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Vážení spoluobčané,
skončily vánoční a novoroční svátky 

a před námi je nepopsaný list roku 
2013. Zda na něj budou zapsány jen 
samé dobré zprávy a události záleží 
nejen na každém z nás, ale také na 
situaci celé společnosti, která v po-
sledních letech do našich životů stále 
více zasahuje. Změny, které proběhly 
v uplynulém roce v oblasti státní sprá-
vy přinesly více problémů, než jsme 
očekávali a nám nezbývá než doufat, 
že opatření, která budou k jejich řešení 
přijímána v letošním roce, povedou ke 
zlepšení a nepřibudou další problema-
tická opatření.

Pozitivním krokem pro život menších 
měst a obcí je přijetí zákona o rozpočto-
vém určení daní, které zajišťuje jejich 
spravedlivější rozdělování a přinese 
do našeho městského rozpočtu navíc 
asi 8 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2013, 
který jsme schválili na prosincovém 
zasedání zastupitelstva, jsme se snažili 
tyto peníze co nejlépe využít. Vedle 
běžných provozních výdajů počítáme 
s opravami některých bytových domů, 
digitalizací kina, vybudováním autobu-
sové zastávky a chodníku v úseku od 

Incotu ke Strojírně Sonntag, opravami 
chodníků v ulici 5. května a vybudová-
ním chybějících chodníků okolo silnice 
na Hanušovice. Realizace posledních 
dvou investičních akcí závisí na tom, 
zda budou realizovány opravy silnic 
v těchto úsecích Pardubickým krajem 
(směr Hanušovice) a Ředitelstvím sil-
nic a dálnic (ul. 5. května). V rozpočtu 
počítáme také s podporou občanských 
aktivit ve stejném rozsahu jako v roce 
minulém.

Přetrvávající bolestí uplynulého 
roku byla situace ve veřejné dopravě, 
kde nedošlo ke zlepšení ani přes různé 
pokusy upravit nevyhovující jízdní 
řády tak, aby vlaky a autobusy na sebe 
navazovaly. Jsme si vědomi toho, že 
snížený počet stížností neznamená, 
že došlo k pozitivním změnám, ale 
signalizuje rezignaci cestujících na 
stávající stav. Určitou nadějí pro příští 
období je zájem nového radního Par-
dubického kraje Ing. Duška najít lepší 
řešení dopravní obslužnosti. Věříme, 
že bude při hledání více naslouchat 
našim připomínkám než tomu bylo při 
přípravě dosud platných jízdních řádů. 

Abychom měli dostatek argumentů 
pro jednání, prosíme Vás, abyste se 
s námi na speciální e-mailové adrese 
jizdnirady@kraliky.eu podělili o své 
zkušenosti.

Život města stejně jako život rodiny 
nepřináší jen problémy a starosti. Pro 
zachování rovnováhy je třeba prožívat 
i příjemné chvíle ve společnosti lidí, se 
kterými je nám dobře. Velmi mě těší, že 
máme mezi sebou dostatek nadšenců, 
kteří jsou ochotni věnovat svůj volný 
čas ve prospěch ostatních. Díky těmto 
lidem zůstává společenský kalendář 
města stále nabitý tradičními akcemi, 
ke kterým každý rok přibývají akce 
nové. Jménem vedení města děkuji 
pořadatelům všech sportovních a kul-
turních akcí za čas, který jejich přípravě 
věnují a za stále nové nápady, kterými 
jednotlivé akce obměňují a doplňují a 
věřím, že budeme mít možnost setkat 
se takto i v letošním roce. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám ne-
jen pro rok 2013 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v osobním i profesním 
životě, hodně síly na zdolávání všech 
překážek, které následující rok přine-
se a především hodně vzájemné úcty, 
ohleduplnosti a tolerance.

Jana Ponocná, starostka 

Věž tří kultur
Svazek sněžnických obcí (Zwią-

zek gmin śniežnickich), založený za 
účelem obnovy rozhledny na Králic-
kém Sněžníku, podepsal smlouvu 
o spolufinancování projektu „Věž 
tří kultur. Dokumentace obnovy 
rozhledny na Králickém Sněžníku“ 
č. PL.3.22/3.3.02/11.02848 v rámci 
Operačního programu přeshraniční 
spolupráce Česká republika – Polská 
republika 2007–2013. Výstupem 
projektu bude zpracování kompletní 
stavební dokumentace, včetně získá-
ní stavebního povolení a zhotovení 
makety rozhledny. Projekt bude 
ukončen v květnu 2013.
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Jak se Petříček polepšil
aneb Mikuláš

v Prostřední Lipce
Začalo to tím, že Petříček neposlouchal maminku a 

vzali si ho čerti! 
V pekle musel poslouchat příkazy a zákazy, aby se 

napravil a Petříka k tomu všemu začal bolet zub. Vzpo-
mněl si na maminku, která se o něj starala a volal, že 
už bude hodný.

Naštěstí to dobře dopadlo a Petřík se dostal zpátky 
domů....

Takovéhle pěkné divadlo předvedli žáci dramatického 
oboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Kristiny Brůnové 
na mikulášské besídce, kterou pořádal místní osadní 
výbor a občanské sdružení Mlýn. 

Představení se povedlo na jedničku s hvězdičkou! 
Potom něco zacinkalo za dveřmi a za dětmi přišel 

Mikuláš s doprovodem anděla a čerta. Naštěstí v “Knize 
hříchů” nikdo neměl žádný velký prohřešek, že by ho 
musel čert odnést do pekla a tak všichni dostali od anděla 
nadílku a slíbili, že si budou raději dávat pozor, aby na 
ně čert nemohl žalovat, že provedli něco, co neměli.

Děti si pak s Mikulášem zatancovali a můžou se těšit, 
až k nim zase za rok přijde!

Dana Procházková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Všem 

rodičům a sponzorům za celoroční spolupráci a 
ochotu při všech akcích pořádaných školou v loň-
ském roce 2012.

Dále děkujeme Všem občanům, kteří se pozastavi-
li na vánočním jarmarku u našeho stánku a zakoupili 
vánoční výrobky a tím přispěli naší mateřské škole 
na zakoupení vánočních dárků pro děti. 

Za Mateřskou školu Prostřední Lipka
děkují děti a celý kolektiv.

Pilné čtenářky
v domově důchodců

V úterý 11. 12. se tři čtenářky z naší školy vypravily 
společně s paní Ivanou Marečkovou do Domova dů-
chodců v Červené Vodě. V domově je přivítal pan ředitel 
Josef Kuběnka a poděkoval dětem i paní Marečkové za 
účast v  projektu Čtení pomáhá, který přispěl k nákupu 
3 polohovacích lůžek. Dívky se společně s ostatními 
dětmi z Červené Vody dověděly, jaké to je v domově, 
prohlédly si prostory, měly možnost poznat novou postel 
a nakonec si ji i vyzkoušely. Děti si z Červené Vody 
odvezly vyrobeného vánočního andělíčka a informační 
brožurky o domově. S chutí vyprávěly o svém vydaře-
ném výletě spolužákům.

Mgr. Dana Švédová, GaZŠ Králíky
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Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO
Vážení  čtenáři , 

s blížícím se koncem 
roku Vám přináší-
me aktuální zprávy 
z Místní akční sku-
piny ORLICKO, kte-
rá i během letošního 
podzimu pracovala 

naplno: přijala a administrovala 
celkem 30 žádostí o dotaci, připra-
vila 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 OR-
LICKO 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 komi-
se 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 loň-
ském roce další organizace – např. 
Římskokatolická farnost Nekoř, pan 
Aleš Novák, SK OEZ Testa Letohrad 
nebo TJ Sokol Klášterec n. Orlicí 
(viz. foto).

Poslední šance podat žádost se svým 
projektovým záměrem v tomto pro-
gramovacím období bude příští rok na 
jaře v sedmé výzvě s předpokládanou 
celkovou alokací cca 9 milionů korun. 
Seznam vhodných příjemců spolu 

Římskokatolická farnost Nekoř - Vytápění 
ve farní budově.

Světlešedá – původní území MAS ORLIC-
KO, tmavěšedá – nově přistupující území MAS 
ORLICKO.

s finančním plánem bude zveřejněn 
začátkem roku. Neotálejte a své pro-
jektové záměry konzultujte včas!

NeziskovkyOrlicka spuštěny!
Na webových stránkách www.Ne-

ziskovkyOrlicka.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 cestovní-
ho ruchu. Ve spolupráci s pěti dalšími 
místními akčními skupinami tak MAS 
ORLICKO předložila 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

Již dříve avizované rozšíření MAS 
ORLICKO na další území je zpeče-
těno. Bylo o něm rozhodnuto dne 
27. 11. 2012 na valné hromadě, která 
se konala v prostorách Sporthotelu 
v Ústí nad Orlicí.

Stávající členové valné hromady 
rozhodli o připojení celkem 19 měst a 
obcí do územní působnosti MAS OR-
LICKO. Od roku 2013 se tak na nové 
programovací období budou společně 
se stávajícími obcemi a městy na 
Kralicku a Žamberecku připravovat 
také obce a města z Ústeckoorlicka 
a Českotřebovska a území, na jehož 
rozvoji se MAS ORLICKO svojí 
činností podílí, se zvýší na 50 obcí a 
více než 80 000 obyvatel!

Mimo připojení nových obcí přija-
la MAS ORLICKO také nové členy 
a tak se nyní na aktivní práci v MAS 
připravují takové organizace, jako 
např. AVENA spol. s r.o., Contripro 
Group s.r.o., KONZUM, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí, Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí, Silyba a.s. 
nebo Domov pod hradem Žampach. 
Přistupující obce jsou zastoupeny čle-
nem Region Orlicko – Třebovsko.

Více informací o aktivitách a čin-
nosti MAS ORLICKO na www.mas.
orlicko.cz  nebo v kanceláři MAS na 
Divišově 669 v Žamberku.
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Informace voličům o době a místě konání volby
prezidenta České republiky ve dnech

11. a 12. ledna 2013 ve městě Králíky (I. kolo)
V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 písm. 

a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zá-
kon o volbě prezidenta republiky), ve znění 
pozdějších předpisů, informuji voliče, že I. 
kolo volby prezidenta České republiky se 
uskuteční dne 11. ledna 2013 v době od 
14:00 do 22:00 hodin a dne 12. ledna 2013 
v době od 8:00 do 14:00 hodin, a že místem 
konání voleb jsou:

Volební okrsek č.1
Sídlem volebního okrsku je Gymnázium a 

základní škola Králíky, budova 5. května 412, 
Králíky, a to pro voliče bydlící v ulici: Berlín-
ská čp. 405, 406, 525, 526, Dolní čp. 184, 185, 
237, 238, 240, 241, 242, 243, 245, 247, 248, 
250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 389, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, Hradecká čp. 
195, 197, 198, 201, 202, 224, 229, 386, 633, 
634, 652, Hřbitovní čp. 226, 227, 228, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 390, 530, 638, 639, 
641, 642, 643, 654, Kosmonautů čp. 521, 
522, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 
869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 
879, 880, 881, 882, 883, Luční čp. 235, 373, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 463, 
464, 884, 885, 886, 887, Moravská čp. 418, 
421, 481, 647, Na Křižovatce čp. 188, 190, 
191, 192, 193, Na Mokřinách čp. 665, 666, 
667, 668, 669, 940, 942, 941, Na Příkopě čp. 
244, 246, 249, Nádražní čp. 395, 476, 477, 
478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 653,841, 842, 843, 844, 845, 
Pivovarská čp. 158, 160, 161, 163, 261, 382, 
Plynárenská čp. 420, 425, 567, 568, 569, 
570, 573, 580, 579, Pod dět. domovem čp. 
459, 574, 575, 576, Předměstí čp. 208, 209, 
211, 213,  221, 223, 225, Tkalcovská čp. 183, 
187, 655, 656, Tovární čp. 166, 167, 168, 
169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 413, 415, 419, 649, 670, 
U Zastávky čp. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 407, 408, 5. května čp. 372, 
383, 385, 388, 391, 410, 411, 416, 417, 433, 
435, 444, 465, 466, 491, 518, 519, 523, 524, 
571, 572, 577.

