vybrat jedno z míst, kam zavítá, anebo společně 
s účinkujícími křížem krážem projet či projít všechna čtyři odpolední 
zastavení.

začátky koncertů:
13:30 hod DOLNÍ LIPKA
14:30 hod HEŘMANICE
16:00 hod HORNÍ LIPKA
17:00 hod PROSTŘEDNÍ LIPKA
Doufáme, že mnozí diváci ocení a využijí ojedinělou příležitost 

nahlédnout do těchto historických staveb a podpoří naše nadšené úsilí 
o jejich oživení. Pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, 
a duchovního zdejší farnosti, P. Pavla Plíška, na Vás čeká setkání 
s vánoční muzikou, drobným občerstvením a jedinečnou adventní 
atmosférou venkovských kostelíků.

Výtěžek dobrovolných příspěvků a štědrých darů bude věnován 
do zakládaného fondu na obnovu a restaurování varhan i dalšího 
kostelního mobiliáře.

Za všechny, kteří se na přípravách podílejí,
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Autorem fotografií je Miroslav Beran.
O LIPECKOU BUCHTU

Ceny pro účastníky soutěže O LIPECKOU BUCHTU.

Stůl se soutěžními vzorky.

Letošní vánoční strom vě-
novala městu Králíky firma 
INCOT spol. s r.o.



Králický zpravodaj 12/2012 - 3

Antonín Honzák - Nezapomenutelný člověk
Blíží se den, kdy se před sto lety 

narodil Antonín Honzák * 19. 12. 1912 
v Žamberku. Člověk s neuvěřitelným, ši-
rokým záběrem činností ve svém životě. 
Snad magické datum narození předurčilo 
způsob jeho bohatého života?

Byl absolventem obchodní akademie 
v Šumperku a část života pracoval jako 
účetní. A čím vším ještě byl? Tomu 
věří jen ten, kdo ho znal. Byl skautem, 
později vedoucím skautů, se skautským 
jménem Ren. Byl turista, cvičitel turisti-
ky a značkař turistických cest. Pracoval 
jako muzejník. Hrál a režíroval divadlo. 
Psal divadelní skeče. Psal pohádky pro 
loutkové divadlo. Byl okresním myko-
logem. Je také autorem krásného, dnes 
můžeme říci, Králického betlému.

Za své působení ve skautském hnutí 
byl se svým přítelem Bohumírem Strna-

Pan Honzák, zleva skauti Stanislav Vacek, Stanislav Ryšavý, nahoře František Krejsa, 
uprostřed sedí Luboš Hejkrlík a pravděpodobně Jiří Kuťák s Oldřichem Tvrdým.

dem v roce 1954 odsouzen na tři a půl 
roku odnětí svobody. Trestný čin zněl: 
Sdružování proti republice. K tomu ztrá-
ta čestných práv občanských. Přitom za 
druhé světové války byl členem odbojo-
vé organizace „Generál Eliáš“. Obdržel 
několik vyznamenání. Z nich si nejvíce 
vážil „Francouzského kříže“.

Po návratu z vězení pracoval jako 
pomocný dělník na stavbách a poslé-
ze jako hospodář v dětském domově 
v Králíkách.

Dětem se věnoval nejen ve skautu, 
ale hrál s nimi i divadlo. Dodnes na tyto 
chvíle někteří stále vzpomínají.

„Strejček Honzák“, jak mu v té době 
všichni říkali, je přiváděl do tajů ochot-
nického divadla.

Celý život ho zdobila neuvěřitelná 
skromnost. Zemřel 14. února 1986.

100 let „RENA“
19. 12. 1912 – 14. 2. 1986 
Náš malý region příliš neoplývá výraznými osobnostmi, 

jejichž jména by nikdy neměla být zapomenuta. 
Takovou velkou osobností je a pro mě zůstane celý život 

pan Antonín Honzák z Králík, mezi skauty zvaný Ren. 
19. prosince 2012 uplyne 100 roků od jeho narození. 
I když už mezi námi téměř 27 roků není, stopy jeho vše-

stranného působení nacházíme v Králíkách i v širokém okolí 
na každém kroku. 

Proto bych chtěla pro únorové číslo Králického zpravodaje 
shromáždit vzpomínky těch, kteří na spolupráci s panem 
Honzákem nezapomněli, a chtěli by se o ně se čtenáři zpra-
vodaje podělit.

Jsem přesvědčená, že je mezi námi ještě dost pamětníků, 
kteří si vzácného a ušlechtilého „strýčka“ pamatují. (Pro 
mladší generaci je znám většinou jen jako tvůrce krásného 

betlému, který si chodí do jeho bývalého bytu na Velkém 
náměstí prohlížet.) 

Ráda bych s vámi, kdo na pana Honzáka také vzpomínáte, 
v tichosti uctila jeho památku na místním hřbitově ve středu 
19. prosince v 16 hodin.

Vzpomínky na pana Anto-
nína Honzáka laskavě zasílej-
te elektronicky na mou adresu 
IMareckova@seznam.cz nebo 
písemně na adresu Ivana Ma-
rečková, Městská knihovna, 
Králíky.

V případě, že byste nechtěli 
vzpomínky sepisovat, kontak-
tujte mě, abychom se domlu-
vili na osobním setkání.

Ivana Marečková

V Podorlickém kraji narodil se a žil,
do okolní přírody nás brával.
Štěstí pro nás,
protože poučení a radost rozdával.

Ladislav Hejtmanský

Foto z divadelní hry Hluboké kořeny 
(rok. 1954), fotografie vpravo je z divadelní 
hry Společný byt (rok 1958). Fotografie 
poskytli: p. Hejtmanský, pí. Krupařová, pí. 
Marečková a Městské muzeum Králíky.



Králický zpravodaj 12/2012 - 4

Bylinková oáza u ZŠP a ZŠS Králíky
Dne 7. 11. 2012 byla VIP hosty a zástupci školy slavnostně otevřena 

bylinková oáza u ZŠP a ZŠS Králíky u příležitosti Světového dne 
Ekoškol. Co této akci předcházelo?

Žáky a učitele školy trápilo neutěšené prostředí před školou – herní 
prvky dosloužily a zbylo po nich hluché místo. Využili jsme proto na-
bídky ekologického sdružení TEREZA a Nadačního fondu TESCO a 
zapojili jsme se do grantové výzvy na podporu projektů škol ke zlepšení 
životního prostředí školy a jejím nejbližším okolí. V hodinách výtvarné 
výchovy žáci 2. stupně namalovali pod vedením paní učitelky Špona-
rové komiksový plakát, který obsahoval všechny potřebné náležitosti 
projektové žádosti. Ten pak uspěl mezi všemi přihlášenými žádostmi 
a naše škola byla podpořena jako jedna z devíti základních i středních 
škol v ČR částkou 13400,- Kč. 

Od 3. 10. 2012 nás čekala spousta práce: objednat a nakoupit potřebný 
materiál - hlínu, kůru, netkanou textilii, lavičky, požádat rodiče o spo-
lupráci při zajištění kamenů, sponzory o materiální pomoc a dopravu.  
Poté jsme se již mohli pustit do práce. Všichni žáci školy společně se 
svými učiteli se v hodinách pracovního vyučování podíleli na „zrození“ 
bylinkové oázy. Jak? Vyznačili záhony, navezli hlínu, záhony pokryli 
netkanou textilií a olemovali je kameny, zasadili bylinky a na závěr 
zavezli kůrou. Při pracovním vyučování s paní učitelkou Juránkovou 
vyráběli keramické cedulky s názvy bylinek. V hodinách informatiky 
žáci 7. – 9. ročníku vyhledávali informace o bylinkách, vyráběli k nim 
popisky. Žákyně 9. ročníku zhotovily pozvánky na slavnostní otevření. 
V hudební výchově se všichni žáci učili písničky o bylinkách, jednu si 
dokonce vymysleli starší žáci sami. Pod vedením pana učitele Čumy na-
cvičili bylinkové vystoupení s babkou kořenářkou, skřítky a „pacienty“, 
kteří potřebují ke svému uzdravení bylinku z naší nové zahrádky. Vše 

jsme prezentovali 7. 11. v 9 hodin před zástupci Města Králíky (starost-
kou J. Ponocnou, místostarostou A. Vyšohlídem, Bc. Janem Divíškem), 
Městské knihovny Králíky (paní J. Venzarovou), rodiči našich žáků a 
dalšími hosty. Vyvrcholením akce bylo slavnostní přestřižení pásky. 

Práce na naší bylinkové zahrádce nekončí – na jaře bude pokračovat. 
Vysejeme a následně zasadíme nové bylinky, bylinkové záhony rozšíříme 
o nové okrasné záhony, možná přibyde i další lavička – budeme vše dělat 
pro to, aby se člověk u nás opravdu cítil jako v „oáze“. Věříme, že všichni 
návštěvníci oázy se u nás budou cítit příjemně, naše dílo ocení a nezničí. 
Pokud budou potřebovat, mohou si odnést malou snítku bylinky buď na 
vaření, nebo na léčení, nebo jen tak pro potěšení a pozitivní naladění.

K návštěvě zvou žáci a učitelé ZŠP a ZŠS Králíky
Mgr. Iva Nesvadbová, koordinátorka EVVO

Děkujeme sponzorům: Doprava Kaplan za písek a bezplatný dovoz 
kůry a laviček, Květinářství Z. Vítkové za věnování bylinek, ZEOS 
Prostřední Lipka za věnování a dovoz kamenů.

Projekt byl realizován v rámci udržitelnosti projektu OP VK Škola 
plná života, reg. č. CZ.1.07/1.2.13/03.0003.

Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Vážení čtenáři, s blížícím se koncem roku Vám přinášíme aktuální 

zprávy z Místní akční skupiny ORLICKO, která i během letošního 
podzimu pracovala naplno: přijala a administrovala celkem 30 žá-
dostí o dotaci, připravila další projekt na rozvoj regionu a spustila 
portál NeziskovkyOrlicka.cz .

Úspěšné a podpořené projekty přibývají na Orlicku jako houby 
po dešti ….

Dne 6. 9. 2012 ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již 
šesté vyhlášené výzvy. Celkem 30 žadatelů z řad obcí, podnikatelů 
i neziskových organizací předložilo své žádosti na potřebné a užitečné 
projekty – z toho 22 projektů následně výběrová komise doporučila 
k podpoře z Programu rozvoje venkova. S podpořenými projekty se 
můžete seznámit na našich webových stránkách. 

Současně během podzimu ukončily realizaci projektů podpořených 
v loňském roce další organizace – např. Římskokatolická farnost Nekoř 
- vytápění ve farní budově, pan Aleš Novák - formátovací pila a stříkací 
technika, SK OEZ Testa Letohrad - zateplení SZ stěny správního objektu 
nebo TJ Sokol Klášterec n. Orlicí - nábytek pro spol. akce (viz fotky 
na konci článku).

Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto 
programovacím období bude příští rok na jaře v sedmé výzvě s před-
pokládanou celkovou alokací cca 9 milionů korun. Seznam vhodných 
příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn začátkem roku. 
Neotálejte a své projektové záměry konzultujte včas!!!

NeziskovkyOrlicka spuštěny!
Na webových stránkách www.NeziskovkyOrlicka.cz byl spuštěn 

nový portál pro podporu volnočasových aktivit a spolků.  Bezplatný 
prostor pro umístění svých dokumentů, prezentaci akcí, nebo nabídku 
prostor a vybavení zde tak naleznout všichni zájemci z řad neziskových 
organizací na území Orlicka. Široká veřejnost zde naopak již brzy najde 
přehled plesů, zábav a dalších akcí v regionu, stejně jako informaci 
o vhodných prostorách k pronájmu např. pro rodinné akce.

Jedeme všichni – nový projekt na podporu cestovního ruchu
Na podzim letošního roku byla také zakončena celoroční práce na 

přípravě nového projektu na podporu cestovního ruchu. Ve spolupráci 
s pěti dalšími místními akčními skupinami tak MAS ORLICKO před-

ložila žádost o dotaci na projekt v celkové hodnotě 2 954 358 korun. 
Pokud budeme se svou žádostí úspěšní, již v příštím roce vás čeká 
mnoho nových aktivit v rámci unikátního projektu zaměřeného na využití 
elektrokol, jako dopravního prostředku pro všechny.

Nové programovací období =  větší území
Dne 27.11.2012 projedná valná hromada Místní akční skupiny OR-

LICKO rozšíření svého území v rámci okresu Ústí nad Orlicí. Připojení 
k MAS ORLICKO již schválilo celkem 19 měst a obcí z Orlicko – Tře-
bovska, které mají zájem od roku 2014 využívat služeb MAS ORLICKO 
obdobně, jako stávající obce. O novém území Vás budeme informovat 
po schválení rozšíření území valnou hromadou.

Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na www.mas.
orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku.
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Nový zákon o ochraně ovzduší

Bezva finta aneb můžete se soudit …
Mám rád lidi, kteří, když jsou pře-

svědčeni, že mají pravdu, jdou za její 
prosazení do konfliktu - takoví lidé 
jsou obdivuhodní a mají mé velké 
sympatie.

Snažím se jím tímto článkem ales-
poň přiblížit.

Během loňské zimy se stalo osm 
evidovaných událostí, kdy si obča-
né přivodili úraz různé zdravotní 
závažnosti, na dosud neuklizené ko-
munikaci - tečka - dalo by se říci. Dál 
se vlastně nic nestalo - ach pardon - 
stalo se. Ti nešťastníci požádali město 
o odškodnění. Požádali o odškodnění 

město proto, že nestačilo uklidit (po-
sypat) komunikaci a oni uklouzli a 
přivodili si úraz. S třemi takto posti-
ženými jsem mluvil - říkali, že jejich 
úmyslem nebylo získat mnohatisíco-
vé odškodné, ale chtěli pouze uhradit 
nečekané náklady na léčení svých 
úrazů - tedy v řádu několika stokorun 
na postiženého v této události. No a 
pak se vážně nic nestalo. No vlastně 
stalo se. Rada města jednala postupně 
o všech žádostech o odškodnění a 
všechny zamítla - jednomyslně. Pak 
už se vážně nic nestalo. No vlastně 
stalo se to, že se několik jedinců 

pokusilo slovně nebo písemně o od-
volání se, vůči rozhodnutí rady - nic 
platné, tak že nastala situace jako, že 
se nic nestalo - tečka.

A jestli chcete - můžete se soudit. 
Podat žalobu k soudu v této věci, by 
ve finančních nákladech oprávněných 
- náklady převýšily zcela jasně poža-
dovanou náhradu oněch nečekaných 
výdajů. Takže případ uklouznutí kon-
čí. No dobře, ačkoliv uznávám, že mi 
do toho nic není, ale mám již takovou 
povahu, zeptal jsem se při náhodných 
cestách do Žamberka a Jablonného 
nad Orlicí, jak řeší podobné situace 
tam. Tedy ve městech srovnatelné dů-
ležitostí, velikostí a téměř podobných 
klimatických podmínek. Co jsem se 
nedozvěděl: obě města postupují shod-
ně. Takže ve stručnosti: když takový 
případ nastane, v žádném případě 
o něm nejedná rada města. Zajímavé. 
Dále tedy: pověřená pracovnice Měst-
ského úřadu se zástupcem technických 
služeb města projdou deník, kam se 
zapisují časy, kdy je uklizena jaká 
komunikace. Jestliže v prokazatelné 
době úrazu nebyla komunikace, která 
je v majetku města, uklizena a ošetře-
na posypem, zahajuje město, společně 
s pojišťovnou, řízení, jehož cílem je 
odškodnění úrazu postiženého občana. 
Co k tomu dodat? Myslím, že není 
nutné dodávat vůbec nic. Tečka, teď 
již definitivní.

Dodatek (důležitý) - tento článek 
není namířen pro  zaměstnancům 
Služeb města Králíky, kteří, jak sami 
víme, v zimních kalamitních situacích 
odvádí stoprocentní výkon. Ale je na-
mířen proti tomu, že není ošetřeno to, 
že než se stačí uklidit, stane se úraz, a 
o tom je právě to moje povídání.

Václav Fučík

Od 1. září 2012 platí nový zákon 
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, který mimo jiné 
stanovuje nové povinnosti pro pro-
vozovatele stacionárního zdroje zne-
čišťování ovzduší. Jedná se o zdroje 
znečišťování, které jsou umístěny 
v rodinných domech, bytech nebo 
stavbách pro rodinnou rekreaci – nejde 
tedy o prostory užívané pro podnika-
telskou činnost.

Ve spalovacím stacionárním zdroji 
o tepelném příkonu 300 kW a nižším je 
zakázáno spalovat hnědé uhlí energe-
tické, lignit, uhelné kaly a proplástky 
(zbytky při zpracování uhlí).

Povinností provozovatele stacio-
nárního zdroje je provádění jednou 
za dva kalendářní roky prostřednic-
tvím osoby, která byla proškolena 
výrobcem spalovacího stacionárního 
zdroje a má od něj udělené oprávnění 
k jeho instalaci, provozu a údržbě, 
kontroly technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném 
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, a před-
kládat na vyžádání obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností, v tomto 
případě Městskému úřadu Králíky, 
odboru životního prostředí, doklad 
o provedení této kontroly vystavený 
odborně způsobilou osobou potvrzu-
jící, že stacionární zdroj je instalován, 
provozován a udržován v souladu 
s pokyny výrobce a tímto zákonem.

První kontrolu technického stavu a 
provozu zdroje je nutno provést nej-
později do 31. prosince 2016.

Porušení, resp. nedodržení této 
povinnosti je podle zákona o ochra-

ně ovzduší přestupkem, za který 
může obecní úřad obce s rozšířenou 
působností uložit pokutu do výše 20 
tis. Kč.

Novou povinností je také vydává-
ní závazných stanovisek z hlediska 
ochrany ovzduší i u stacionárních 
zdrojů, které neslouží výhradně k pod-
nikání, to znamená, že závazné sta-
novisko k územnímu a stavebnímu 
řízení a k řízení o vydání kolaudačního 
souhlasu z hlediska ochrany ovzduší 
bude orgán ochrany ovzduší vydávat 
i u rodinných domů, krbů a zdrojů 
neuvedených v příloze č. 2 k zákonu 
o ochraně ovzduší (všechny kotle 
s příkonem do 300 kW). Závazné 
stanovisko z hlediska ochrany ovzduší 
vydá na základě samostatné žádosti 
Městský úřad Králíky, odbor životního 
prostředí. Žádost je ke stažení také na 
webových stránkách Města Králíky 
www.kraliky.eu v sekci odboru život-
ního prostředí – ochrana ovzduší.

Renata Macošková
referentka na úseku ochrany ovzduší

VELKÝ ÚSPĚCH ZŠP A ZŠS KRÁLÍKY
20. 11. 2012 byly na krajské konfe-

renci EVVO vyhlášeny výsledky soutěže 
Zelený ParDoubek 2012. Soutěže se 
zúčastnilo 57 škol (mateřské, základní, 
speciální, málotřídní, střední). Soutěž 
reflektuje celoroční práci škol v oblasti 
environmentální (ekologické) výchovy a 
vzdělávání a patří mezi největší podobné 
soutěže v ČR.

ZŠ praktická a ZŠ speciální Králí-
ky obsadila 1. místo 
v kategorii Speciál-
ních a málotřídních 
škol, celkové 1. mís-
to ze všech zúčast-

něných škol. Zároveň získala ocenění 
Ekologická škola Pardubického kraje 
1. stupně, které je určeno školám a 
zařízením, které mění své okolí a svět. 
výsledky jejich environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty mají 
kladný dopad na přírodu, obec, město; 
uplatňují principy EVVO v každoden-
ním provozu školy, mají velmi dobrou 
úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání 
pedagogů.

Výsledková listina je k nahlédnutí na 
www.ekovychova.cz

Mgr. Iva Nesvadbová
koordinátorka EVVO
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 450 Kč/m2,s bonifika-
cí (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby 
RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému pobytu 
nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, součástí 
kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O D A T
Označení bytu: č. 4/5  Bytový dům čp.: 4

Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky

Stavební parcela: č. 234 Katastrální území: Králíky

Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve II. n.p., cel-
ková podlahová plocha bytu je 90,72 m2, byt není 
obsazen nájemníkem

Nejnižší kupní cena: 333.065 Kč

Výše spoluvlastnického podílu: 1107/10000

Způsob prodeje: dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

Prohlídka bytu: po dohodě se správcem - Služby 
města Králíky s.r.o., Králíky 462, tel.: 465 631 366

Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení do 30 dnů tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: nebyt. prostor v čp. 414 na st.p.č. 558/1
Ulice a obec: 5. května, Králíky
Bližší určení: v 1. n.p. o celkové výměře 83,29 m2, z 
toho: ordinace 29,81 m2, čekárna 24,93 m2, sklad 
10,14 m2, sklad 15,06 m2, sociální zařízení 3,35 m2.
Minimální výše nájemného: 480,- Kč/m2/rok
Minimální výše nájemného: 3.332,- Kč/měsíc
Záloha na služby: 5.550 Kč/měsíc
Splatnost nájemného společně se zálohou na služby mě-
síčně vždy k 5. dni příslušného měsíce.
Stanovení vhodného druhu podnikání: výkon lékařské praxe
Účel nájmu: lékařská ordinace
Prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
Služby města Králíky s.r.o., tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 5. 2013
Konečný termín přijímání žádostí: 28. 2. 2013
Způsob podání žádosti:  dle čl. 4 Pravidel pro pronajímá-
ní nebytových prostorů v majetku města Králíky
Podle citovaného zákona mají občané možnost po dobu 
od vyvěšení tohoto oznámení (tj. do 28. 2. 2013) se vyjádřit 
nebo podat své připomínky a nabídky.
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Hrajeme si s dětmi u počítače
Většina rodičů si už zvyká na to, že jejich děti tráví čas u počítače. Část 

rodičů ale neví, co si jejich děti prohlížejí na internetu, s kým komunikují 
na sociálních sítích, jak využívají počítač pro školní vzdělávání …

Problematika bezpečného internetu a nejrůznějších internetových 
nástrah je v celém světě diskutována odborníky i laiky. 