Volební okrsek č. 2
Sídlem volebního okrsku je budova býva-

lého gymnázia, Velké náměstí 367, Králíky, a 
to pro voliče bydlící v ulici: Červenovodská 
čp. 302, 461, Dlouhá čp. 278, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 340, 342, 
343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 353, 
Hluboká čp. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 265, 266, 
267, 268, 269, J. Opletala čp. 19, 20, 21, 22, 
23, 45, 90, 92, 116, 117, 118, 121, 126, 127, 
128, 129, 132, 360, 361, Ke Skalce čp. 1001, 
1002, 111, Malé náměstí čp. 322, 338, Mo-
ravská čp. 292, Na Pískách čp. 131, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 
145, 378, 549, 650, Na Skřivánku čp. 149, 

150, 152, 153, 154, 381, 517, Nábřežní čp. 
125, 375, Pivovarská čp. 146, 147, 148, 151, 
Příční čp. 352, Růžová čp. 293, 462, Slunná 
stráň čp. 155, 156, 157, 159, 162, 379,380, 
1017, 1018, Valdštejnova čp. 323, 324, 325, 
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 347, 359, 914, V Bytovkách 
čp. 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, Velké 
náměstí čp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 272, 274, 275, 276, 
277, 354, 355, 356, 357, 358, 362, 363, 364, 
366, Zahradní čp. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34, 468, 469, Ztracená čp. 9, 10, 631, 
632, 17. listopadu čp. 44, 89, 114, 115, 123, 
320, 321, 467.

Volební okrsek č. 3
Sídlem volebního okrsku je Městský úřad 

Králíky, Karla Čapka 316, Králíky, zasedací 
místnost II. patro, a to pro voliče bydlící v 
ulici: A. Jiráska čp. 450, 554, 555, 556, 557, 
596, 598, 599, 626, 627, 628, 629, 630, 642, 
A. Dvořáka čp. 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, B. 
Smetany čp. 558, 559, 562, 563, 564, 565, 
566, 588, 590, Červenovodská čp. 695, F. 
Palackého čp. 445, 448, 451, 456, 581, 583, 
584, 622, Hedečská čp. 73, 93, 97, 98, 99, 
102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 
120, Husova čp. 452, 454, 455, J. Nerudy 
čp. 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 
608, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 
619, 623, 624, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 758,760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 784, J. Švermy čp. 690, 694, 696, 
697, 698, 699, 700, 701, 714, 715, K Parku 
čp. 496, Karla Čapka čp. 305, 306, 307, 308, 
309, 311, 312, 317, 460, 475, 492, 494, 501, 
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 541, 
542, 543, 550, 560, 746, 747, Leoše Janáčka 
čp. 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, Lidická 
čp. 535, 539, 540, Malé náměstí čp. 303, 
304, Nové Domovy čp. 591, 592, 593, 594, 
595, Orlická čp. 473, 493, 495, 497, 498, 499, 
500, 531, 532, 533, 534, 538, 546, 676, 677, 
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 
687, 688, 689, 691, 692, 748, 749, 750, 759, 
Polní čp. 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 547, 890, 891, 892, 
893, Příkrá čp. 40, 42, 315, 424, Růžová čp. 
470, 471, 472, 474, 693, 645, Sadová čp. 318, 
319, Sportovní čp. 536, 544, 545, 675, 738, 
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, V Aleji čp. 
313, 446, 453, 457, 458, 551, 552, 553, 612, 
613, 778, V. Vančury čp. 702, 703, 704, 705, 
706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 716, 
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736, 737, 920, Z. Fibicha čp. 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, Za Pilou 
čp. 95, 96, 100, 101, 105, 108, 122, 671, 672, 

673, 674, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 17. 
listopadu čp. 37, 38, 49, 113.

Volební okrsek č. 4
Sídlem volebního okrsku je Mateřská škola, 

Červený Potok čp. 78, a to pro voliče bydlící v 
části obce: Červený Potok čp. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 
10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 36, 
40, 56, 59, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 76, 79, 80, 
81, 82, 83, Horní Hedeč čp. 2, 3.

Volební okrsek č. 5
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Dolní Boříkovice, a to pro voliče bydlící v části 
obce: Dolní Boříkovice čp. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 43, 49, 50, 56, 58, 
59, 60, 72, 74, 76, 83, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 
104, 106, 107, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 
132, 136, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
158, 159, 161, 163, 170, 171, 172, 175, 177, 
181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, Horní 
Boříkovice čp. 3, 10, 11, 27, 28, 167.

Volební okrsek č. 6
Sídlem volebního okrsku je Klášter, Kope-

ček čp. 1, a to pro voliče bydlící v ulici, části 
obce: Hedečská čp. 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 
87, 88, 91, 94, Dolní Hedeč čp. 3, 4, 6, 10, 14, 
16, 17, 19, 22, 26, 30, 35, 40, 43, 44, 45, 47, 
48, 49, 51, 52, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 73, 74, 78, 85, 89, 91, 100, 101, 112, 113, 
114, 117, 119, Kopeček čp. 1, 2.

Volební okrsek č. 7
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Dolní Lipka čp. 35, a to pro voliče bydlící v 
části obce: Předměstí čp. 205, 426, 428, Dolní 
Lipka čp. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 24, 
25, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Volební okrsek č. 8
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Prostřední Lipka, a to pro voliče bydlící v části 
obce: Prostřední Lipka čp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 
48, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 85, 92, 93, 98, 99, 
100, 105, 113, 116, 117, 119, 125.

Volební okrsek č. 9
Sídlem volebního okrsku je Klubovna, 

Horní Lipka, a to pro voliče bydlící v části 
obce: Horní Lipka čp. 2, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 
17E, 21E, 23E, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 
38, 47, 52, 56, 65, 68, 70, 77, 80, 86, 93, 100, 
115, 128, 129, 131, 138, 143, 153.

Volební okrsek č. 10
Sídlem volebního okrsku jsou Rekreační 

zařízení, Heřmanice čp. 102, a to pro voliče 
bydlící v části obce: Heřmanice čp. 3, 6, 9, 11, 
12, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 44, 58, 57, 59, 60, 61, 
63, 67, 70, 73, 83, 91, 99, 100, 101

Jana Ponocná, starostka
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Diskuse je lepší než obviňování
Před nedávnem se v Králíkách a 

nedalekém Jablonném staly tři vraždy 
spáchané rukou lidí trpících schizofrenií. 
Dodnes je touto tragickou událostí život v 
Králíkách poznamenán. Zástupci města 
proto uspořádali pro širokou veřejnost 
diskusní setkání „Fakta a mýty o schizo-
frenii“ a oslovili pracovníky ze sdružení 
Péče o duševní zdraví, aby se diskuse 
zúčastnili.

Setkání se konalo 21. listopadu za účasti 
dvaceti místních lidí. Za sdružení Péče 
o duševní zdraví přijeli besedovat psycho-
log a zástupce ředitele Mgr. Martin Halíř 
a sociální pracovnice Vendula Kubíčková 
z terénního týmu sdružení, který působí na 
Orlickoústecku. 

Debatující zajímalo, zda jde nemocným 
lidem se schizofrenií pomoci a proč vlastně 
nejsou všichni v ústavní péči. Padaly i do-
tazy, kdo je viníkem situace, že duševně 
nemocný není zaléčený a vlivem své nemoci 
spáchá násilný čin. Martin Halíř k tomu 
říká: „Je přirozené, že násilný čin vyvolá 
u veřejnosti šok a potřebu označit viníka. 
Následně přichází i názory, že nejlepší 
prevencí by bylo všechny rizikové osoby 
izolovat. Takovéhle diskuse jsou proto dů-
ležité i kvůli ventilování názorů. Veřejnost 
základní informace o duševních poruchách 
má, ale mnohdy nerozumí souvislostem. Ne-
moc vzniká postupně, schopnost adaptace 
nemocného ve společnosti se vyvíjí a závisí 
na mnoha faktorech. Proto ani nejde označit 
jednoho viníka.“ 

Každopádně, jak 
zaznělo v diskusi, by 
předejití podobným 
případům pomohla 
včasné detekce onemocnění a hlavně úzká 
spolupráce zdravotní a sociální péče se 
zapojením blízkých osob nemocného. „Je 
skvělé, když jsou zástupci samosprávy, jako 
právě ve městě Králíky, otevření těmto de-
batám a takovéhle akce podporují.“ oceňuje 
Martin Halíř z Péče o duševní zdraví. 

Aktivity sdružení jsou součástí individu-
álního projektu na sociální služby Pardubic-
kého kraje. Je financováno z ESF a státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Péče o duševní zdraví
Je nezisková organizace s 16ti letou tradicí 

v pomoci lidem  s duševním onemocněním a 
jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na 
Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, 
Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. 
Organizuje akreditované vzdělávací  kurzy 
nejen pro pracovníky v pomáhajících pro-
fesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na 
podporu společenského povědomí o životě 
lidí s duševním onemocněním. Samostatná 
organizační jednotka Výměník podporuje 
lidi se zdravotním handicapem k návratu 
na běžný trh práce. Pracovní uplatnění 
nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu 
Výměník.

Více na http://www.pdz.cz/ nebo https://
www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi

Schizofrenie: Diskuze je lepší než obviňování
Králíky – Před několika měsíci se v Králí-

kách a nedalekém Jablonném staly tři vraždy 
spáchané rukou lidí trpících schizofrenií. 
Dodnes je touto tragickou událostí život 
v Králíkách poznamenán. Zástupci města 
proto uspořádali pro širokou veřejnost dis-
kuzní setkání „Fakta a mýty o schizofrenii“ 
a oslovili pracovníky ze sdružení Péče o du-
ševní zdraví, aby se diskuze zúčastnili.