Dovolujeme si vám doporučit např. web www.jaknainternet.cz, kde 
najdete hodně zajímavých informací. 

Pro volné dny vánočních prázdnin zkuste nabídnout svým dětem 
(kromě pobytu venku) třeba výborný dětský portálek www.detske-hry.
com.

Tyto webové stránky mají kontrolovaný obsah a poskytují dětem 
návody a inspiraci na bezpečné trávení volného času. 

Nabízejí jim tipy pro výrobu dárků, pomůcek, najdou tam i jednodu-
ché recepty na vaření, hlavolamy, pohádky, písničky a mnoho dalšího. 
Stránky jsou vhodné pro menší děti, školáky, ale inspirativní můžou být 
i pro rodiče, prarodiče a pedagogické pracovníky.

Portál funguje již několik let a patří u nás k těm nejoblíbenějším.
Zkuste svým dětem a vnoučatům třeba touto nabídkou dobré a bezpeč-

né zábavy zpestřit vánoční prázdniny, které letos budou mít děti z králické 
školy obzvlášť dlouhé, protože do školy nastupují až 7. ledna. 

Přejeme Vám hezké dny a zahrajte si i vy, dospělí! 
Ivana Marečková

KURZ VÝROBY TIFFANY
VITRÁŽE

Originální vánoční dárky!!!
Technika spojování kousků barevného skla pomocí cínu.
Naučíme se: vytvořit návrh, řezat sklo, lámat, brousit 
na brusce, olepit měděným páskem, letovat cínem, 
patinovat...
Budeme vyrábět: šperky (náušnice, přívěsky, spony do 
vlasů,…), nebo obrázek do okna, zapichovátko do květi-
náče, či jiné. Během této lekce je možné vyrobit několik 
kusů šperku, vitráž do okna, nebo jinou maličkost.
Kurz je určen pro: dospělé a děti od 10 let

Kdy?   V pátek 14. 12. 2012, 14.00 - 18.00
Kde?   V Mateřském centru EMMA, ZŠ Moravská,

ulice Moravská, Králíky
Přihlášky na tel.č.: 774 961 177 

Nebo na email: juusty@centrum.cz
Cena kurzu: 400,- Kč 

Těšit se na Vás bude Vaše lektorka Daniela Pretoriusová.

Záviny, to bylo téma!
Ano, záviny byly tématem druhého ročníku soutěže v pečení 

s názvem “O LIPECKOU BUCHTU”. Nejlépe se podle poroty - ve 
složení p. Ponocná, p. Vyšohlíd, p. Kudláčková, p. Brůna, p. Procház-
ka a p. Beran - toho úkolu zhostila p. Válková se sladkým kynutým 
závinem, druhé místo patřilo kynutému závinu s masovou nádivkou 
ve tvaru ještěrky, který přihlásili Šokovi a třetí místo s pikantním 
závinem obsadila p. Linhartová. Ještě jednou blahopřejeme!

Ale i po ostatních ze (celkem 17 přihlášených) - především slaných 
a pikantních vzorcích, se jen zaprášilo.

To určitě potěšilo hospodyňky, které vložily nemalé úsilí do jejich 
přípravy! Děkujeme, že jste se s námi o své dovednosti vložené 
do výrobků podělily! Protože všichni účastníci této akce, stejně 
jako porota, měli možnost ochutnat a následně hodnotit jednotlivé 
soutěžní vzorky, mohli jsme vyhlásit ještě další cenu obecenstva - 
“ŘÁD ZLATÉHO PEKÁČE”, který se letos přestěhoval od loňské 
vítězkyně k p. Brůnové.

Zároveň by pořádající Osadní výbor Prostřední Lipky a Mlýn, o. s. 
chtěl poděkovat všem, kteří tuto akci svým úsilím, nadšením a také 
věcnými a finančními dary podpořili!

(Fotografie k článku na straně 2.)

Poděkování
Dne 16. 11. 2012 proběhla v kapli Panny Marie Královny míru 

v Dolní Lipce dušičková mše, kterou celebroval náš nový farář 
Mgr. Pavel Plíšek. 

Před touto mší jsme se společně prošli k přilehlému hřbitovu, 
kde se uskutečnila malá slavnost-posvěcení nově opraveného 
centrálního kříže.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali městu Králíky, které 
přispělo na rekonstrukci tohoto kříže.

Město se v budoucnu bude dále podílet na nutných opravách 
(obvodové zdi, márnice a věžička kaple).

Současně chceme poděkovat mnoha dobrovolníkům, kteří 
přispěli svou prací, nápadem a finančními prostředky-zejména p. 
Gieblovi a Kacálkovi za citlivou opravu vstupní brány na hřbitov, 
celé rodině Herzigových za úklid a údržbu kaple a okolí.

Nemenší dík patří trojici Veselý, Štíbr a Juránek za postavení 
padlých pomníků a úpravu hrobů, odstranění náletů na hřbitově a 
jejich následnou likvidaci.

Jistě se sluší poděkovat i panu Skalickému staršímu za po-
skytnutou zeminu k úpravě hrobů, paní Monice Kudláčkové za 
květinové dary a všem dalším, kteří se podíleli a budou se jistě dále 
podílet na znovuobnovení tohoto krásného málem zapomenutého 
pietního místa.

Předpokládáme, že do července roku 2014, kdy proběhne 120. 
výročí od založení hřbitova, budeme s pracemi hotovi.

Eva Rýcová a Jan Brčák

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat  Službám města Králíky za 

celoroční pomoc při úklidu naší školní zahrady.Přejeme všem za-
městnancům pevné zdraví a těšíme se na spolupráci v roce 2013.

Děkují děti a učitelky z MŠ Pivovarská

Pozvánka na tradiční karneval
Tradiční zimní karneval se uskuteční

v termínu 15. - 16. 2. 2013.
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Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých 
HELP v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky 

pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

Poradna se koná dne 12. 12. 2012 (středa)
od 9:00 hod. do 14:30 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální pora-
denství, provedeny drobné opravy sluchadel, vyměněny 
hadičky u koncovek, dodány nové koncovky, baterie a 
příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou předvedeny 
některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Výstava se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky,

ul. Karla Čapka 316, v zasedací místnosti ve II. NP.Projekt EUROKLÍČ
Mezinárodní projekt EUROKLÍČ má pomáhat lidem se sníženou 

schopností pohybu. V rámci projektu jsou některá veřejná místa 
osazována tzv. eurozámky. Ke všem eurozámkům  pasuje jeden 
univerzální klíč. Takovým klíčem je pak možno otevírat místa osa-
zena eurozámkem doslova po celém světě.  Cílem projektu je zajistit 
osobám se sníženou schopností pohybu dostupnost toalet, výtahů, 
schodišťových plošin ve veřejných budovách. Klíč si lze zakoupit 
nebo půjčit. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, ve 
spolupráci s  Pardubickým krajem, předala zástupcům každé obce 
s rozšířenou působností 10 kusů euroklíčů, které mají být zapůjčeny 
obyvatelům regionu obce. Euroklíče mohou být zapůjčeny držitelům 
průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům a onkologickým 
pacientům. 

Pokud patříte do výše uvedené cílové skupiny, cestujete, a máte 
zájem o zapůjčení euroklíče kontaktujte, prosím, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky tlf. 465 670 861, 
p. Strnad, mail b.strnad@kraliky.eu, podrobnosti budou dohodnuty 
v osobním jednání.

Další euroklíče mají být v budoucnu distribuovány prostřednictvím 
Sítě mateřských center, a to pro rodiče s dětmi do tří let věku. 

Další informace ohledně možnosti zakoupení euroklíče a mís-
tech osazených eurozámky, získáte na webových stránkách www.
eurokeycz.com

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Katalogy sociálních služeb a pomoci - region Králicko
Od 1. 1. 2007 mají kraje za povinnost zpracovávat střednědobý 

plán rozvoje sociálních služeb na území kraje. Na plánu kraje spo-
lupracují s obcemi, poskytovateli služeb a se zástupci tzv. cílových 
skupin, jimž jsou sociální služby poskytovány. Cílem plánování je, 
zjednodušeně řečeno, zajištění dostupnosti sociálních služeb v celém 
kraji, s přihlédnutím ke specifikům konkrétního regionu, samozřejmě 
i s ohledem na co nejefektivnější vynakládání finanční prostředků na 

sociální služby.  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardu-
bického kraje je zveřejněn na webové adrese www.pardubickykraj.
cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-2012-2015.

Součástí plánování sociálních služeb je i zajištění informovanosti 
obyvatel regionu o dostupných sociálních službách. Proto Pardubický 
kraj v rámci projektu „Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb 
v Pardubickém kraji“ vydal „Katalogy sociálních služeb a pomoci 
v Pardubickém kraji – Králicko“, dále jen „katalog“. Část katalogů 
byla distribuována poskytovatelům sociálních služeb v regionu, 
příspěvkovým organizacím města, zájmovým sdružením působícím 
v regionu, lékařům. Katalogy jsou připraveny k distribuci v budově 
radnice na Velkém náměstí čp. 5 (na chodbě u kanceláře odboru škol-
ství, kultury a tělovýchovy), dále pak na odborech městského úřadu na 
budově Karla Čapka 316. Katalogy se na uvedených místech snažíme 
doplňovat. V případě momentálního rozebrání katalogů na uvedených 
místech je možné výtisk katalogu získat na odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Králíky, Karla Čapka 316.

V elektronické verzi je katalog k dispozici na webových stránkách 
města – www.kraliky.eu (Úřední deska/ Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví/Obecné informace).

Bohumír Strnad
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Obce a města Sdružení obcí Or-
licko a Lanškrounsko pořídily 
elektřinu na komoditní burze, 
ušetřily tím 15 procent nákladů, 
resp. 1,2 milionu korun

Celkem 21 obcí a měst mikroregionů Orlicko a Lanškrounsko 
se sdružilo ke společnému nákupu elektřiny na komoditní burze 
s cílem co nejvíce snížit cenu. K nákupu, který proběhl koncem 
srpna, si zvolilo trh Českomoravské komoditní burzy Kladno, jež 
je využívána pro nákupy energií nejen ministerstvy, kraji a velkými 
městy, ale také už i menšími subjekty. Výsledek nákupu předčil 
očekávání členů obou svazků obcí   - podařilo se snížit náklady za 
energie o 15 procent a společně tak ušetřit 1,2 milionu korun.