Setkání se konalo za účasti dvaceti míst-
ních lidí. Za sdružení Péče o duševní zdraví 
přijeli besedovat psycholog a zástupce 
ředitele Martin Halíř a sociální pracovnice 
Vendula Kubíčková z terénního týmu sdru-
žení, který působí na Orlickoústecku.

Kdo je viníkem?
Debatující zajímalo, zda jde nemocným 

lidem se schizofrenií pomoci a proč vlastně 
nejsou všichni v ústavní péči. Padaly i dotazy, 
kdo je viníkem situace, že duševně nemocný 
není zaléčený a vlivem své nemoci spáchá 
násilný čin. Martin Halíř k tomu říká: „Je při-
rozené, že násilný čin vyvolá u veřejnosti šok 
a potřebu označit viníka. Následně přicházejí 
i názory, že nejlepší prevencí by bylo všechny 

rizikové osoby izolovat. Takovéhle diskuze 
jsou proto důležité i kvůli ventilování názorů. 
Veřejnost základní informace o duševních 
poruchách má, ale mnohdy nerozumí souvis-
lostem. Nemoc vzniká postupně, schopnost 
adaptace nemocného ve společnosti se vyvíjí 
a závisí na mnoha faktorech. Proto ani nejde 
označit jednoho viníka.“

Co může pomoci
Každopádně, jak zaznělo v diskuzi, by 

předejití podobným případům pomohla 
včasná detekce onemocnění a hlavně úzká 
spolupráce zdravotní a sociální péče se 
zapojením blízkých osob nemocného. „Je 
skvělé, když jsou zástupci samosprávy, jako 
právě ve městě Králíky, otevření těmto de-
batám a takovéhle akce podporují,“ oceňuje 
Martin Halíř z Péče o duševní zdraví. Ak-
tivity sdružení jsou součástí individuálního 
projektu na sociální služby Pardubického 
kraje. Je financováno z ESF a státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Péče o duševní zdraví je nezisková or-
ganizace s šestnáctiletou tradicí v pomoci 

lidem s duševním onemocněním a jejich 
rodinám. Poskytuje sociální služby na Par-
dubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, 
Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. 
Organizuje akreditované vzdělávací kurzy 
nejen pro pracovníky v pomáhajících pro-
fesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na 
podporu společenského povědomí o životě 
lidí s duševním onemocněním.

Leona Hovorková
o.s. Péče o duševní zdraví
převzato z http://orlicky.denik.cz, dne 

9. 12. 2012 
P. S. Záměrem besedy bylo přiblížit 

téma konkrétního duševního onemocnění 
prostřednictvím odborníků, kteří s duševně 
nemocnými pracují. Pochopitelně se diskuse 
točila okolo tragických událostí, které se ve 
městě a okolí v červnu 2012 staly. S pracov-
níky o. s. Péče o duševní zdraví, středisko 
Ústí nad Orlicí, bychom chtěli na besedu 
navázat v roce 2013 akcemi podobného 
charakteru. 

B. Strnad – za MěÚ Králíky, odbor soci-
álních věcí a zdravotnictví
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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.
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Evropský projekt učí, jak nebýt „ovčanem“
Také si někdy připadáte proti 

chování politiků a nadnárodních 
korporací bezmocní? Máte chuť se 
někam zavřít a tvářit se, že se Vás 
politika a občanské dění kolem Vás 
vlastně netýká? 

Takové pocity máme občas asi 
všichni, jenže ve skutečnosti se tímto 
přístupem vzdáváme možnosti ovliv-
ňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydá-
váme se na pospas“ rozhodnutím, vy-
hláškám, zákonům, které za nás učinili 
jiní. Místo aktivního a zodpovědného 
občana se pak stáváme poslušnou ovcí 
ve stádu, „ovčanem“.

Demokracie se ve svém původním 
významu opírá o ochotu členů společ-
nosti spolupodílet se na spravování 
společného veřejného prostoru. Jenže 
většina české dospělé populace vyrost-
la v totalitním režimu, a proto nemá 
dostatečné znalosti, jak uplatňovat 
v demokracii svá práva, rozvíjet svůj 
životní prostor a hrát aktivní roli ve 
veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt 
„Podpora, stimulace a propagace dal-
šího vzdělávání jednotlivců v oblasti 
odborných a obecných kompetencí“, 
reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 fi-
nancovaný Evropskou unií a státním 
rozpočtem České republiky, který 
s ústředním motem „Nebuď ovčan! 
Občanskou gramotností proti ovčan-
ství“ přináší návod, jak se do občan-
ského života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské 
vzdělávání dostupné pro všechny. 
Realizovány proto budou zdarma a 
srozumitelnou formou prezenční kurzy 
ve větších krajských městech, ale také 
online semináře a e-learningové kurzy 
dostupné na internetu. Pro odbornou 
veřejnost z oboru dalšího vzdělávání 

pak chystáme brunche a konference. 
Tematicky se vzdělávací kurzy dotý-
kají Aktivního občanství a participace 
občanů na veřejném dění, Dobrovol-
nictví, Multikulturalismu a prevence 
extremismu, Odpovědného přístupu 
k životnímu prostředí a udržitelné-
mu rozvoji a Odpovědného přístupu 
k financím. Každému z témat budou 
věnovány 3 samostatné kurzy.

Projekt je aktuálně ve své přípravné 
fázi, na spuštění aktivit se můžete těšit 
od ledna 2013. O všech novinkách a 
termínech Vás budeme včas informo-
vat na webových stránkách realizátora 
http://aletheia.cz/eu_projekty.htm a 
v brzké době i na stránkách projektu 
www.nebudovcan.cz. Těšíme se na 
setkání s Vámi, občany!

Lidé věří, že lokálka opět pojede
Orlickoústecko – „Pan Dušek se tak 

jmenuje proto, že nám mluví z duše,“ 
prohlásil s úsměvem na adresu nového 
radního pro dopravu Jaromíra Duška 
Arnošt Juránek, výpravčí z Dolní Lipky, 
který byl jedním z mnoha, kdo loni hlasitě 
nesouhlasili s rušením provozu na regio-
nálních železničních tratích.

O obnově železničního spojení na trati 
Dolní Lipka – Hanušovice a Moravský 
Karlov – Štíty, respektive mezi Pardubic-
kým a Olomouckým krajem, se nedlouho 
po krajských volbách začíná hlasitě a 
vážně hovořit. Jednání na úrovni krajů 
se uskuteční příští týden.

Starostové jsou pro
Zájem ze strany Jaromíra Duška Orlic-

kému deníku potvrdila starostka Králík 
Jana Ponocná: „Pan radní nás kontakto-
val, jestli bychom měli zájem prozatím 
o obnovení víkendových spojů na trati 
Dolní Lipka – Hanušovice, kde dnes 
nejezdí nic.“ Jak dodala, jejich odpověď 
byla samozřejmě kladná. Na zvážení 
vedení Králík navíc přidalo obnovení 
železničního provozu až do Štítů, vlaky 
totiž končí na hranici krajů v Moravském 
Karlově. „My bychom to samozřejmě 
uvítali, byli jsme proti rušení provozu. 
Neviděl jsem žádný smysl v tom, že vlak 
zastaví v Moravském Karlově, a nepři-
jede do Štítů,“ říká jednoznačně starosta 
Štítů Jiří Vogel a pokračuje: „Lidé nám 
dodnes vyčítají, že za to můžeme my, 

přestali jezdit veřejnou dopravou.“
Jaromír Dušek pro Orlický deník uvedl, 

že nového jízdního řádu se sice dotknou 
jen kosmetické úpravy, ale zásadní změny 
by rád realizoval v březnu nebo dubnu 
příštího roku. „Už teď připravujeme změ-
ny autobusových i vlakových jízdních 
řádů v poměrně velkém rozsahu. A to 
tak, abychom je pokud možno skloubili 
do stejného termínu spuštění. Chceme, 
aby na sebe začaly vlaky opět navazovat, 
aby začaly zastavovat pro cestující a na 
některých tratích, a snažíme se o všechny 
neprovozované, aby začaly opět jezdit. 
Týká se to trati na Hanušovice i trati, 

která nyní končí v Moravském Karlově. 
Abychom spoje, které přecházejí přes 
hranice krajů, mohli provozovat, budeme 
společně jednat už příští týden s náměst-
kem hejtmana Olomouckého kraje,“ řekl 
Dušek.

„My to samozřejmě vítáme, protože to, 
že se tam nejezdí, je takové mrhání dílem 
našich předků, že se to ani nedá popsat,“ 
uzavřel železničář Arnošt Juránek, který 
se svým kolegou dokonce založil klub 
Moravská pohraniční, jehož cílem je 
propagace trati i obnovení provozu.

Zdroj: Orlický deník 24. 11. 2012 
Autor: Šárka Mikulecká

Cíle klubu
Klub „Moravská pohraniční“ je volným 

uskupením železničářů, přátel železnice, 
cestujících i prostých milovníků kraje, 
kterým vede někdejší Moravská pohraniční 
dráha, a to v úseku mezi Hanušovicemi a 
Dolní Lipkou.

Naším cílem je dosáhnout znovuobnovení 
provozu osobních vlaků na trati, která od 19. 
století spojovala Moravu a Čechy, protože 
si především vážíme práce předků, kteří ji 
vybudovali proto, aby sloužila budoucím 
pokolením. Chceme nejen, aby se tu znovu 
rozeznělo houkání osobních vlaků, ale aby 
se už nikdy neopakoval smutný den 11. 

prosinec 2011, kdy tu byl provoz zastaven. 
Chceme toho dosáhnout nejen propagací této 
trati, její historie a současnosti, ale upozornit 
také na nádherná a zajímavá místa, která 
propojuje, a to především prostřednictvím 
těchto stránek. Rádi bychom však také 
podali pomocnou ruku při hledání toho 
nejlepšího, co by sem 
znovu přivedlo spo-
kojené cestující. Rádi 
uvítáme ve svých řa-
dách každého, kdo 
bude mít chuť pomoci 
nám našich cílů do-
sáhnout.
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28. 11.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemků v lokalitě „Na Skřivánku“ určených 
k zástavbě RD:

p.p.č. 3492 trvalý travní porost o výměře 
1323 m2, p.p.č. 3493 orná půda o výměře 
1003 m2, p.p.č. 3494 orná půda o výměře 
1003 m2, p.p.č. 3495 orná půda o výměře 
1014 m2, p.p.č. 3498 orná půda o výměře 
1056 m2, p.p.č. 3499 orná půda o výměře 1185 
m2, p.p.č. 3500 orná půda o výměře 1185 m2, 
p.p.č. 3501 orná půda o výměře 1185 m2, p.p.č. 
3529 orná půda o výměře 1041 m2, p.p.č. 3530 
orná půda o výměře 878 m2, p.p.č. 3531 orná 
půda o výměře 981 m2, p.p.č. 3532 orná půda 
o výměře 952 m2, p.p.č. 3533 orná půda o vý-
měře 906 m2, p.p.č. 3534 orná půda o výměře 
881 m2, p.p.č. 3535 orná půda o výměře 976 
m2 vše v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
450 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifikací 
ve výši 100 Kč/m2 po uvedení stavby RD do 
užívání a přihlášení stavebníka RD k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že součástí této kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemku (na-
pojovací body pro uložení měřících zařízení, 
připojovací poplatek) a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM ukládá MO po schválení záměru prode-
je pozemků požádat okolní obce o zveřejnění 
nabídky prodeje pozemků v lokalitě „Na Skři-
vánku“ a zároveň schvaluje uveřejnění inzerce 
na dvou bilboardech při vjezdu do obce. 

RM schvaluje záměr pronájmu nemovitosti 
„Evropského domu“ čp. 353 na st.p.č. 213 v ul. 
Dlouhá v k.ú. Králíky za účelem provozování 
veřejné budovy: regionální informační cent-
rum a veřejný internet, destinační management 
turistické oblasti Králický Sněžník, turistický 
incoming, pomoc podnikatelům na Králicku z 
pohledu získávání dotací z fondů EU a dále ke 
komerčním účelům bez omezení za minimální 
měsíční nájemné ve výši 5.000 Kč a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit. 

RM doporučuje schválit prodej pozemku 
p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře 226 m2 
v k.ú. Králíky panu J. M., Králíky a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
schvaluje pozemek zatížit věcnými břemeny 
spočívajícími:

v právu vedení otevřeného odvodňovacího 
příkopu, v právu uložení podzemního vedení 
kanalizace, pro oprávněné město Králíky a 
dále v právu vstupu a jízdy přes pozemek pro 
vlastníka nemovitosti na st.p.č. 841 v k.ú. 
Králíky,věcná břemena se zřizují na dobu 
neurčitou a bezúplatně.

RM prodlužuje termín rozhodnutí o výpůjč-
kách nebytových prostorů v čp. 367 na Velkém 
náměstí v Králíkách do 08.12.2012. 

RM doporučuje schválit prodej nebytové 
jednotky č. 4/101 v bytovém domě čp. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 
2257/10000 na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky panu 
J. V., Choceň a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM doporučuje schválit usnesení:

ZM schvaluje použití níže uvedených sazeb 
v případech bezúplatně nabytých pozemků, 
kdy nelze převzít a navázat na výši ocenění 
v účetnictví účetní jednotky, která o tomto 
majetku naposledy účtovala. Současně ZM 
schvaluje použití těchto sazeb i při zjištěných 
inventarizačních přebytcích. Ustanovením 
těchto sazeb je dodržen účetní princip opa-
trnosti. Toto usnesení má platnost na dobu 
neurčitou, musí se však změnit při významné 
změně sazeb dle novelizace oceňovacích 
předpisů. ZM schvaluje použití jako ceny 
reprodukční tyto ceny vycházející z poslední 
platné oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve 
znění pozdějších podpisů:

v k.ú. Králíky
- zemědělské pozemky (orná půda, zahrada, 

trvalý travní porost) 2,68 Kč/m2

- lesní pozemky 3,80 Kč/m2

- lesní pozemky včetně porostů 60,80 Kč/
m2

- zastavěné pozemky 61,39 Kč/m2

- ostatní plochy 61,39 Kč/m2.
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí úče-

lové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje JSDHO Králíky pro rok 2012 – ostatní 
části dotace“, která je uzavírána mezi Pardu-
bickým krajem a městem Králíky. 

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uza-
vření smlouvy budoucí – kupní smlouvy k ne-
movitosti ve spoluvlastnictví J. S., Králíky, 
za podmínky, že do kupní smlouvy samotné 
bude zapracováno věcné břemeno ve prospěch 
prodávajícího J. S., ke kanalizační přípojce 
vedoucí přes prodávaný pozemek a současně 
zřízení věcného břemene k téže kanalizační 
přípojce vedoucí přes pozemek p.p.č. 368/1 
ve vlastnictví A. Š. a P. Š. 

RM schvaluje text sdělení pro vodoprávní 
úřad a pověřuje administrativními úkony 
v této věci odbor VTS. 

RM bere na vědomí informaci o uzavřených 
darovacích smlouvách s firmou ENSYTRA 
s.r.o. (5.000 Kč),  firmou TES-LAMP s.r.o. 
(6.000 Kč), se společností Asociace hydroe-
nergetiků ČR, o.s. (5.000 Kč) a s Ing. Milo-
slavem Hynkem (4.000 Kč). 

RM schvaluje dodatek č. 1 k obchodní 
smlouvě o zajištění stravování formou pou-
kázek Ticket Restaurant.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
10. 12. 2012. 

5. 12.
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 vypracovaný 
VMK Králíky, a to ve smyslu ustanovení § 
22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 149 N 10/50 mezi městem Králíky 
a Pozemkovým fondem ČR na pronájem po-
zemku p.p.č. 3491 – t.t. porostu v k.ú. Králíky 

za roční nájemné ve výši 1.531 Kč.
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 

356/1 – zahrady o výměře 624 m2 v k.ú. 
Králíky za účelem užívání zahrady za roční 
nájemné ve výši 780 Kč panu P. R., Králíky. 
Dále RM ukládá MO zakotvit do nájemní 
smlouvy zákaz umísťování staveb a zařízení 
- zahradního domku, obytných přívěsů apod. 
na předmětném pozemku.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 448/1 v k.ú. Králíky formou 
tzv. „obálkové metody“, minimální kupní 
cena ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 200 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.

RM schvaluje sídlo nově zakládané v.o.s. 
EKO Králíky v nemovitosti č.p. 462 – ne-
bytový prostor kancelář v přízemí na st.p.č. 
524/1 v k.ú. Králíky. Zároveň RM souhlasí 
s podnájmem nebytového prostoru – kance-
láře v přízemí v provozní budově č.p. 462 na 
st.p.č. 524/1 v k.ú. Králíky za účelem využití 
kancelářských prostor nově zakládané v.o.s. 
EKO Králíky. 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení změny záměru „Dostavby 
Farmy Pařízek – Červený Potok“ a ztotožňuje 
se s závěry oznámení záměru a souhlasí s re-
alizací za podmínek detailního rozpracování 
opatření technického a organizačního rázu 
v projektu, provozních směrnicích a dalších 
dokumentech dle zákona.

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových 
prostorů v 1. NP – pravé křídlo budovy čp. 
367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 na Velkém ná-
městí v Králíkách za účelem vybudování stálé 
expozice a pro ukládání muzejních sbírek, a 
to na dobu neurčitou, a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit.

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových 
prostorů – dvou učeben a jednoho kabinetu 
v 1. NP – levé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 
228 a st.p.č. 229 na Velkém náměstí v Králí-
kách za účelem konání bohoslužeb pro veřej-
nost, klubů pro děti a mládež, dalších aktivit 
sboru pro veřejnost, a to na dobu neurčitou, a 
ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit.

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových 
prostorů v přízemí vlevo (knihovna, učebna, 
dílna, sklad, WC) v čp. 367 na st.p.č. 228 a 
st.p.č. 229 na Velkém náměstí v Králíkách 
za účelem provozování klubové činnosti pro 
seniory, a to na dobu neurčitou, a ukládá MO 
záměr výpůjčky zveřejnit.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
42227, 112, 114 a 116 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních ministerstev, kterými se zvy-
šuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 2.868.760 Kč a interní rozpočtové 
opatření číslo 120905, kterým se upravuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 0,00 Kč. 

RM souhlasí se skácením 80 ks náletových 
dřevin na p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty s panem 
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V. Ř. za podmínky, že veškeré práce budou 
provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje předložený projekt a ukládá 
vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci s pří-
spěvkovou organizací Gymnázium a základní 
škola podat žádost o grant z rozpočtu Pardu-
bického kraje pro rok 2013. 

12. 12.
RM schvaluje ukončení nájmu půdy 

v domě čp. 366 na Velkém náměstí v Krá-
líkách s paní M. K., a to dohodou ke dni 31. 
12. 2012. 

RM schvaluje nový záměr prodeje volné 
bytové 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 60 dnů.

RM schvaluje dohody o poskytnutí neby-
tových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání 1. kola prezidentských voleb 
ve dnech 10. 1. 2013 až 13. 1. 2013 a pro koná-
ní 2. kola prezidentských voleb ve dnech 24. 1. 
2013 až 27. 1. 2013 s těmito subjekty:

Leona a Josef Kopeckých, Prostřední Lipka 
čp. 74 místo konání - rekreační zařízení Heř-
manice čp. 102

RM schvaluje úhradu za poskytnutí ne-
bytových prostor ve výši: za konání 1. kola 
prezidentských voleb částku 3.600 Kč, pro 
případ konání 2. kola prezidentských voleb 
částku 3.600 Kč JK Consulting Group, s.r.o., 
Nymburk, Raisova 1468/1 místo konání - 
Klášter čp. 1, Dolní Hedeč

RM schvaluje úhradu za poskytnutí ne-
bytových prostor ve výši: za konání 1. kola 
prezidentských voleb částku 3.600 Kč, pro 
případ konání 2. kola prezidentských voleb 
částku 3.600 Kč.

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě 
účelně vynaložených nákladů s konáním 
1. kola prezidentských voleb ve dnech 10. 

1. 2013 až 13. 1. 2013 a pro konání 2. kola 
prezidentských voleb ve dnech 24. 1. 2013 
až 27. 1. 2013 s těmito subjekty:

Gymnázium a základní škola Králíky, 
Moravská 647, Králíky, místo konání - budova 
ZŠ, ulice 5. května čp. 412

RM schvaluje úhradu za účelně vyna-
ložené náklady ve výši: za konání 1. kola 
prezidentských voleb částku 3.600 Kč, pro 
případ konání 2. kola prezidentských voleb 
částku 3.600 Kč

Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, místo konání - budova 
MŠ Červený Potok čp. 78 

RM schvaluje úhradu za účelně vyna-
ložené náklady ve výši: za konání 1. kola 
prezidentských voleb částku 3.600 Kč, pro 
případ konání 2. kola prezidentských voleb 
částku 3.600 Kč.

RM schvaluje Směrnici o aplikaci reálné 
hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 
PP/148/S/2012 v předloženém znění s účin-
ností od 13. 12. 2012.

RM schvaluje spolufinancování akce: 
„Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Krá-
líkách“ do 100 % výše celkových nákladů 
v roce 2013 ve formě peněžního plnění.

RM schvaluje předloženou Smlouvu 
o poskytnutí příspěvku mezi městem Králíky 
a Sdružením obcí Orlicko na složení spolu-
podílu města Králíky ve výši  18.000 Kč při 
realizaci projektu „Malé památky Orlicka“. 
Částka bude vyplacena na účet Sdružení obcí 
Orlicko.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce MV-25498-1/REG/2-2010.

RM souhlasí, aby aktualizaci projektové 
dokumentace na stavbu „Autobusový záliv 
u sil. I/43 v Králíky“zpracovala firma M.I.S. 
a.s., úsek projekce, Husova 1697, 530 03 
Pardubice za cenu 26.000 Kč. 