Do společného nákupu sdružily samosprávy spotřebu svých měst-
ských a obecních úřadů, škol, center sociální péče, tělovýchovných 
jednot, technických služeb a dalších zřizovaných společností v cel-
kovém objemu téměř 6 milionů kilowatthodin. Předmětem nákupu 
byla dodávka silové elektřiny v hladině nízkého napětí na poslední 
čtvrtletí letošního roku a celý rok 2013. Do společné poptávky se 
zapojilo celkem 69 subjektů, které disponují 392 elektroměry.

Ve vlastní burzovní aukci se podařilo stlačit cenu elektřiny ze 
stávající úrovně 1.401 Kč/MWh na 1.192 Kč/MWh. 
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31. 10.
RM doporučuje schválit prodej pozemků 

p.p.č. 2633 – ostatní plocha o výměře 794 
m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plocha o výměře 
1005 m2 v k.ú. Horní Lipka žadateli, který 
nabídl nejvyšší kupní cenu, a to panu T. B., 
Velké Přílepy a ukládá MO předložit na 
jednání ZM prodej pozemků.

RM doporučuje prodej části pozemku 
p.p.č. 1529 a části pozemku ve zjednodu-
šené evidenci p.č. (871/1)GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši znalecké-
ho posudku, nejméně však ve výši 30 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.

RM nedoporučuje členství města Krá-
líky v nově vznikajícím honebním spole-
čenstvu Pod Klapáčem, Králíky dle § 19 
odst. 5 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje záměr prodeje pánského 
horského kola zn. AGGRESSOR za kupní 
cenu 1.000 Kč + DPH a ukládá MO zveřej-
nit záměr prodeje na dobu 15 dnů.

RM bere na vědomí žádost Klubu seniorů 
o výpůjčku nebytových prostorů v přízemí 
vlevo (knihovna, učebna, dílna, sklad, WC) 
v č.p. 367 na Velkém náměstí v Králíkách 
za účelem provozování klubové činnosti 
pro seniory a odkládá rozhodnutí o žádosti 
do 30. 11. 2012.

RM doporučuje schválit prodloužení 
termínu k zaplacení kupní ceny a pode-
psání kupní smlouvy na prodej pozemku 
p.p.č. 2529 v k.ú. Horní Lipka paní D. W., 
Jablonné nad Orlicí, a to nejpozději do 
30. 4. 2013 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající v umístění, zřízení a provozo-
vání zařízení a dále práva vstupu a vjezdu 
vlastníka zařízení nebo jím pověřené osoby 
na pozemky p.p.č. 207/1, p.p.č. 225/2 a 
p.p.č. 3510 v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV 
– Podmokly. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene. 

RM schvaluje záměr prodeje volné byto-
vé jednotky č. 4/5 v čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 333.065 Kč a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit na dobu 30 dnů.

RM bere na vědomí návrh Obecně zá-
vazné vyhlášky města Králíky č. 4/2012 
„O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů pro rok 2013“ a ukládá odboru VV a 
ŽP jeho předložení na listopadové zasedání 
zastupitelstva města. 

RM přijímá nabídku firmy EP Energy 

Trading, a.s., Praha 1, na dodávku zemního 
plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, kterou 
město zřídilo.

RM přijímá nabídku firmy V-Elektra, 
s.r.o., Velké Meziříčí, na dodávku elektři-
ny pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, kterou 
město zřídilo.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
12. 11. 2012. 

RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 28. 12. 2012 a dne 31. 
12. 2012. 

7. 11.
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 

40/2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.

RM schvaluje požádat ČR – Ministerstvo 
obrany, Sekci správy majetku, Odbor pro 
nakládání s nepotřebným majetkem, nám. 
Svobody 471, 160 01 Praha 6 o bezúplatný 
převod nepotřebného movitého majetku 
státu – majetek uvedený v seznamu vy-
pracovaný VMK Králíky, a to ve smyslu 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vy-
stupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 1175/3 – ostatní plochy 
v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „výstavba bazénu u RD 
čp. 67,  stavba o rozměrech 3,5 m x 5 m bude 
umístěna na pozemku p.p.č. 309/1 – ostatní 
ploše v k.ú. Heřmanice u Králík“ manželů 
J. a M. M., Králíky.

RM doporučuje schválit bezúplatný pře-
vod pozemků p.p.č. 1177/6 – ostatní plocha 
o výměře 14 m2, p.p.č. 1177/7 – ostatní 
plocha o výměře 352 m2, p.p.č. 1251/1 – 
ostatní plocha o výměře 4365 m2 a p.p.č. 
1251/4 – ostatní plocha o výměře 117 m2 
vše v k.ú. Heřmanice u Králík od ČR – Po-
zemkového fondu ČR na město Králíky a to 
dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 
Sb., v platném znění. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje, aby v rámci výzvy ve 
zjednodušeném podlimitním zadávacím 
řízení veřejné zakázky „Regenerace pa-
mátné aleje ke klášteru na Hoře Matky 
Boží v Králíkách“ byly písemně vyzvání 
tito dodavatelé: 

1) Petr Zvědělík, Čajkovského 663/21, 
586 01 Jihlava

2) Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 
01 Vysoké Mýto

3) Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 61 
Letohrad

4) Libor Tandler, Příkazy 66, 783 33 

Příkazy
5) BAOBAB - péče o zeleň s.r.o., Alšova 

5/3, 252 62 Únětice
a pověřuje starostku města podpisem 

seznamu dodavatelů, který bude nedílnou 
součástí dokumentace výše uvedené veřejné 
zakázky.

RM bere na vědomí žádost občanů a 
ukládá odboru ŠKT zajistit pořízení ma-
teriálu dle rozpisu rozpočtu do maximální 
výše 20.000 Kč bez DPH pro vybudování 
dřevné kůlny s pultovou střechou na po-
zemku města p.p.č. 23/24 za účelem uložení 
sportovního nářadí a náčiní.

RM schvaluje použití přidělených fi-
nančních prostředků OV Dolní Boříkovice 
na nákup 4 ks uniforem pro SDH Dolní 
Boříkovice v celkové hodnotě 5.000 Kč a 
úhradu sportovní sítě pro TJ Sokol Boříko-
vice v celkové hodnotě 3.000 Kč.

RM bere na vědomí informaci vedoucího 
OŠKT o průběhu napadeného správního 
řízení a vyjádření Mgr. Urbana k dodržování 
lhůt stanovených zákonem. RM ukládá 
starostce informovat ZM na jednání 12. 
11. 2012.

14. 11.
RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu o celkové výměře 41 m2 v 1 NP v čp. 
366 na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, a to panu 
P. V., Králíky, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou. 

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu 
nebytového prostoru – lékařské ordinace 
v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách MUDr. 
J. S., nájemní vztah zanikne ke dni 30. 4. 
2013. Zároveň RM ukládá MO zveřejnit zá-
měr pronájmu tohoto nebytového prostoru, 
a to v souladu s Pravidly pro pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města 
Králíky. 

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře cca 
226 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
pozemek bude zatížen věcným břemenem 
spočívajícím v právu vedení otevřeného od-
vodňovacího příkopu pro oprávněné město 
Králíky. Zároveň ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM a pozvat oba žadatele na 
jednání ZM.

RM schvaluje záměr prodeje volné byto-
vé jednotky č. 4/1 v čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 433.090 Kč a ukládá MO záměr prodeje 
zveřejnit na dobu 30 dnů.

RM schvaluje, v souladu s ustanovením 
§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění a nařízení vlády č. 447/2000 Sb. 
o způsobu usměrňování výše prostředků na 
platy v platném znění, zvýšení příspěvku 
na provoz příspěvkové organizaci Gym-
názium a základní škola Králíky o 27.000 
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Kč z rozpočtu města na dofinancování 
platů pedagogických pracovníků gymnázia 
v roce 2012.

RM souhlasí se skácením 1 ks jívy na 
p.p.č. 351/2 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty s panem K. 
H. za podmínky, že veškeré práce budou 
provedeny na jeho náklad a vlastní nebez-
pečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví bez ohledu na jeho kvalitu a včetně 
úklidu klestu. 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
– úplná aktualizace územně analytických 
podkladů správního území ORP Králíky.

RM bere na vědomí výroční zprávu 
příspěvkové organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky.

RM schvaluje změnu odpisového plánu 
příspěvkové organizace Gymnázium a zá-
kladní škola Králíky v roce 2012.

RM schvaluje navýšení mzdového limitu 
v doplňkové činnosti (závazný ukazatel) 
u příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky na částku 750.000 Kč z důvodu 
navýšení výkonů v doplňkové činnosti.

RM schvaluje rozpis odměn ředitelům 
příspěvkových organizací a vedoucímu ŠJ 
podle přílohy číslo 1 tohoto zápisu. 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
2.000 Kč organizátorům akce zaměřené na 
sakrální památky Králicka spojený s udě-
lenou záštitou starostky města Králíky nad 
akcí, která proběhne dne 22. 12. 2012. 

RM schvaluje sazebník cen pro Králický 
zpravodaj na rok 2013 dle výše uvedeného 
návrhu.

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 
1.000 Kč Orlickému sportovnímu sdru-
žení okresu Ústí nad Orlicí na zajištění 
44. ročníku ankety „O nejúspěšnějšího 
sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a 

kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 
2012. Příspěvek bude poskytnut v oblasti 
přímé podpory z rozpočtu pro rok 2013 na 
účet Orlického sportovního sdružení okresu 
Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje uspořádání veřejné sbírky 
za účelem získání finančních prostředků 
na opravu varhan v kostelích v majetku 
města Králíky v místních částech Dolní 
Lipka, Prostřední Lipka, Horní lipka a 
Heřmanice.

21. 11.
RM schvaluje záměr pronájmu části 

pozemku st.p.č. 154/1 – zastavěné plochy 
o výměře cca 497 m2 v k.ú. Králíky za 
účelem parkování vozidel, manipulační a 
jiné plochy za roční nájemné ve výši 994 
Kč, tj. 142 Kč/nájemce/rok a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje prodej pánského horského 
kola zn. AGGRESSOR za kupní cenu 1.000 
Kč + DPH panu L. M., Králíky.

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bez-
úplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů: 

z nabídky pro fyzické a právnické osoby 
č.j. 06855/12/SSHR o převod vysokozdviž-
ného vozíku, a to o:

1 ks VZV čelní DESTA MV 12 B, inv. č. 
S00396, evidovaná minimální kupní cena 
63.700 Kč

nebo 1 ks VZV DESTA MV 12 B, inv.č. 
S00566, evidovaná minimální kupní cena 
71.600 Kč

nebo 1 ks VZV DESTA MV 12 B, inv. č. 
S01097, evidovaná minimální kupní cena 
69.700 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 14 k pojistné 
smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem 
Králíky a Generali Pojišťovnou, a.s., Pra-
ha, týkající se rozšíření pojistného krytí 
u pojištění odpovědnosti o členy ZM a 
zaměstnance MěÚ a navýšení pojištění 
vandalismu. 

RM bere na vědomí návrh rozpočtu 
Města Králíky pro rok 2013 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit rozpočet po 
podrobné diskusi o položce digitalizace 
kina. 

RM bere na vědomí stížnost paní K. 
a ukládá starostce a vedoucímu OŠKT 
informovat paní K. o výsledku jednání 
rady města.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním 
právu 1, 128 00  Praha 2.

RM schvaluje použití přidělených fi-
nančních prostředků OV Heřmanice na 
nákup elektronického zabezpečovacího 
zařízení pro kostel v Heřmanicích v hodnotě 
5.500 Kč.
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č. 8 konaného 12. listopadu 2012

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Jana Ponocná – starostka města; An-
tonín Vyšohlíd – místostarosta; Vladimír 
Hejtmanský;  JUDr. Milan Ježek; Arnošt 
Juránek; Ing. Roman Kosuk; Mgr. Dušan 
Krabec; Mgr. Vlastimil Kubíček – radní; 
Ladislav Křivohlávek; Jan Mlynář – rad-
ní; Pavel Morong; Iva Musilová; Mgr. 
Zdeněk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; Ing. 
Ladislav Tóth – radní.

Z části jednání omluveni: Iva Musi-
lová, Ladislav Křivohlávek.

Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, 
Ing. Kubíčková, pí Pecháčková, Bc. Str-
nad, p. Brandejs, p. Čuma, Bc. Divíšek.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení

ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška o místním poplatku
4.3. Změny zřizovacích listin

příspěvkových organizací
4.4. Smlouva o půjčce

5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
13 členů zastupitelstva. Ověřovatelé 
zápisu z jednání ZM ze dne 8. 10. 2012 
pan Morong a Ing. Tóth nevznesli při-
pomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni Mgr. Kubíček a pan 
Hejtmanský.

ZM/2012/08/205: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Kubíčka a pana Hejtmanského. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

2. Schválení programu
Paní starostka navrhla usnesení: 
ZM/2012/08/206: ZM schvaluje sta-

žení bodu 4.3. Změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací z programu 
jednání ZM. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

Poté paní starostka navrhla hlasovat 
o upraveném programu.

ZM/2012/08/207: ZM schvaluje 
program jednání ZM č. 8 s navrženou 
změnou. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesl místostarosta města pan An-
tonín Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné 
usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej pozemků p.p.č. 2633 a 

2634 v k.ú. Horní Lipka
ZM/2012/08/208: ZM schvaluje 

prodej pozemků p.p.č. 2633 – ostatní 
plocha o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 – 
ostatní plocha o výměře 1005 m2 v k.ú. 
Horní Lipka panu T. B. za kupní cenu 
24.511 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

4.1.2. Záměr prodeje části pozemků 
v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2012/08/209: ZM schvaluje 
záměr prodeje části pozemku p.p.č. 
1529 a části pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (871/1) GP v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 
30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

4.1.3. Prodloužení termínu k uzavření 
kupní smlouvy 

ZM/2012/08/210: ZM schvaluje 
prodloužení termínu k zaplacení kup-
ní ceny a podepsání kupní smlouvy 
na prodej pozemku p.p.č. 2529 v k.ú. 
Horní Lipka paní D. W. a to nejpozději 
do 30. 4. 2013. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

4.1.4. Bezúplatný převod pozemků 
v k.ú. Dolní Lipka

ZM/2012/08/211: ZM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p.p.č. 4/5 
– ostatní plocha o výměře 502 m2, p.p.č. 
4/9 – ostatní plocha o výměře 544 m2 
a p.p.č. 4/21 – ostatní plocha o výměře 
116 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka od ČR – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na město Králíky. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

4.1.5. Členství v honebním společen-
stvu Pod Klapáčem

ZM/2012/08/212: ZM neschvaluje 
členství města Králíky v nově vznika-
jícím honebním společenstvu Pod Kla-
páčem, Králíky dle § 19 odst. 5 písm. 
c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová a p. Křivohlávek se neúčastnili 
jednání)

4.2. Vyhláška o místním poplatku
Do jednacího sálu se dostavila paní 

Musilová.
ZM/2012/08/213: ZM schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku města 
Králíky č. 4/2012 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2013. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, p. Kři-
vohlávek se neúčastnil jednání)

4.3. Změny zřizovacích listin pří-
spěvkových organizací

Tento bod byl stáhnut z programu 
jednání ZM.

4.4. Smlouva o půjčce
ZM/2012/08/214: ZM schvaluje 

smlouvu o přijetí půjčky ve výši do 
6.000.000 Kč od firmy AGILE spol. s r. 
o., se sídlem Mírové nám. 133, 562 01 
Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741 a pově-
řuje starostku jejím podpisem. 

Hlasování: 12:0:2 (schváleno, p. Kři-
vohlávek se neúčastnil jednání)

Do jednacího sálu se dostavil pan 
Křivohlávek.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání ve 21.40 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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Důležitá informace pro podnikatele v dopravě
Zásadní změny pro dopravu velkými vozidly.
Podle novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

(zákon č. 119/2012 Sb.) 
• Podnikatel v dopravě velkými vozidly (nad 3,5t nebo 

více než 9 osob) musí do 3. 6. 2013 požádat obecní živnosten-
ský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a připojit:

- Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce
(dopravní úřad vyměňuje osvědčení za nový typ na základě 

žádosti jejich vlastníka,  předložení stávajícího osvědčení a 
občanského průkazu, lhůta do 2. 6. 2014)

- Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla 
či místa podnikání (např. smlouva o pronájmu, smlouva 
o zápůjčce), kromě případu, kdy je podnikatel v dopravě 
zapsán v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat 
nemovitost, v níž je sídlo či místo podnikání, nebo je zapsán 
jako její vlastník

- Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalen-
dářní rok

- Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud 
ji má (např. pracovní smlouva), kromě případu, kdy tato vazba 
vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně dostupných registrech 
(např. status jednatele společnosti)

- Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad 
omezí podnikateli rozsah oprávnění na provozování silniční 
motorové dopravy pouze malými vozidly

• Odpovědný zástupce
- Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly (fyzická 

osoba může ustanovit sama sebe)
- Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele 

v dopravě, včetně sebe
- Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud 

nemá k podnikateli skutečnou vazbu (např. zaměstnanec, 
jednatel společnosti)

Doplňující informace ke změnám v silniční dopravě provo-
zované velkými vozidly Vám podají paní Lucie Čiháková, tel. 
466 026 362 nebo pan Ing. Miloš Klouček, tel. 466 026 141.

Ing. Ladislav Umbraun v.r.
vedoucí odboru dopravy, silničního hospodářství a investic 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního 
hospodářství a investic, Komenského náměstí 125, 532 11 
Pardubice, tel.466026141, fax 466026394

Poděkování
Rádi bychom poděkovali za pozvání na Večer seniorů v Krá-

líkách ve čtvrtek 22. 11. 2012. Celý večer se díky pořadatelům 
a hostům z Polska velmi vydařil. Děkujeme paní starostce, 
která nás již tradičně mile přivítala.

Důležitým a praktickým překvapením pro nás byly nové 
bezbariérové toalety v kulturním domě Střelnice, kde se akce 
konala.

Ještě jednou děkujeme a těšíme se někdy příště.
Josef Kuběnka

ředitel Domova důchodců sv. Zdislavy, Červená Voda

KAMENICTVÍ - KOVÁČ
Výroba a opravy pomníků
Kováč Julius, Hrabenov 129, 789 63

Tel.: 605 946 468
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Soutěž pro dospělé pokračuje!
Pro prosincové kolo soutěže o ceny jsme 

vám připravily trochu odpočinkové otázky, 
které možná vykouzlí úsměvy na tvářích 
i v čase náročných příprav na vánoční a 
novoroční sváteční dny.

Odpovězte, která ze tří nabízených mož-
ností je správná:

1. otázka - Svatý Mikuláš byl
a) laskavý stařík, který rozdával dětem 

chemicky neošetřené ovoce
b) starý lakomec a tradice rozdávání 

dárků dětem je s jeho jménem spojována 
omylem

c) katolický biskup v Myře a Lykii pro-
slulý štědrostí k potřebným 

2. otázka - Známá píseň NESEM VÁM 
NOVINY je

a) zvláštní forma blues
b) původně reklamní popěvek pouličních 

prodejců denního tisku
c) koleda
3. otázka - Tři králové jsou
a) vůdci úspěšného povstání bezzemků 

z počátku 13. století
b) Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci 

od východu
c) rocková kapela s původním názvem 

Tři Karlové
Odpovědi na tyto otázky zašlete mailem na 

adresu Mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz, 
nebo je můžete vhodit do poštovní schránky 
na budově Městské knihovny v Králíkách. 
Další možnost odevzdat odpovědi mají 
návštěvníci půjčovny pro dospělé nebo 
čítárny, kde je umístěna označená krabička 
pro vhození lístku.

Poslední termín pro odevzdání odpo-
vědi je poslední kalendářní den v měsíci, 
tj. v tomto případě 31. prosinec 2012  
(v půjčovně naposledy 20. prosince).

Zveme vás na slosování správných odpo-
vědí, které proběhne v pondělí 7. ledna 2013 
v 15 hodin v  půjčovně pro dospělé.

Do slosování budou zařazeni ti, kteří 
odpověděli na listopadové otázky takto:

První soutěžní otázka:  

V  písmenné mřížce bylo těchto 18 výrazů 
vztahujících se k času:

století, srpen, pondělí, půlrok, týden, 
vteřina, minuta, hodina, léto, středa, zima, 
Vánoce, září, leden, sobota, máj, advent, 
jaro.

Druhá soutěžní otázka:
Správně jsou k číslicím doplněny násle-

dující časové údaje: 
52 týdnů v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin 

ve dni, 60 minut v hodině nebo 60 sekund 
v minutě, 31 dnů v měsíci.

Třetí soutěžní otázka:
Ve větách byly ukryty názvy těchto tří 

měsíců:  
červen, říjen, leden.
Správné odpovědi na prosincové otázky 

najdete v lednovém Králickém zpravodaji, 
na webových stránkách knihovny a v půj-
čovně pro dospělé

Třem vylosovaným výhercům zašleme 
informaci a při jejich návštěvě v knihovně 
jim předáme malé dárečky z firmy AN-
NABIS.

K odpovědi na otázky nezapomeňte, 
prosím, připojit čitelně své jméno, adresu 
a číslo telefonu (není nutné v případě, že 
odpovídáte mailem).