19. 12.
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném pře-

vodu č. 121805740 na převod nepotřebného 
majetku státu od ČR – Ministerstva obrany, 
Sekce správy majetku, Odbor pro nakládání 
s nepotřebným majetkem, nám. Svobody 
471, 160 01 Praha 6 na město Králíky. 
Účetní hodnota převáděného majetku činí 
2.820.886,37 Kč.

Město Králíky jako vlastník sousedního 
pozemku p.p.č. 2074/7 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba garážového stání s úložným prostorem 
pro zahradní nářadí na p.p.č. 368/1 – zahradě 
v k.ú. Králíky, stavba bude umístěna méně 
než 2 m od hranice pozemku“ manželů P. a 
A. Š., Králíky. Současně se uděluje souhlas 
s výjimkou z odstupové vzdálenosti.

RM doporučuje schválit prodej bytové 
jednotky č. 4/2 v bytovém domě č.p. 4 na 
st.p.č. 234 a spoluvlastnického podílu ve výši 
1146/10000 na společných částech domu a 
pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky paní 
M. P., Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívající ve zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích p.p.č. 
3490, 3493, 3494, 3495, 3498, 3499, 3500, 
3501, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534 
a 3535 vše v k.ú. Králíky pro oprávněnou 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 
Podmokly, Teplická čp. 9874/8, a to na dobu 
neurčitou za jednorázovou náhradu 2.900 Kč 
včetně DPH. 

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 plat-
ném znění, zvýšení mzdového listu příspěv-
kové organizace Gymnázium a základní škola 
Králíky o 10.000 Kč z prostředků určených na 
provoz Gymnázia v roce 2012.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
119 a 120 přidělená městu Králíky rozhod-
nutím Krajského úřadu Pardubického kraje 
a resortních ministerstev, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 57.900 Kč.

RM schvaluje smlouvu č. 12_POZE_
PV_300003862 o výkupu elektřiny z ob-
novitelných zdrojů mezi ČEZ Prodej, s.r.o., 
se sídlem Praha 4, Duhová 1/425 a městem 
Králíky. 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi 
firmou CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., se 
sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59 
a městem Králíky. Předmětem smlouvy je 
bezplatné zpracování projektu pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení 
pro dostavbu areálu fotbalového klubu Jiskra 
Králíky.

RM schvaluje navýšení finanční odměny 
pro Společnost ARMY FORT s.r.o. na částku 
89.040 Kč + DPH od 1. 1. 2013 z provozních 
prostředků schválených v rozpočtu na rok 
2013 a ukládá MO připravit dodatek k man-
dátní smlouvě.
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Přítomní členové zastupitelstva 
města: Jana Ponocná – starostka města; 
Antonín Vyšohlíd – místostarosta; Vla-
dimír Hejtmanský; JUDr. Milan Ježek; 
Arnošt Juránek; Mgr. Dušan Krabec; 
Ladislav Křivohlávek; Mgr. Vlastimil 
Kubíček – radní; Jan Mlynář – radní; 
Pavel Morong; Iva Musilová; Mgr. Zde-
něk Nesvadba; Ing. Pavel Strnad; Ing. 
Ladislav Tóth - radní.

Z jednání omluven: Ing. Roman 
Kosuk.

Z části jednání omluveni: Iva Musi-
lová, Arnošt Juránek.

Za MěÚ: Ing. Orlita, Ing. Macháček, 
Mgr. Mlynářová, pí Prausová, Ing. Ku-
bíčková, pí Pecháčková, 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. Změny zřizovacích listin

příspěvkových organizací
4.3. Schválení rozpočtového výhledu
4.4. Schválení rozpočtu na rok 2013
4.5. Schválení společenské smlouvy

o založení veřejné obchodní
společnosti EKO Králíky v.o.s.

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. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápi-
su z jednání ZM ze dne 12. 11. 2012 pan 
Hejtmanský a Mgr. Kubíček nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Ing. Strnad a 
pan Křivohlávek.

ZM/2012/09/215: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Ing. 
Strnada a pana Křivohlávka. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani 

doplnění programu. Paní starostka na-
vrhla hlasovat o zveřejněném návrhu 

programu.
ZM/2012/09/216: ZM schvaluje 

program jednání ZM č. 9. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-

silová se neúčastnila 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 bytu č. 4/6 v čp. 4 na 

Velkém náměstí v Králíkách 
ZM/2012/09/217: ZM schvaluje pro-

dej bytové jednotky č. 4/6 v bytovém 
domě čp. 4 na st.p.č. 234 a spoluvlast-
nického podílu ve výši 1358/10000 na 
společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 234 vše v k.ú. Králíky manže-
lům K. Králíky za kupní cenu 408.598 
Kč. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.2. Prodej nebytové jednotky č. 
4/101 v čp. 4 na Velkém náměstí v Krá-
líkách 

ZM/2012/09/218: ZM schvaluje 
prodej nebytové jednotky č. 4/101 
v bytovém domě čp. 4 na st.p.č. 234 
a spoluvlastnického podílu ve výši 
2257/10000 na společných částech 
domu a pozemku st.p.č. 234 vše v k.ú. 
Králíky panu V. Choceň za kupní cenu 
1.850.191 Kč. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.3. Prodej pozemku p.p.č. 2579 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/09/219: ZM schvaluje 
prodej pozemku p.p.č. 2579 – ostatní 
plocha o výměře 3228 m2 v k.ú. Horní 
Lipka panu B. Králíky za kupní cenu 
43.176 Kč. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.4. Směna pozemku v k.ú. Červený 
Potok za pozemky v k.ú. Králíky

ZM/2012/09/220: ZM schvaluje 
směnu pozemku p.p.č. 2049 – ostatní 
plocha o výměře 390 m2 v k.ú. Červený 
Potok ve vlastnictví města Králíky 
v hodnotě 19.262 Kč za pozemky p.p.č. 
628/1 – orná půda o výměře 124 m2, 

p.p.č. 640/2 – orná půda o výměře 100 
m2, p.p.č. 628/49 – trvalý travní porost 
o výměře 82 m2, p.p.č. 628/58 – trvalý 
travní prost o výměře 11 m2, p.p.č. 
628/68 – trvalý travní prost o výměře 
51 m2 a p.p.č. 628/69 – trvalý travní 
prost o výměře 28 m2 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví pana K. Praha v hodnotě 
19.290 Kč s tím, že rozdíl kupních cen 
ve výši 28 Kč se nebude hradit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.5. Prodej části pozemku p.p.č. 
2056 v k.ú. Horní Lipka

ZM/2012/09/221: ZM schvaluje 
prodej části pozemku p.p.č. 2056 – 
ostatní plocha o výměře do cca 16 m2 
v k.ú. Horní Lipka společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8 za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku, nej-
méně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Zároveň do doby 
realizace umístění nové DTS schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.6. Prodej pozemku p.p.č. 2063/2 
v k.ú. Králíky RM/2012/43/677

ZM/2012/09/222: ZM schvaluje 
prodej pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní 
plocha o výměře 226 m2 v k.ú. Krá-
líky panu M. Králíky za kupní cenu 
18.053 Kč. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 
40/2 v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2012/09/223: ZM schvaluje zá-
měr prodeje 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 převodem a ukládá záměr prodeje 
zveřejnit. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.8. Záměr prodeje dalších pozemků 
v lokalitě „Na Skřivánku“ 

ZM/2012/09/224: ZM schvaluje 
záměr prodeje pozemků v lokalitě 
„Na Skřivánku“ určených k zástavbě 
RD: - p.p.č. 3492 trvalý travní porost 
o výměře 1323 m2 - p.p.č. 3493 orná 
půda o výměře 1003 m2 - p.p.č. 3494 
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orná půda o výměře 1003 m2 - p.p.č. 
3495 orná půda o výměře 1014 m2 
-p.p.č. 3498 orná půda o výměře 1056 
m2 - p.p.č. 3499 orná půda o výměře 
1185 m2 - p.p.č. 3500 orná půda o vý-
měře 1185 m2 - p.p.č. 3501 orná půda 
o výměře 1185 m2 - p.p.č. 3529 orná 
půda o výměře 1041 m2 - p.p.č. 3530 
orná půda o výměře 878 m2 - p.p.č. 
3531 orná půda o výměře 981 m2 - 
p.p.č. 3532 orná půda o výměře 952 m2 
- p.p.č. 3533 orná půda o výměře 906 
m2 - p.p.č. 3534 orná půda o výměře 
881 m2 - p.p.č. 3535 orná půda o výmě-
ře 976 m2 vše v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 450 Kč/m2 (bez dalších 
nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/
m2 po uvedení stavby RD do užívání a 
přihlášení stavebníka RD k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu 
kupní smlouvy s tím, že součástí této 
kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemku (napojovací 
body pro uložení měřících zařízení, 
připojovací poplatek) a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.9. Bezúplatný převod pozemků od 
PF ČR – místní komunikace

ZM/2012/09/225: ZM schvaluje bez-
úplatný převod 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 vý-
měře 4365 m2 a p.p.č. 1251/4 – ostatní 
plocha o výměře 117 m2 vše v k.ú. 
Heřmanice u Králík od ČR – Pozem-
kového fondu ČR na město Králíky 
a to dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 
95/1999 Sb., v platném znění. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.1.10. Ocenění pozemků v k.ú. 
Králíky 

ZM/2012/09/226: ZM schvaluje 
použití níže uvedených sazeb v přípa-
dech bezúplatně nabytých pozemků, 
kdy nelze převzít a navázat na výši 
ocenění v účetnictví účetní jednotky, 
která o tomto majetku naposledy účto-
vala. Současně ZM schvaluje použití 
těchto sazeb i při zjištěných inventa-
rizačních přebytcích. Ustanovením 
těchto sazeb je dodržen účetní princip 
opatrnosti. Toto usnesení má platnost 
na dobu neurčitou, musí se však 
změnit při významné změně sazeb 
dle novelizace oceňovacích předpisů. 
ZM schvaluje použití jako ceny repro-
dukční vycházející z poslední platné 
oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů: v k.ú. 

Králíky -zemědělské pozemky (orná 
půda, zahrada, trvalý travní porost) 
2,68 Kč/m2 - lesní pozemky 3,80 Kč/m2 
- lesní pozemky včetně porostů 60,80 
Kč/m2 - zastavěné pozemky 61,39 Kč/
m2 - ostatní plochy 61,39 Kč/m2. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pí Mu-
silová se neúčastnila jednání)

4.2. Změny zřizovacích listin pří-
spěvkových organizací

ZM/2012/09/227: ZM schvaluje 
předložené úplné znění zřizovacích 
listin organizací: - Školní jídelna 
Králíky, Moravská 647 - Gymnázium 
a základní škola Králíky - Mateřská 
škola, Moravská, Králíky, okres Ústí 
nad Orlicí - Mateřská škola, Pivovar-
ská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
-Mateřská škola, Červený Potok, Krá-
líky, okres Ústí nad Orlicí - Základní 
umělecká škola Králíky - Městská 
knihovna Králíky - Klub Na Střelnici 
- Městské muzeum Králíky a ukládá 
vedoucímu OŠKT zajistit nezbytné 
procesní kroky spojené s evidencí 
zřizovacích listin. 