Přejeme vám, abyste si v závěru roku na-
šli chvilku času i na odpočinek a zábavu.

Vaše knihovnice

CENÍK SLUŽEB
Městské knihovny Králíky
platný od 1. ledna 2013
Zaplacení ročního poplatku umožňuje uživateli využívat sou-

běžně půjčovnu pro dospělé i čítárnu časopisů. Dospělí uživatelé, 
důchodci do 70 let a studenti zaplatí při první návštěvě knihovny 
ceníkem stanovený manipulační poplatek buď v čítárně nebo 
v oddělení pro dospělé a potom můžou využívat obě oddělení.

Roční manipulační poplatek za zápis do evidence uživatelů:
• dospělí uživatelé 120,- Kč
• důchodci do 70 let 90,- Kč
• důchodci nad 70 let zdarma
• studenti * 70,- Kč
• uživatelé oddělení pro mládež do 15 let * 30,- Kč
* Pro účely stanovení poplatku je za studenta považován ten, kdo 

v den zápisu do knihovny dovršil 16 roků a za čtenáře do 15 let ten, 
kdo nedosáhl věku 16 let a byl zaregistrován během kalendářního 
roku nebo mu byla registrace obnovena.

Poplatek při jednorázové výpůjčce neregistrovaného čtenáře:
• za 1 svazek 20,- Kč
Náklady na výpůjčku realizovanou prostřednictvím mezikni-

hovních služeb:
• za 1 svazek 45,- Kč
Poplatky z prodlení:
1. upomínka (uživateli se neposílá) 20,- Kč
2. upomínka 50,- Kč
3. upomínka 100,- Kč
4. upomínka (dopis s doručenkou) 150,- Kč + náklady na poštovné

Poplatek za vystavení duplikátu průkazu při jeho ztrátě 20,- Kč
Poplatek za poškození knihovnické úpravy a obalu 15,- Kč
Poplatek za poškození čárového kódu 15,- Kč
Připojení na Internet zdarma

Jak budeme půjčovat
v závěru roku 2012

Milí čtenáři, dovolujeme si vás upozornit, že zásoby duševní 
potravy na volné dny v závěru letošního roku si u nás v knihovně 
můžete naposledy doplnit 

• v oddělení pro dospělé a v čítárně
ve čtvrtek 20. prosince od 9 – 12 a od 13.30 do 17.30 hodin

• v oddělení pro mládež 
v úterý 18. prosince od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 21. prosince 2012 do 2. ledna 2013 včetně bude knihovna 
uzavřena.

Od čtvrtku 3. ledna 2013 bude platit opět obvyklá půjčovní doba.
Přejeme vám všem hezké sváteční dny a milé chvilky nejen 

s knížkami.

Pozvánka na Vánoční jarmark
Městská knihovna a Partnerský spolek z Králík zvou všechny, kteří 

přijdou v neděli 16  prosince prožít hezké dopoledne na Vánočním 
jarmarku na Velkém náměstí v Králíkách, k našemu společnému 
stánku. Malí i velcí, kteří se u nás zastaví, dostanou něco milého 
malého a na své si přijdou i milovníci sladkého.

Knihovnice a členové Partnerského spolku se těší na předvánoční 
setkání s vámi.

DRUHÝ BLEŠÍ TRH SE BLÍŽÍ!
Možná vás název článku trochu překvapil, ale nelekejte se, času 

na přípravy máme všichni ještě dost.
Chtěly jsme vám tímto oznámením jenom lehce připomenout, 

abyste při předvánočním úklidu mysleli na to, že v dubnu bude v 
Králíkách druhý bleší trh. Pravděpodobně v mnoha domácnostech 
najdete věci, které jste naposledy měli v ruce při loňském předvánoč-
ním úklidu, a právě ty byste třeba mohli nabídnout někomu jinému, 
kterému by ještě dobře sloužily.

Organizátorky blešího trhu z Městské knihovny a Mateřského 
centra EMMA všem příznivcům „blešáku“ přejí krásné Vánoce a 
šťastný nový rok 2013.
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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: Kraj-
ský úřad/Informace z odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
08. 12. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
09. 12. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
15. 12. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
16. 12. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
22. 12. So MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
23. 12. Ne MUDr. Valentová Lanškroun Strážní 151 465 322 907
24. 12. Po MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
25. 12. Út MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
26. 12. St MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
27. 12. Čt MUDr. Vojtková Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 821
28. 12. Pá MDDr. Vídeňská Žamberk Školská 834 465 613 103
29. 12. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 603 471 194
30. 12. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
31. 12. Po MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
01. 01. Út MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
05. 01. So MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 456 324 829
06. 01. Ne MUDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 17 456 324 829
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. 
Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným 
v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že 
v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne 
bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně 
vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických 
odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další 
pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Společenská kronika
Vážení rodiče, pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě naro-

zeného děťátka v měsíčníku Králický zpravodaj, přijďte na Městský 
úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

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

MANŽELSTVÍ  „Gratulujeme a přejeme štěstí.“
Miloš Cacek - Monika Dobruská

KAŽDÉ SUDÉ 
ÚTERÝ

9 hod. - 12 hod.
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDLENOU

Možnost objednání na tel. 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. uplynou již 3 roky, 
co nás navždy opustil  náš 
drahý manžel, tatínek, dědeček 
pan Michal Garnek z Králík, 
č.p. 659.
Nikdy nezapomeneme.

Mmanželka Ale-
na, synové Mi-
chal a Martin s 
rodinou, vnou-
čata Ondra, Mi-
chal, Petr, Jirka, 
Martínek.

K o u p í m  b y t  3 + 1 
nebo 3+kk v osob-
ním vlastnictví.
Tel: 734 255 150.
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Program na PROSINEC
úterý   11.   HASTA LA VISTA!   zač. ve 20:00 hod
Philip, Lars a Jozef žijí v jednom menším belgickém městě, pře-

kročili dvacítku, ale milostné zkušenosti nemají žádné. Když se Philip 
dozví o speciálním erotickém klubu, naplánuje pro všechny výlet s cí-
lem přijít o panictví. Na tom by nebylo zase tak nic zvláštního, kdyby 
každý z nich netrpěl vážným postižením (Philip je ochrnutý, Lars má 
mozkový nádor a Jozef je téměř slepý). Tvůrcům se podařilo natočit 
komedii bez falešného sentimentu a citového vydírání, s humorem 
místy poněkud drsným a ne vždy zcela korektním. Hlavní hrdinové 
jsou přes své handicapy mladí kluci s chutí do života.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 110 min.

pátek   14.   BASTARDI 3   zač. ve 20:00 hod
Završení trilogie scenáristy a režiséra Tomáše Magnuska (hraje 

také hlavní roli), jenž byla na rozdíl od odborné kritiky oceněna 
velmi slušnou diváckou přízní. Osud hlavní postavy, učitele Majera, 
se naplňuje poté, co sám vykonal pomstu na vrazích své sestry. 
Majer je na útěku před policejním vyšetřováním, ale nakonec je 
zatčen a postaven před soud. Kontroverzní snímek natvrdo ukazuje 
život na sociálním okraji a v podstatě razí ideu, že zlu je nutné 
bránit se pouze zlem.

Vstupné 55,-; přístupný od 15 let; 95 min.

úterý   18.   96 HODIN: ODPLATA   zač. ve 20:00 hod
Volné pokračování překvapivě úspěšného akčního thrilleru 

producenta Luca Bessona opět přivádí na plátna kin bývalého 
elitního agenta Bryana Millse (Liam Neeson). Tentokrát musí 
ochránit svou rodinu a činí tak s nebývalou rozhodností, na což 
doplácejí především albánští teroristé, kterým nepomůže ani 
zkorumpovaná turecká policie.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 90 min.

Upozornění pro návštěvníky kina Střelnice: V prosinci 2012 
končí pravidelné promítání našeho kina, důvodem je nedostatek 
filmových titulů ve „starém“ formátu 35 mm. Nový digitální 
formát promítat nemůžeme, jelikož zatím nemáme digitální 
technologii. Digitalizace kina je naplánována na jaro 2013, do 
té doby budeme promítat nahodile mimo pravidelný promítací 
profil, např. v lednu pouze jedenkrát (8. 1. 2013 – Twilight Sága: 
Rozbřesk - 2. část). Děkujeme za pochopení.
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Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2012

pátek   7.   VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:00 hod
neděle  9.   VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ   zač. v 18:00 hod
V tradičním vánočním komponovaném programu účinkují žáci 

a učitelé všech oborů králické ZUŠ. Vstupné 50,- Kč, předprodej 
vstupenek v kanceláři Střelnice, info tel.: 603 849 460.

sobota   8.   TANEČNÍ VEČER   zač. v 19:00 hod
Závěr tanečního kurzu pro dospělé je otevřen pro všechny, kdo 

si chtějí zatančit a prožít příjemný večer pod vedením taneční 
mistrové Ivy Musilové. Pro účastníky kurzu vstup zdarma, ostatní 
vstupné dobrovolné.

pátek   21.   BIG BAND LETOHRAD   zač. v 19:00 hod
Jedenáctý králický vánoční koncert Big Bandu Letohrad, ve 

kterém uslyšíte několik slavných orchestrálek a výběr populárních 
melodií a písní, které Vám tentokrát zazpívají Lucie Luxová, 
Klárka Dostálková, Veronika Stejskalová, Pavla Zamazalová, 
Petr Dostálek, Tomáš Jukl, Vladimír Zamazal a Oktet Girls. 

Pochopitelně nebudou chybět ani melodie vánoční. Moderuje 
Martin Mimra, řídí Rostislav Zábraha a Sláva Skalický. Koncert 
je součástí králického Adventu. Vstupné 80,- Kč, předprodej 
vstupenek v obchodě Halens na Velkém náměstí, paní Kubešová, 
info tel.: 603 849 460.

sobota   22.   iSING
zač. ve 21:00 hod
Koncert pražské klubové 

kapely v kavárně Střelnice. 
Vstupné dobrovolné.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ 
ZÁBAVA

úterý 25. zač. ve 20:00 hod
K tanci a poslechu hraje sku-

pina Trial. Vstupné 80,- Kč.

Další informace o pořadech 
Klubu Na Střelnici a o předpro-
deji vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Pozvánka na kurz Manželské večery od 18. ledna do 8. března 2013
Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery, určený pro všechny manželské páry, které chtějí vybudovat pevný 
a trvalý vztah, chtějí své manželství zlepšit, nebo procházejí náročným obdobím.
Každé setkání začíná lehkou večeří, následuje shlédnutí videozáznamu promluvy, které vytvořili Nicky a Sila Leeovi, 
zakladatelé Manželských večerů z Anglie. Po promluvě mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu večera 
i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Vše probíhá v příjemném prostředí a přá-
telské atmosféře. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu 
nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Kurz, ačkoliv je založen na křesťanských principech, velmi prospěje všem manželským párům.