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

4.3. Schválení rozpočtového vý-
hledu

ZM/2012/09/228: ZM schvaluje 
Rozpočtový výhled na roky 2013 – 
2017 v předloženém znění. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno)
4.4. Schválení rozpočtu na rok 

2013
Pan Juránek opustil jednací sál.
ZM/2012/09/229: ZM schvaluje 

rozpočet města Králíky pro rok 2013 
takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 
79.840.000 Kč, financování ve výši 
-1.885.000 Kč, celkové zdroje rozpočtu 
ve výši 77.955.000 Kč, z toho běžné vý-
daje ve výši 65.057.000 Kč, investiční 
výdaje ve výši 12.898.000 Kč.

Hlasování: 8:3:2 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

ZM/2012/09/230: ZM schvaluje zá-
vazné ukazatele rozpočtu dle přílohy 
v tabulkové části rozpočtu. 

Hlasování: 9:3:1 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

ZM/2012/09/231: ZM schvaluje 
dle svých kompetencí vyhrazených 
zákonem o obcích poskytnutí dotací, 
příspěvků, peněžitých a věcných darů 
dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té 
výši a těm fyzickým a právnickým 
osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové 
části tohoto rozpočtu. 

Hlasování: 9:2:2 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

Poděkování
Chtěla bych touto cestou velice 
poděkovat za obětavou a rychlou 
pomoc paní Magdě Chromkové, 
která mi nezištně poskytla první 
pomoc a zavolala lékařskou péči 
poté, kdy jsem dne 17. prosince 
2012 upadla na kluzké vozovce a 
způsobila si zranění v obličeji. Její 
pomoc byla pro mne velice důležitá 
a jen díky její obětavosti a pohoto-
vosti se mi dostalo rychlé a odborné 
lékařské péče. 

S úctou Janušíková Božena

Po proběhlé diskuzi starostka navrhla 
usnesení:

ZM/2012/09/232: ZM ukládá RM 
předložit na nejbližší jednání ZM 
přehled projektů jako podklad pro 
stanovení priorit investičních akcí a 
oprav. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

ZM/2012/09/233: ZM ukládá RM 
připravit ve spolupráci s odborem 
VTS a sportovní komisí RM aktualiza-
ci projektu na rekonstrukci tělocvičny 
čp. 488 v Králíkách. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

4.5. Schválení společenské smlouvy 
o založení veřejné obchodní společnos-
ti EKO Králíky v.o.s.

ZM/2012/09/234: ZM schvaluje 
Společenskou smlouvu o založení 
veřejné obchodní společnosti EKO 
Králíky v.o.s. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno, pan 
Juránek se neúčastnil jednání)

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 22.37 
hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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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.

Mladá rodina shání chatu nebo cha-
lupu v okolí Králík. Tel: 734 255 150.



Králický zpravodaj 1/2013 - 14

Soutěž pro dospělé
pokračuje i v novém roce!

Do slosování, které proběhne v půjčovně pro dospělé Městské 
knihovny v Králíkách v pondělí 7. ledna 2013 v 15 hodin budou 
zařazeni ti účastníci, kteří na tři prosincové soutěžní otázky odpo-
věděli takto:

1. Svatý Mikuláš byl katolický biskup v Myře a Lykii proslulý 
štědrostí k potřebným.

2. Známá píseň NESEM VÁM NOVINY je koleda.
3. Tři králové jsou Kašpar, Melichar a Baltazar, mudrci od 

východu.
Většina z nás asi strávila část volného času o Vánocích s po-

hádkami, takže jistě nebude obtížné splnit následující tři soutěžní 
otázky na leden 2013.

A kdybyste si přece jenom nebyli jisti, rády vám určitě poradí 
děti nebo vnoučata.

OTÁZKA č. 1
Přiřaďte k sobě herečky z pohádek (označené čísly) a jejich 

filmové role (označené písmeny).
1. Alena Vránová v pohádce Pyšná princezna
2. Marie Kyselková v pohádce Princezna se zlatou hvězdou na 

čele

3. Andrea Černá v pohádce Princezna ze 
mlejna

4. Milena Dvorská v pohádce Sůl nad 
zlato

A. Eliška
B. Maruška
C. Princezna Lada
D. Princezna Krasomila
OTÁZKA č. 2
Pokuste se rozluštit, která slova označující pohádkové bytosti, 

se skryla do následujících sedmi přesmyček.
RKAD, RETČ, VLAÍ, NECRPINAZ, CUMJASR, HNAOZ, 

DVOKÍN
OTÁZKA č. 3
Přiřaďte k sobě zvířata z pohádek (označená čísly) a jejich 

jména (označená písmeny)
1. liška   A. Bob
2. motýl  B. Mája
3. kocour  C. Mikeš
4. včelka  D. Bystrouška
5. králík  E. Emanuel
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 odpovědí je poslední kalen-
dářní den v měsíci, tj. 31. ledna 2013.

Senzační seniorky (SENSEN) v Mladkově
Na jaře letošního roku se členky Místní organizace Českého 

červeného kříže v Mladkově rozhodly, že se zapojí do nové aktivity, 
která sdružuje aktivní seniory v naší republice. 

Jedná se o projekt Konta Bariéry, Nadace Charty 77 s názvem 
SENSEN – Senzační senioři.

„Červenokřižačky“ patří v Mladkově dlouhodobě k nejaktiv-
nějším skupinám. Podílejí se na nejrůznějších akcích jako jsou 
zdravotně vzdělávací přednášky, zdravotní dozor při regionálních 
hasičských a sportovních soutěžích v Mladkově, zajišťování 
občerstvení pro účastníky těchto soutěží, každoročně absolvují 
školení První pomoci, jsou členkami Humanitární jednotky, v rám-
ci Dne Země provádějí úklid příkopů kolem silnice z Mladkova 
do Vlčkovic, pořádají zájezdy do okolí. Od října do dubna se 
dvakrát týdně scházejí ženy na kondičně-rehabilitačním cvičení. 
Pro členky i ostatní občany obce pořádají pěší vycházky, cyklo-
vyjížďky, zájezdy na kulturní představení, výstavy atd. Organizují 
v místním kostele „Pouťové muzicírování“, na kterém vystupují 
děti z Mladkova a nejbližšího okolí. Pro účastníky koncertu 
připravují tradiční pouťové koláčky. Každoročně také pořádají 
sbírky ošacení, lůžkovin, knih, domácích potřeb, hraček a knih 
pro Diakonii Broumov.

Již osmiletou tradici mají jejich taneční vystoupení, se kterými 
premiérově vystupují nejprve před domácím publikem na Pomláz-
kové zábavě a potom i po okolí. Jsou zvány k vystoupením i ve 
vzdálených místech při příležitosti různých obecních oslav, setkání 
seniorů, posezení apod.

Neusínají ale na vavřínech a stále hledají nové možnosti, jak oži-
vit život v malé vesnici a zpříjemnit si seniorskou životní etapu.

Před časem se doslechly o projektu SENSEN a začaly shánět 
informace o již existujících klubech Sensen v naší republice, aby si 
udělaly konkrétnější představu o tomto na první pohled zajímavém 
projektu. Proto navázaly spolupráci s pracovníky pražského Konta 
Bariéry Mgr. Romanou Junkovou a PhDr. Zdeňkem Procházkou, 
kteří byli a stále jsou velmi ochotní pomáhat nejen radami kdekoli 
v celé České republice.

Společně dospěli k názoru, že by pro ně bylo velice přínosné, 

kdyby mohli uspořádat kurzy práce na počítači a používání inter-
netu pro občany Mladkova.

Od myšlenky k činům nebylo daleko. Zpracovali záměr, který 
byl v pražském ústředí SENSENu zařazen do projektu Aktivní 
seniorské organizace 2012 pod názvem Podpora a rozvoj počíta-
čové gramotnosti v Mladkově.  Na realizaci projektu získaly ženy 
v Mladkově celkem 20 000,- Kč na náklady spojené s přípravou a 
průběhem kurzů práce na počítači.

Také vedení obce ochotně podpořilo tuto aktivitu tím, že bezplat-
ně poskytlo nábytkem zařízenou samostatnou vytápěnou místnost 
a zajistilo připojení k internetu. 

Konto Bariéry zapůjčilo bezplatně šest počítačů. Ke spolupráci 
se podařilo získat dva mladé muže z Mladkova, kteří prokázali, 
jak na vesnici výborně fungují mezigenerační vztahy v praktickém 
životě. 

Prvního běhu kurzu se zúčastní asi 15 žen a mužů ve věkovém 
rozpětí 55 – 70 let, kteří budou rozdělení do dvou skupin – za-
čátečníci a mírně pokročilí. Každý účastník uhradí symbolický 
poplatek 100,- Kč.

Již nyní je známo, že počet zájemců o zařazení do kursu je vyšší 
než je počet počítačů, které mají k dispozici, ale protože počítače 
mají podle smlouvy dlouhodobě zapůjčené, určitě se postupně 
dostane na všechny zájemce.

V Mladkově se prokázalo, že i s malými náklady se dají reali-
zovat dobré nápady.

Počítačová gramotnost je nezbytným nástrojem komunikace 
dnešní doby a je dobře, že v Mladkově tímto způsobem přispívají 
k jejímu šíření.

Domnívám se, že by se i jinde v obcích našeho regionu a také 
v Králíkách našli senioři, kteří by měli zájem naučit se s počítačem 
pracovat. Jsem přesvědčená, že při troše dobré vůle by se i u nás 
ve městě jistě našlo místo, kde by mohla výuka probíhat. 

Aktivní seniorky z Mladkova dokazují, že práce s počítačem 
nemusí být zdaleka jen výsadou mladé generace!

Pracovnice městské knihovny v minulém roce připravily ve 
(pokračování na následující straně)
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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
12. 01. So MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
13. 01. Ne MUDr. Jáňová Mladkov č.p. 133 465 635 441
19. 01. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
20. 01. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
26. 01. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
27. 01. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
02. 02. So MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
03. 02. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
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.“

Aleš Pravec - Petra Brůnová
Martin Bruder - Petra Vlčková

Sháním rodinný dům 
v Králíkách nebo okolí. 
Tel: 734 622 739.

Senzační seniorky (SENSEN) v Mladkově
spolupráci s paní učitelkou Ivou Kalousovou z místní základní 
školy besedy pro deváté třídy o využívání internetu a elektronic-
kých databazí knihoven.

Knihovnice poprosily děvčata a chlapce o to, aby napsali, jestli 
by uměli a hlavně byli ochotni seniory ze svého okolí naučit zákla-
dům práce na počítači a s internetem, když by je o to požádali.