Témata jednotlivých večerů jsou:
18. ledna V čem spočívá hezké manželství? 15. února Síla odpuštění
25. ledna Vybudovat pevné základy 22. února Rodiče a rodiče partnera
1. února Umění komunikace 1. března Dobrý sex
8. února Řešení konfliktů 8. března Láska v akci 

Kurz se koná v Evropském domě v Králíkách a povedou jej manželé Petr a Laďka Applovi. Každý večer začne v 19:30 
a potrvá cca do 21:30. Kurzovné za manželský pár je 300 Kč a zahrnuje 8 večeří a dvě příručky účastníka. 
Kurz je možné navštívit i jednorázově „na zkoušku“ abyste se měli možnost rozhodnout, zda se Vám způsob kurzu 
zamlouvá a chcete ho dále absolvovat.
Zájemci, prosím, nahlaste se na tel. číslo 732 380 283 nebo na e-mailu kraliky@jbcr.info
Více informací o kurzu manželské večery najdete na internetových stránkách: http://www.manzelskevecery.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi. Za organizátory kurzu Petr a Laďka Applovi.
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SKONČÍ KINO NA STŘELNICI?
Minulost
Téměř přesně po dvaceti letech končí v kulturním domě Střelnice 

pravidelné promítání filmů. Po roce 1982 se začala Střelnice postupně 
rekonstruovat, resp. znovu stavět, a ve chvíli, kdy došlo na velký sál, 
skončila také činnost kina. Po nějaké době vzniklo u fotbalového 
hřiště kino letní, které prožívalo zlaté časy především po roce 1990 – 
některé filmy (např. Tankový prapor) navštívilo téměř tisíc lidí. Nová 
budova Střelnice byla uvedena do provozu v roce 1991 a stálé kino 
začalo promítat v pravidelném hracím profilu v září 1992. Několik 
let se ještě dařilo zachovat souběžný provoz stálého a letního kina, to 
ale skončilo v roce 1996, kdy nadále nebylo únosné udržovat dvoje 
technologické zařízení při značné nejistotě letního promítání (tehdy se 
vzhledem k nepřízni počasí stávalo, že bylo odehráno jedno nebo dvě 
představení za celý měsíc). Zůstalo tak stálé kino na Střelnici.

Po celou dobu, o níž je řeč, promítalo a 
promítá kino z filmových pásů, tzv. kopií, 
o šířce 35 milimetrů (a pro zajímavost – 
o délce např. 2500 metrů při filmu s délkou 
90 minut). Možná si vzpomenete, že jste 
někdy na poště a v minulosti i na nádraží 

ČD viděli pracovníka kina nakládat či odesílat šestiúhelníkové plas-
tové přepravky o výšce 40 cm (a hmotnosti zhruba 10 kg); dvě až tři 
přepravky obsahovaly jeden film. S tím je ovšem definitivní konec.

Současnost
V roce 2005 se z USA do světa začala šířit nová digitální technolo-

gie pro kina. Film je nyní v krabičce jen o trochu větší než je obal na 
DVD (pro fanoušky – je to vlastně modifikace harddisku). Důvodem 
bylo zvýšení kvality promítaného snímku (již žádné přetržení filmu, 
praskavé předěly mezi jednotlivými díly, „zapršelý“ a rýhovaný obraz 
atd.), dále usnadnění a zlevnění distribuce a v neposlední řadě obrana 
proti filmovým pirátům a zlodějům duševního vlastnictví. I když to 
zní moderně, pravdou je, že naopak kinodistribuce byla jedním z po-
sledních odvětví, kde se digitalizace prosadila. Myslím, že každý z nás 
již vyměnil kazetový magnetofon za přehrávač CD disků (a ten za 
MP3, případně za různé další přístroje do kapsy). Jen minimální počet 
amatérských fotografů zakládá do svých přístrojů kinofilm, všichni už 
máme digitální foťáky. O mobilních telefonech a jejich neuvěřitelně 
rychlém vývoji ani nestojí za to mluvit. A samozřejmě i tento text 
vznikl v textovém editoru počítače a nikoliv ve válci mechanického 
psacího stroje. Zkrátka a dobře, starý analogový svět byl nahrazen 
světem digitálním s mnoha variantami a možnostmi. (Jako poslední 
příklad mě napadl ten nejjednodušší a nejběžnější – týká se 99,9 % 
domácností – nikdo už si nenaladí televizi na starou analogovou an-
ténu, téměř všichni už jsme digitální. Zbytek nemá televizi.)

Problém je v tom, že zatímco diváků televize, posluchačů hudby, 
mobilních telefonistů, domácích fotografů, majitelů počítačů atd. jsou 
na světě stamiliony či spíše miliardy, městských biografů je celkem 
definovatelný a konečný počet, takže cena přechodu na digitální pro-
mítání je v porovnání s cenami jiných digitálních transferů obrovská. 
A všechny distribuční společnosti, tedy firmy, které kupují filmy od 
producentů a prodávají je kinům (přesněji řečeno půjčují), už skoro 
všechny filmy posílají ve formě onoho harddisku, tedy digitálního 
nosiče. V současné době je kvalifikovaný odhad tržeb v českých 
kinech následující: 97% tržeb generují kina digitální, 3% tržeb kina 
se starými kopiemi. A když jste v obchodním řetězci na konci a ve 
tříprocentní menšině, moc s vámi nikdo nediskutuje. Vlastně s vámi 
nediskutuje vůbec nikdo, protože není o čem.

Budoucnost
Staré filmy došly a nové se vyrábějí jen v digitální podobě. Kdo 

nemá digitální projektor a další náležitosti (speciální stříbrné plátno 
a zvuk minimálně pětikanálový, tj. Dolby 5.1), je odkázaný na velmi 
omezenou nabídku v podstatě okrajových filmů, které sice nemusí 
být špatné, ale řádný a plnohodnotný promítací profil z nich nikdo 
nesestaví, navíc budou neustále ubývat. V Králíkách je tedy jen jedna 
cesta k zachování kina, a sice digitalizace. Druhou variantou je velmi 
rychlé ukončení provozu, v podstatě do několika málo měsíců. (Situ-
ace k 30. 11. 2012 – na leden 2013 máme dva filmy, na únor žádný, 

na březen jeden, pak už nic.)
Tento stav byl znám již před několika 

lety a minulý rok v říjnu jsme o této zá-
ležitosti poměrně dlouze diskutovali na 
zasedání městského zastupitelstva, ovšem 
digitalizace byla odložena pro nedostatek 
finančních prostředků. Po čtrnácti měsících jsme znovu před rozhod-
nutím, zda tuto investici uskutečnit, ovšem s tím rozdílem, že další 
rok již kino promítat nebude, jako se to dařilo ještě letos. Nyní je na 
zastupitelích, zda v rámci hlasování o podobě rozpočtu města na rok 
2013 podpoří existenci kina v Králíkách. Návrh rozpočtu, který je 
nyní zveřejněn na úřední desce v Dlouhé ulici, s částkou na digitali-
zaci počítá a zastupitelé o něm budou rozhodovat na svém zasedání 
v pondělí 10. prosince 2012 od 17:00 hodin.

Mé stanovisko je samozřejmě jasné - digitalizovat. Doufám, 
že stejný názor budou mít i zastupitelé z volebního sdružení Naše 
Město. Ani u ostatních zastupitelů si nejsem vědom, že by ve svých 
volebních programech měli omezování kultury a snižování významu 
města Králíky. Jsme snad horším městem než Jablonné nad Orlicí 
nebo Žamberk, kde digitalizace proběhla? Nezasloužíme si funkční 
a moderní kino? Navíc se staneme jediným kinem pro širší okolí, 
než tomu bylo dosud, protože v Červené Vodě ani v Hanušovicích 
digitalizovat nebudou.

Ano, cena digitalizace ve výši cca 3 miliony korun je velká a ve 
městě je potřeba mnoho dalších investic a oprav, ale nedostatek financí 
by neměl být v Králíkách důvodem pro zrušení kina. Musíme zkrátka 
hospodařit tak, abychom si takové věci mohli dovolit. Cesta k tomu 
je, o tom jsem přesvědčen.

Pavel Strnad

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 při-
svojit. S nalezenými psy je možno se seznámit a prohlédnout si 
je každý pracovní den od 8:00 do 13:00 hod.

Čokoláda není pro psa
Blíží se Vánoční svátky a s nimi čas pojídání a hodování. V tuto dobu 

chceme často přilepšit i našim mazlíčkům. Pakliže nabízíme cukroví 
psům a kočkám, nezapomínejme mít v hlavě opomíjený jednoduchý 
přepočet. Jestliže náš malý teriér nebo naše kočka váží zhruba 2 kg a 
váha jeho páníčka je (například) 80 kg, platí, že zvíře je 40x lehčí než 
jeho majitel. Když se páníček večer přejí čtyřiceti kousky cukroví a má 
z toho nevolno, přepočteno na zmiňované zvíře je to pouze 1 kousek 
cukroví. Samozřejmě, pes má jiné spalování než člověk, přesto je však 
dobré mít tuto skutečnost na paměti. Pacienti s průjmy, zvracením a 
problémy se slinivkou břišní přichází na veterinární pracoviště o svátcích 
více než během roku.

Málokdo ví, že pes má sice podobný, přesto však v detailech odlišný 
spalovací systém od člověka a není schopen správně metabolicky zpraco-
vat čokoládu. Čokoláda (čím více hořká, tím horší) může být pro vašeho 
psa zdrojem smrtelné otravy. V tomto případě se upozornění nevztahuje 
pouze na malá plemena, ale i na další (např. labrador, bígl) jedlíky, kteří 
jsou schopni v nepozorované chvíli zbaštit celou tabulku čokolády. Má-li 
Váš pes čokoládu rád, kupte mu v chovatelských potřebách čokoládu 
bez obsahu kakaa! Nejen o svátcích nezapomínejte, že jídelní příděl si 
neurčuje rozum vašeho zvířete ale rozum Váš.



Králický zpravodaj 12/2012 - 31

Kulturní program Jablonné nad Orlicí – prosinec 2012
VÁNOČNÍ JARMARK
Pondělí 3. 12. – úterý 4. 12. Základní škola v 

Jablonném nad Orlicí. Po oba dny vždy od 15,30 
do 19,00 hod, součástí prodejního jarmarku 
výrobků dětí ZŠ je také živý betlém.

STAROČESKÉ VÁNOCE -VÝSTAVA - 
Alena Moserová (keramika), Lenka Zálišová 
– adventní věnce a vánoční textilní dekorace. 
Výstava je prodejní a potrvá do 6. ledna 2013, 
je možné ji navštívit během otevírací doby IC 
Jablonné nad Orlicí.

3. VÁNOČNÍ KONCERT – Alou Vivat – 
Ústí nad Orlicí - pátek 7. prosince v 19 hodin, 
sál kina. Koncert smíšeného sboru z Ústí nad 
Orlicí.

Dětský Mikulášský maškarní karneval 
- sobota 8. 12. ve 13,30hodin, sál hotelu U 
Dubu, Jablonné nad Orlicí. Tradiční karneval se 
spoustou soutěží a návštěvou Mikuláše s čerty. 
Pořádá občanské sdružení Kamarádi. 

VÁNOČNÍ KONCERT – Podorlický 
dětský pěvecký sbor a jeho host RADEK 
ŽALUD - neděle 9. prosince v 17 hodin, 
kostel sv Bartoloměje. V programu koncertu 
zazní skladby těchto autorů  Franz Schubert, 
Antonín Dvořák, Karel Svoboda, César Franck, 
F.X.Gruber, Jiří Šlitr, dále  spirituály i lidové 
koledy

Vánoční putování andílka Serafínka - čtvr-
tek 13. 12. v 18,00 hod, sál kina. Předvánoční 
pohodu Vám připraví svým vystoupením žáci 
tanečního a hudebního oboru ZUŠ Jablonné nad 
Orlicí. Vstupné dobrovolné 

4. VÁNOČNÍ KONCERT – Cimbál Clas-
sic + Polajka - Sobota 15. prosince v 19 hodin, 
sál kina. V koncertu uslyšíte nejen lidové písně, 
ale Cimbal Classic má daleko širší repertoár. Tak 
se můžete těšit i na renesanční tance, regtime 
a irský folk.

Vánoční setkání na náměstí - úterý 25. 
prosince od 17:00 hodin. Vánoční setkání již 
tradičně doprovodí svým zpěvem jablonské 
sbory, zahraje Dechová hudba z Dolní Čermné 
pod vedením pana Pavla Vašíčka. Občerstvení 
pro vás  připraví radní našeho města a přispět 
můžete do sbírky, jejíž výtěžek bude odeslán  
dětem z SOS vesničky ve Chvalčově.  Místo 
živého betlému, který letos nebude, jsme pro vás 
připravili  promítání fotografií  ze života místních 
spolků a obce v roce 2012. Součástí vánočního 
setkání bude také možnost návštěvy otevřeného 
kostela sv Bartoloměje. Kostel bude otevřen od 
13:00 do 16:30 a všichni občané i s dětmi si mo-
hou prohlédnout vystavené betlémy. Do kostela 
zve srdečně farnost Jablonné nad Orlicí.

Program digitálního kina Jablonné nad 
Orlicí - prosinec 2012

Odpad, město, smrt - 1. 12, 3. 12. v 19:30 
hodin. “Už jednou jsme s Hřebejkem opustili 
běžné filmové pole a vydali se kousek jiným 
směrem. A našli jsme tam operu Zítra se bude... 
Tentokrát jdeme s Hřebejkem na výlet do již 
neexistujícího Divadla Komedie a s jejich 
herci pak pokračujeme ještě dál do Německa 
za Fassbinderem. Cesta je to neprošlapaná a 
místy i trošku šmucige, ale pro leckoho jistě 
zajímavější než karibské pláže.” 2D, 70 min., 

69 + 1 Kč, ČR, přístupné od 15 let.
Kozí příběh se sýrem - Neděle 2. 12. v 17:30 

hodin. V české animované komedii nás bude 
provázet oblíbená postava prostořeké Kozy 
s hlasem Jiřího Lábuse. V příběhu teď Koza 
představí svět pohádek v  království, pro jehož 
krále jsou sýry nad zlato. Animovaným posta-
vám dali svůj hlas významní čeští herci. 3D, 82 
min., 119 +1 Kč, ČR, přístupný.

Vrásky z lásky - 4. 12. v 13:30 a v 19:30 
hodin. Ota je bývalý učitel a ve svém věku má 
již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje 
život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká nároč-
ná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná 
doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi 
dávno velmi ovlivnil jeho život. 2D, 101 min., 
69 +1 Kč, ČR, přístupný.

Legendární parta - 2D 6. 12. - 99 + 1 Kč 
v 17:30 hod; 3D 8. 12. - 149 + 1 Kč v 17:30 
hod. Když se jeden zloduch rozhodne vzít 
dětem na celém světě radost ze života, dá se 
dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí 
zastavit. Její členové jsou skutečně legendární. 
Provázejí každého z nás od dětství, ale nikoho 
asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo rozdávají dě-
tem radost, taky uměli rozdávat rány. 90 min., 
USA, přístupný.

Návrat do Silent Hill - 8. 12. v 19:30 hod. 
Už několik let je Heather na útěku před temnými 
silami. V den svých osmnáctých narozenin, po 
strašných nočních můrách a náhlém zmizení 
otce, si uvědomí, že už není tou Heather, kterou 
bývala. Toto nové poznání ji zavede hluboko do 
světa démonů a hrozí jí věčné uvěznění v Silent 
Hill. 3D,  95 min., 129 + 1 Kč, USA, přístupný 
od 15 let.

Titanic 3D - 9. 12. v 17:00 hod. Oscarový 
film se vrací na plátna kin ve 3D. Byl obrovský 
a luxusní. Lidé o něm ve své pýše říkali, že je 
nepotopitelný. Když vyplouval Titanic na svou 
první plavbu, byli na jeho palubě také chudý 
Jack a bohatá Rose. 3D, 194 min., 129 + 1 Kč, 
USA,  přístupný.

Anna Karenina - 10. 12., 11. 12. v 19:30 
hod. Epický milostný příběh. Nesmrtelný 
příběh ženy, kterou zahubila láska. Osud Anny 
Kareniny je díky románové předloze Lva 
Nikolajeviče Tolstého všeobecně známý, ale 
režisér Joe Wright z něj přesto dokázal vytvořit 
naprosto unikátní zážitek. Podařilo se mu to už 
v adaptacích dalších literárních klasik, Pýše a 
předsudku a Pokání, a v tandemu se scenáristou 
s českými kořeny Tomem Stoppardem (Zamilo-
vaný Shakespeare) to vyšlo i tentokrát. Stvořili 
film, jehož obrazy jsou tak silné a působivé, jako 
emoce, jež zachycují. 2D, 130 min., 99 + 1 Kč, 
USA,  přístupný od 12 let.

Hobit: Neočekávaná cesta - 2D - 14. 12., 17. 
12. - 99 + 1 Kč v 19:30 hod - titulky; 3D - 16. 
12., 18. 12. - 139 + 1 Kč v 19:30 hod - dabing. 
Hobit: Neočekávaná cesta, první díl trilogie 
filmových adaptací od J.R.R. Tolkiena Hobit. 
Všechny tři filmy se odehrávají ve Středozemi 
60 let před “Pánem prstenů“. Tato část sleduje 
cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, které se 
ocitne na dobrodružné výpravě. 164 min., USA, 
přístupné.

Oui, šéfe! - 19. 12., 20. 12. v 19:30 hod. 
Třicátník Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a 
ctitel velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu 
a o tom, že si jednoho dne otevře vlastní restau-
raci. Finanční situace jej nutí přijímat podřadné 
práce, které si však není schopen udržet. Život se 
mu změní ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný 
šéfkuchař Alexandre Lagarde. Zavedenou po-
zici Alexandra Lagarde totiž ohrožuje finanční 
skupina vlastnící síť jeho restaurací. 2D, 84 
min., 89+1 Kč, Francie, přístupný.

Pí a jeho život - 2D 21. 12. - 99 + 1 Kč  
v 19:30 hod - titulky; 3D 22. 12. - 149,- Kč 
v 19:30 hod - dabing. Příběh natočený podle 
románu Yanna Martela se soustřeďuje na Pí 
Patela z Indie, syna majitele zoologické zahra-
dy, z něhož bude později ředitel. Pí si jednou 
vyjede lodí na Tichý oceán, ale loď ztroskotá a 
on dostane pouze na záchranný člun, kde s ním 
plují i hyena, samice orangutana, zebra a tygr 
indický. Celý tento příběh je o víře, naději i šanci 
přežít tuto nešťastnou událost. 127 min., USA, 
přístupný od 12 let.

U2 3D - 3D 23. 12. ve  21:00 hod.  Oprav-
dová lahůdka pro milovníky U2, kdy pulsující 
atmosféra vtáhne všechny diváky do živého 
koncertu. U tohoto filmu byla využita ve své 
době nejnovější 3D digitální technologie a 5.1 
Surround zvuk, které spolu utvářejí doslova 
pohlcující zážitek, jako žádné jiné 3D či záznam 
koncertu před tím. 85 min., 149 + 1 Kč, USA, 
přístupný.

Až do města Aš - 27. 12. v 19:30 hod. Jeden 
z nejočekávanějších debutů tohoto roku, který 
byl Slovenskem nominován na Oscara. Dorotka 
právě odmaturovala a ráda by se vrhla do života. 
Na východním Slovensku, odkud pochází, ji 
však příliš štěstí nečeká. S těžkým srdcem se 
tak loučí se svým přítelem, opouští svou rodinu 
a vydává se za lepším životem až do vzdálené 
Aše. Její nespoutaná spolubydlící z ubytovny 
Silvie ji záhy seznamuje s odvrácenou stranou 
života v tomto pohraničním městě, do kterého 
se Dorotka stále hlouběji propadá. 2D, 84 min., 
79+1 Kč, ČR, přístupný od 15 let.

Jack Reacher: Poslední výstřel - 28. 12., 
29. 12. v 19:30 hod. Filmová adaptace novely 
„Výstřel“ britského spisovatele Leeho Childa. 
Bývalý snajpr James Barr a bývalý vyšetřovatel 
Jack Reacher se kdysi potkali v armádě. Barr 
tehdy zastřelil čtyři lidi, ale nakonec nebyl 
obviněn pro nedostatek důkazů. Reacher mu 
přísahal, že ho dostane, pokud se o to pokusí 
znovu. Když je Barr obviněn ze střelby do davu, 
při které padlo šest výstřelů a zemřelo pět lidí, 
požaduje, aby k jeho případu byl přidělen Jack 
Reacher. Ten zpočátku věří, že je Barr vinen. 
Jenže krédo vojenských snajprů zní „Jeden 
výstřel, jeden mrtvý“. 2D, 130 min., 99 Kč,  
USA, přístupný od 12 let.

Sammyho dobrodružství 2 - 3D 28. 12., 29. 
12. v 17:30 hod. Sammy a Ray, dva nerozluční 
želví přátelé, si užívají života u korálového úte-
su. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni 
se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. 
Želvy se ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci 
svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti 
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu. 
93 min., 129 Kč, USA,  přístupný.
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Koupím pozemek k výstavbě ro-
dinného domu. Tel: 734 622 739
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Upozornění pro čtenáře
Z důvodu čerpání dovolených redakční rady a v 

tiskárně na přelomu tohoto a příštího roku, vyjde 
lednové číslo zpravodaje se spožděním.

redakce zpravodaje
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