Z jejich písemných prací jsme vybrali několik ukázek:
• Jak vysvětlit seniorům, jak se pracuje s počítačem? No, může 

to být těžký, ale věřím, že většina seniorů umí myslet logicky a 
budou si pamatovat, jak s počítačem pracovat. Bydlím s babičkou 
a dědou, kteří počítač mají. Naštěstí babička už ví základní věci, 
ale taky jsem ji to musela naučit. Ale nevadilo mi to, je to přece 
moje milovaná babička.

• Nejdříve bych se představil a zjistil, zda už má nějaké zkuše-
nosti s PC

• Potom bych jim řekla pár dobrých internetových adres, kde se 
toho hodně dozví o politice, zahradě atd. Ukázala bych jim třeba 
i skype, protože jestli mají děti, sourozence…aby si mohli s nimi 
volat zadarmo, pokud jsou třeba v cizině nebo daleko od nich…

• Takže naučit babičku počítač zapnout a otevřít Seznam by 
snad neměl být problém. Hlavně pomalu: „Tak, babi, ta krabička 
dole, to je počítač, vždycky hledej největší čudlík a tím to celé 
zapneš.“Babička se tváří, že to chápe a já trpělivě pokračuju 
dál. Naučím babičku, která ikonka představuje internet, kde a jak 
zmačknout myš, aby se internet otevřel. Tohle jsou kroky, které by 
snad měla zvládnout.

• Sama mám problém něco vysvětlit např. mamce, chce to hodně 
trpělivosti a ta mi teda chybí. 

• Protože starší lidi jsou často pomalejší a moc nechápou, tak jim 
všechno budu ukazovat pomalu a vše ukážu znovu. Babičce ukážu, 
kde může hrát ty její hry jako např. karty, kuličky a další pro mě 
nezáživné hry. Dědovi ukážu sport, auta a další chlapské  věci.- Už 
jsou zase chytřejší a zítra mně můžou zavolat zas, protože to zapo-
menou. Ale mně to nevadí, ráda to pro ně zase a zase udělám.

• Na klávesnici se ťuká, na myš kliká, na monitor kouká…
• Abyste mohli používat počítač, musíte ho umět nejprve pustit, 

přece byste nechtěli, aby kolem vás musel pořád někdo skákat…a 
příště už na to můžete jít bez rady, protože už to budete umět 
sami!

• Když jí něco nejde, tak jí poradím a nechám ji, aby si to zkou-
šela třeba celej den! Má na to čas. 

• Na závěr bych dal číslo telefonu jako 24hodinový servis, kdyby 
něco nešlo

• Senioři mají přece taky právo žít s moderní dobou!
Jeden ze žáků stručně a výstižně napsal:
Moje rada: ČLOVĚK MUSÍ CHTÍT A MUSÍ MÍT TRPĚLI-

VOST!
Senioři z Králík a okolních vesnic, co vy na to?

Ivana Marečková

NAŠI NEJMENŠÍ  „Vítáme vás mezi námi.“

Pavel Hadač

(dokončení z předchozí strany)
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Program na LEDEN
úterý   8.   zač. v 17:00 hod
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede do 

světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale i o vlastní 
životy. Novorozená upírka Bella a její manžel Edward mohou být 
konečně navždy spolu a šťastní, ale příchod jejich pozoruhodné 
dcery Renesmee uvede do pohybu nebezpečný řetězec událostí, 
které pro ně mohou skončit katastrofou. Rodina Cullenových se ale 
rozhodne bojovat a kontaktuje přátele z celého světa, aby spojili 
své síly a postavili se vládnoucímu rodu Volturiových. Velkolepá 
bitva, kde vítězství může vše změnit, právě začíná. Napínavé a 
romantické pokračování filmu Rozbřesk vám připomene, proč se 
Twilight sága stala fenoménem a ukradla srdce dívkám a ženám 
po celém světě.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 115 min.

pátek   18.   ATLAS MRAKŮ   zač. ve 20:00 hod
Filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánro-

vě odlišných příběhů, které se odehrávají v různých časech a na 
různých místech od začátku 19. století až po postapokalytickou 
budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti 
našeho bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i následek a smysl, kdy jediný laskavý 
skutek v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti.

Vstupné 55,-; přístupný od 12 let; titulky; ŠUP; 170 min.

Upozornění pro návštěvníky kina Střelnice: Dočasně skončilo pra-
videlné promítání našeho kina, důvodem je nedostatek filmových titulů 
ve „starém“ formátu 35 mm. Nový digitální formát promítat nemůže-
me, jelikož zatím nemáme digitální technologii. Digitalizace kina je 
naplánována na letošní rok, zkušební provoz zahájíme pravděpodobně 
v květnu nebo v červnu. Do té doby budeme promítat mimo pravidelný 
promítací profil, případně vůbec. Děkujeme za pochopení.

Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2013

sobota   12.   TANEČNÍ SETKÁNÍ   zač. ve 13:30 hod
Soutěžní přehlídka tanečních kolektivů ZUŠ z celé republiky. 

Vstupné dobrovolné.
sobota   19.   HASIČSKÝ PLES   zač. ve 20:00 hod
Pořádá SDH Králíky, informace a vstupenky na tel.: 731 166 

481, p. Dominikus.
sobota   26.   zač. ve 20:00 hod
SPORTOVNÍ PLES SOKOLA BOŘÍKOVICE
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 603 742 

106, p. Ing. Dostálek.
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 

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

KONCERT
 

                

sobota 9. února 2013, 20:00 hod
velký sál Střelnice

vstupenky v předprodeji u paní Kubešové
tel.: 732 202 193

BOHUŠ MATUŠ

host:
Leona Šenková

Nová služba SKI - BOARD
servisu Jablonné nad Orlicí
Sběrna lyží, běžek a snowboardů

na broušení skluznic a hran.
Králiky, Červenovodská 310, DŮM BAREV

odvoz úterý - dovoz čtvrtek
www.sportdolecek.cz

info. 604 284 253, 603 275 691
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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.

HASIČI BILANCOVALI
Sbor dobrovolných hasičů města Králíky na své výroční valné 

hromadě 8. prosince 2012 hodnotil svoji práci za rok 2012.
Schůze se zúčastnili zástupci MÚ a to paní starostka Jana 

Ponocná a pan tajemník Ing. Bouška. Zprávu o činnosti přednesl 
starosta hasičů. Připomněl, že v roce 2014 uplyne 140 let od zalo-
žení dobrovolných hasičů ve městě. Náš sbor čítá 57 členů, z toho 
11 žen. Zhodnotil celoroční schůzovou práci a ostatní akce, které 
hasiči provedli. V lednu uspořádali 3. Hasičský ples s programem 
Travesti show Černých koček, hodnocení bylo dobré, ale účast na 
plese mohla být větší. Sbor získal symbol hasičů - krásný prapor 
se znaky města a hasičů a na druhé straně sv. Florián a městské 
muzeum. Prapor byl, za účasti diváku a hasičů s čestnou stráží, 
posvěcen panem farářem na náměstí před slavnostním zahájení 
Cihelny 2012. Na Cihelně naši hasiči v počtu 35 členů zajišťovali 
po dva dny parkoviště a úklid hlediště. Při akci Moped CUP po-
máhalo zajišťovat bezpečnost na trati našich 13 členů. Bezpečnost 
plavecké části Králického triatlonu zajistili hasiči pomocí loďky 
se záchranným vybavením.Velitel výjezdové jednotky br. Mánek 
přednesl zprávu o počtu výjezdů a to 13 s toho 7 požárů, 4 tech-
nické a ostatní, jednotka také provádí údržbu a opravy techniky, 
školení, námětová cvičení a ukázky pro děti. O soutěžním druž-
stvu, které reprezentuje naše město informoval br. Halanič Luboš. 
Na okrskové soutěži muži A zvítězili a muži B obsadili 4 místo. 
V Líšnici z 18 družstev se umístili na 3 místě, na Prostřední Lipce 
obsadili také 3 místo a o pohár starosty Lichkova s mezinárodní 
účastí zvítězili.   Ne vše se daří, řekl starosta na závěr: Například 
získávat nové mladé členy do našeho sboru, kteří nastoupí za nás 
starší, je náš dlouhodobý problém. Toto byla stručná zpráva hasičů, 
za kterou se skrývají stovky odpracovaných hodin poctivé práce.  
Na závěr děkuji všem našim hasičům za jejich odvedenou práci 
pro sbor a město v roce 2012. Do Nového roku jím přeji, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a pracovních úspěchů. Jménem dob-
rovolných hasičů přeji všem spoluobčanům do roku 2013 hlavně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Za SDH města Králíky starosta Křivohlávek Ladislav

Taneční setkání
pod Králickým Sněžníkem

Taneční obor ZUŠ Králíky Vás srdečně zve v sobotu 12. 1. 2013 
od 13.30 hodin do kulturního domu Střelnice na 2. ročník soutěžní 
taneční přehlídky TANEČNÍ SETKÁNÍ POD KRÁLICKÝM 
SNĚŽNÍKEM. Shlédnete současné a moderní tance, ve kterých se 
Vám představí tanečníci a tanečnice nejen z Králík a Červené Vody, 
ale i z různých koutů České republiky (Hradec Králové, Slatiňany, 
Jablonné nad Orlicí, Úpice, Přelouč, Česká Třebová, Žamberk, 
Rychnov nad Kněžnou) a Slovenska (Žilina). Těšíme se na Vás!

Za realizační tým Iva Musilová

Poděkování
Základní umělecká škola Králíky děkuje všem, kteří pomohli se 

zdárným zajištěním loňského Vánočního jarmarku.
Naše poděkování patří v prvé řadě pracovnicím Městské knihov-

ny a Partnerskému spolku, kteří vybrali v dobrovolné sbírce částku 
převyšující čtyři tisíce korun na společné oblečení dechového 
orchestru naší školy.

Opomenout nemůžeme ani spolupořadatele, město Králíky, dále 
náš už zaběhlý tým sdružení rodičů a přátel školy, pana Milana 
Muchu z restaurace U lípy, který nám každoročně uvaří vynikající 
zelňačku a další nejmenované pomocníky, bez kterých bychom 
se neobešli.

Přestože počasí nebylo nadvakrát, dobrou pohodu a náladu nám 
rozhodně nepokazilo. Myslím, že jsme se všichni dokázali na chvíli 
zastavit, promluvit spolu, nebo se alespoň pozdravit.

Ještě jednou, všem moc děkujeme a na příštím jarmarku na-
shledanou.

Za ZUŠ Olga Zajacová

Manželské večery
Jednota bratrská Králíky pořádá kurz 
Manželské večery, určený pro všechny 
manželské páry, které chtějí vybudovat 
pevný a trvalý vztah, chtějí své manželství 
zlepšit, nebo procházejí náročným obdobím. 
Kurz začíná v pátek 18. ledna 2013 od 
19:30 v Evropském domě a bude probíhat 
pravidelně každý týden do 8. března. Více 
informací a přihlášky na www.jbkraliky.
estranky.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizační tým Petr a Laďka Applovi



Králický zpravodaj 1/2013 - 18

Kulturní program Jablonné nad Orlicí – prosinec 2012
MALÉ ZASTAVENÍ - VÝSTAVA 
Společná výstava Ivany Andresové a Zdeň-

ka Macháčka. Vernisáž výstavy je v neděli 
20. ledna 2013 v kult. a infor. centru čp. 30 
v 15 hod.

Výstava představuje setkání dvou různoro-
dých tvůrců, které svedla dohromady životní 
náhoda. Jamné nad Orlicí. Ivana tam má své 
hluboké kořeny a stále se tam vrací. Zdeňka s 
rodinou do Jamného nedávno přivál osud. Ivana 
kreslí drobné obrázky jen tak pro radost a potěše-
ní své a svých blízkých, Zdeněk je profesionální 
umělec. Sochař a malíř. Naprosto odlišná tvorba. 
Přesto oba do svých děl promítají sebe, svá 
prožívání, své touhy, sdělení i poselství. Výstava 
potrvá do 24. února 2013.

Program digitálního kina Jablon-
né nad Orlicí - leden 2013

Úterý 1. ledna 2013 až neděle 6. ledna 2013 
kino nepromítá  

Bídníci - 7. 1., 8. 1., 11.1. v 19:30 hodin. 
Hlavním hrdinou muzikálu, natočeném podle 
stejnojmenného románu Victora Huga, je Jean 
Valjean (Hugh Jackman), který je odsouzen na 
galeje za to, že ukradl kousek chleba. Po svém 
propuštění se z něj stává skutečný zločinec, 
který procitne ze svých hříchů až když biskup 
zapře před policií jeho loupež. Deset let poté 
se stává starostou městečka Vigau, velitelem 
místní policie je však naneštěstí jmenován 
Inspektor Javert (Russell Crowe), který má s 
Valjeanem z galejí nevyřízené účty. 2D - 152 
min - 99 +1 Kč - VB - od 12 let.

Sedm psychopatů - 9. 1., 10. 1. v 19:30 ho-
din. Scenárista Marty se zoufale snaží dokončit 
svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. 
Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: 
poněkud výstředního a většinou nezaměstnané-
ho herce Billyho  a silně nábožensky založeného 
Hanse , který má za sebou poměrně působivou 
kriminální minulost. Tihle dva se příležitostně 
živí krádežemi psů, které po vypsání odměny 
vrací jejich zazobaným páníčkům. Proti to-
muhle výnosnému byznysu má velké výhrady 
Billyho okouzlující přítelkyně Angela. 2D - 109 
min - 89+1 Kč - USA - přístupný od 12 let.

Ladíme - 14. 1., 15. 1., 18. 1. v 19:30 hodin. 
Beca (Anna Kendrick) nastoupila na novou 
školu a jako těžký introvert má v plánu nikam 
se nezařazovat a s nikým se nepřátelit. To je 
první důvod, proč ji nepotkáte jinak než se 
sluchátky na uších. Tím druhým je touha stát 
se úspěšnou dýdžejkou. Svého plánu se drží až 
do chvíle, než narazí na velmi nesourodou partu 
holek (upjaté královny krásy, urostlé drsňačky, 
sexuální dračice i těžké asociálky), které spojuje 
soutěžní sborové zpívání slavných písniček bez 
hudebního doprovodu. Ten si vytvářejí vlastním 
hlasem. 2D - 112 min - 89+1 Kč - USA - pří-
stupný od 12 let.

Raubíř Ralf 2D - 14. 1., 16. 1. – 99 + 1 Kč 
v 17:30 hodin, 3D 18. 1. – 129+1 Kč v 17:30 
hodin. Wreck-It Ralph touží po tom, aby byl 
milován tak, jako perfektní Good Guy jmé-
nem Fix-It Felix z jeho hry. Problém je v tom, 
že nikdo nemiluje Bad Guye. Ale oni milují 
hrdiny… takže když přichází moderní hra ve 
stylu kdo dřív vystřelí, kde se objeví neoblomná 
Sergeant Calhoun, Ralph to vidí jako příležitost 

k hrdinství a štěstí. Vplíží se do hry s jedno-
duchým plánem – vyhrát medaili – ale brzy 
zničí všechno a nechtěně vypustí smrtelného 
nepřítele, který ohrožuje každou hru v arkádě. 
94 min – USA – přístupný.

Argo 16. 1., 17. 1. v 19:30 hodin. 4. listo-
padu 1979 obsadila skupina iránských studentů 
americké velvyslanectví v Teheránu. Studenti 
zajali 52 lidí, které drželi v zajetí 444 dnů. Ale 
uprostřed chaosu se podařilo šesti Američanům 
utéct a najít útočiště v domě kanadského vel-
vyslance Kena Taylora. Aby USA mohla dostat 
těchto šest diplomatů zpět do Ameriky, tak Tony 
Mendez  specialista na exfiltrace, přichází s 
plánem, propašovat je jako filmový štáb kanad-
ské televize CBC. Kvůli věrohodnosti vznikl i 
scénář k filmu nesoucí název Argo. 2D - 120 
min - 79+1 Kč - USA - přístupný.

Samsara - 19. 1. v 17:30 hodin. Film byl 
natáčen pět let ve dvaceti pěti zemích pěti konti-
nentů na 70 mm film. SAMSARA nás zavádí do 
rozdílných světů. Posvátných území, míst posti-
žených katastrofami, průmyslových komplexů 
a přírodních zázraků. Bez jakéhokoliv dialogu 
a průvodního textu, vyvrací SAMSARA naše 
představy o tradičním dokumentu. Podporuje 
naši vlastní představivost, inspirovanou dech 
beroucími obrazy a transcendentní hudbou, 
která do starého světa vnáší moderní prvky. 2D 
- 102 min - 99+1 Kč - USA - přístupný.

Atlas mraků - 21. 1., 23. 1. v 19:30 hodin. 
Filmová adaptace románu Davida Mitchella 
vypráví šest žánrově odlišných příběhů, které 
se odehrávají v různých časech a na různých 
místech od začátku 19. století až po postapoka-
lytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku 
kontinuální propojenosti našeho bytí a přede-
vším našich činů napříč časem a prostorem, kde 
všechno má svoji příčinu i následek, smysl, kde 
se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a 
kde jediný laskavý skutek v přítomnosti vyvolá 
revoluci v daleké budoucnosti. 2D - 172 min - 
89 Kč - Německo/USA/Hong Kong/Singapur 
- od 12 let.

Země zapomnění - 22. 1., 24. 1. v 19:30 
hodin. 26. dubna 1986, Pripiat, několik kilo-
metrů od Černobylu. Tohoto krásného letního 
dne slaví Anya a Piotr svoji svatbu. Malý 
Valery a jeho otec Alexeï, inženýr v jaderné 
elektrárně Černobyl, zasazují jabloň. Nikolaï, 
lesní správce, vykonává svoji pravidelnou 
pochůzku po lese… V elektrárně však dojde 
k havárii. Piotr je povolán, aby uhasil oheň. 
Nikdy se však nevrátí. Radioaktivita okamžitě 
mění podobu těch, kteří jí byli zasaženi. O deset 
let později. Pripiat, město přízraků, které jeho 
obyvatelé opustili, se stává zemí nikoho, gigan-
tické moderní Pompeje vztyčené na podivném 
turistickém místě… Čas dělá své, avšak jsou 
naděje na nový život zde vůbec ještě možné? 
2D - 108 min - 84+1 Kč - Francie/Ukrajina/
Polsko/Německo - od 12 let.

Hobit: Neočekávaná cesta - 25. 1.  v 19:30 
hodin. Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo 
Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. 
Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené 
trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně 
osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se 
ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s 

legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do 
divočiny vede přes tajemné země, kde se to 
hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Ačkoliv cíl 
jejich výpravy - Osamělá hora, leží na Východě, 
musí projít nejdříve jeskynním systémem, kde 
Bilbo potká někoho, kdo mu navždy změní 
život…Gluma.První díl trilogie filmových 
adaptací od J.R.R. Tolkiena. 3D - 164 min - 
139+1 Kč - USA - přístupný.

Carmen - 27. 1. v 19:00 hodin. Muzikálová 
Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí do 
přímořského španělského města  zrovna v době 
zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou 
Josém Riverou. Oba jsou charakterově čistí až 
naivní. José je přeci jen nedočkavý a rád by 
lásku snoubenců posunul z platonické úrovně 
dál, ale zbožná Katarína je pevně a neoblomně 
rozhodnutá počkat až na svatební noc. José se 
snaží s Katarininým odmítáním smířit, ale první 
setkání s Carmen mu převrátí život na ruby. Síla, 
která je táhne k sobě, svou mohutností překvapí 
nejen Josého, ale i samotnou Carmen. To však 
nenechá chladným majitele cirkusu Garcíu, 
který se ke Carmen chová zcela majetnicky 
a je připraven použít jakékoli prostředky, aby 
si Carmen uchoval pouze pro sebe. 3D - 126 
min - 154+1 Kč - ČR - od 12 let.

Nespoutaný Django - 28. 1., 29. 1. v 19:30 
hodin. Kultovní režisér Quentin Tarantino na-
točil jižanské drama z období před vypuknutím 
Občanské války, jehož hlavním hrdinou je otrok 
Django. Ten má šanci získat díky nájemnému 
lovci lidí dr. Schultzovi svobodu, pokud se mu 
povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. 
Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost 
najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně 
opustit. Ani jeden z hlavních hrdinů však netuší, 
jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobro-
družství svého života. 2D - 165 min - 119+1 
Kč - USA - od 15 let.

Snížek, bílý kožíšek - 28. 1., 30. 1.  v 17:30 
hodin. Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je 
být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval 
od tlupy goril, už když se narodil v hluboké 
džungli. Nyní žije daleko od svého domova, v 
ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou 
největší senzací. Jenže ostatní gorily ho kvůli 
jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán! Chce 
utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z 
cirkusu, která by mu mohla splnit jeho největší 
přání: být jako ostatní, stát se obyčejnou gorilou. 
2D - 90 min - 119+1 Kč do 15 let 99+1Kč - 
Španělsko - přístupný.

Lincoln - 30. 1., 31. 1. v 19:30 hodin. Film 
„Lincoln“ Stevena Spielberga popisuje období 
posledních čtyř měsíců života největšího 
amerického prezidenta Abrahama Lincolna. 
Odhaluje nejriskantnější a nejodvážnější 
rozhodnutí amerického vůdce v době, kdy se 
vyostřuje otázka otroctví a zemí zmítá válka. 
Silné lidské drama se odehrává na jejím konci. 
Lincoln může konflikt ukončit, ale rozhodne se 
hrát vyšší politickou hru, kterou je snaha zrušit 
otroctví. Sám sobě musí zodpovědět, zda za ni 
další promarněné životy stojí. V ten hvězdný 
okamžik dějin musí Lincoln využít veškerý 
talent, odvahu a morální sílu. Musí učinit 
rozhodnutí, díky němuž se stane legendou. 2D 
- 150 min - 99+1 Kč - USA - od 12 let.
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