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Vážení spoluobčané,
protože na začátku každého roku jsme zvyklí hodnotit ten 

uplynulý a plánovat právě začínající rok, neudělám výjimku 
ani letos.

Rok 2013 byl pro město Králíky rokem stabilizace měst-
ských financí a rokem velkých investic do místních, krajských 
i státních komunikací. Díky změně zákona o rozpočtovém 
určení daní jsme měli více prostředků na běžný provoz a 
mohli jsme i více investovat. Vedle nových chodníků, digi-
talizace kina, pokračování oprav kostela v Prostřední Lipce 
a opravě kostelíku v Dolní Lipce proběhlo i velké množství 
drobnějších oprav dalšího městského majetku. Bohatý byl 
také společenský život města, za který je třeba poděkovat 
především všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na 
organizaci tradičních akcí i úplných novinek. O jak velké 
množství sportovních a kulturních akcí se jedná se můžete 
přesvědčit v souhrnném materiálu uveřejněném na stránkách 
města. Nechci na tomto místě vyjmenovávat jednotlivé akce, 
protože hrozí, že na někoho zapomenu, ale ráda bych se 
zmínila o jednom velmi úspěšném nápadu na jehož naplnění 
jste se podíleli i vy. V prosinci 2012 byla v rámci hudebního 
putování po čtyřech venkovských kostelích „Vím já kostelíček 
…“ zahájena veřejná sbírka na opravu varhan, jejichž údržba 
byla po léta zanedbávána. V průběhu jednoho kalendářního 
roku darovali účastníci vánočního i letního putování a další 
štědří dárci sumu, za kterou byly zakonzervovány zbytky var-
han v Heřmanicích a opraveny varhany v Prostřední Lipce. A 
tak se hra na opravené varhany stala vyvrcholením vánočního 
putovní 2013. Poděkování patří nejen Denise Hejtmanské 
a Kristině Brůnové, které vše vymyslely a zorganizovaly, 
jejich přátelům a rodinným příslušníkům, kteří pomáhali při 
manipulaci s nástroji, varhanáři panu Červenkovi, který var-
hany opravil, organologu Václavu Uhlířovi, který bez nároku 
na odměnu zajišťoval odborný dohled, ale také všem, kteří 
peněžitými dary přispěli na tuto dobrou věc. Finanční dary 
z posledního vánočního putování budou základem pro opravu 
varhan v kostelíku v Dolní Lipce, který je podle zpracovaného 
harmonogramu další v pořadí.

Jestliže v uplynulém roce byly hlavním tématem života ve 
městě investice do silnic a chodníků, bude rok 2014 rokem 
tělocvičen. V rozpočtu, který zastupitelstvo města schválilo 
na svém prosincovém zasedání, je počítáno s rekonstrukcí 
sociálního zařízení a šaten v tělocvičně u nádraží a výměnou 
oken a zateplení tělocvičny za žlutou školou. Druhá z akcí je 
sice podmíněna získáním dotace z programu Státního fondu 
životního prostředí Zelená úsporám, ale pravděpodobnost, že 
dotaci získáme je velmi vysoká. Významná částka je v roz-
počtu určena také na údržbu bytů. Zde je počítáno především 
s výměnou oken na domě čp. 352 v ul. Příční a některými 
drobnějšími opravami. Pokračovat budeme také v budování 
chodníků, úpravách okolo autobusového nádraží a opravách 

dalšího městského majetku. Pro jednotku SDH pořídíme nové 
auto místo dosluhující Avie, jejíž další oprava je neekonomic-
ká. Tak jako v minulých letech je součástí rozpočtu podpora 
spolků a zájmových sdružení prostřednictvím grantového 
programu města a péče o sportoviště. Našlo by se jistě ještě 
hodně věcí, které je ve městě potřeba vylepšit, na ty však 
budeme muset počkat do dalších let. 

Vážení spoluobčané,
přeji nám všem do nadcházejícího roku 2014 hodně zdraví, 

štěstí, spokojenosti a vzájemné tolerance. Nezapomeňme však, 
že nic z toho k nám nepřijde samo. Zdraví máme sice každý 
jiné, ale i my sami můžeme pro jeho lepší stav něco udělat. 
Štěstí je třeba jít naproti, samo nám do klína nespadne. Spo-
kojenost vychází nejen z našich hmotných statků, ale je také 
stavem naší mysli. A tolerance? Ta je podle mého názoru pro 
každého z nás nejdůležitější. Čím tolerantnější budeme ke 
svému okolí, tím spokojenější bude náš vlastní život. A naopak 
to platí ještě více. Mějme krásný rok 2014.

Jana Ponocná, starostka

Fotografie Veroniky Mačátové k článku Strom a Alej roku 2013.



Králický zpravodaj 1/2014 - 2



Králický zpravodaj 1/2014 - 3

Společný nákup energií se vyplatil
I přes počáteční obtíže, které provázely společný nákup energií 

pro králické domácnosti prostřednictvím komoditní burzy, kdy 
ministerstvo průmyslu a obchodu neudělilo souhlas k tomuto pro-
cesu a celá záležitost je stále v režimu připomínek, se nám nakonec 
podařilo uskutečnit tento záměr. 

Dohodli jsme se se společností ENSYTRA s.r.o., Mohelnice 
na elektronické aukci nákupu elektřiny a plynu pro králické do-
mácnosti. Z  57 přihlášených domácností se nakonec elektronické 
aukce zúčastnilo 15 domácností na nákup plynu a 20 domácností na 
nákup elektřiny. Počet zúčastněných byl z velké většiny ovlivněn 
masivní reklamou dodavatelských společností na zákazníky a tak 
někteří podepsali novou smlouvu svému původnímu dodavateli 
za nabízenou slevu, dalším negativním jevem bylo přílišné pro-
tahování ukončení smluv ze strany dodavatelů, kteří se snažili 
maximálně využít zákonné lhůty a během této doby ještě působit 
na své odběratele. Proto se celá aukce uskutečnila až po vyřízení 
všech potřebných dokladů.

Vše se nakonec podařilo a 5. 12. 2013 proběhla elektronická 
aukce na nákup elektrické energie, jejímž vítězem se stala společ-
nost TAURON Czech Energy s.r.o., OSTRAVA a podařilo se nám 
takto uspořit zúčastněným domácnostem 25,1 %, což představuje 
úsporu nákladů v jednotlivých domácnostech od 300,- do 3 400,-
Kč dle spotřeby ve srovnání s cenami dominantního dodavatele 
na rok 2014.

11. 12. 2013 pak proběhla elektronická aukce na nákup zemního 
plynu a jejím vítězem se stala společnost ENERGIE 2 a.s., Pra-
ha. Elektronickým nákupem se nám podařilo uspořit 27,6 %, což 
představuje úsporu nákladů od 1000,- do 11600,- Kč dle spotřeby 
ve srovnání s cenami dominantního dodavatele na rok 2014.

Všichni účastníci společného nákupu energií pro králické domác-
nosti, kteří mají internet, obdrželi přístupová hesla ke svému profilu 
a mohli on-line sledovat elektronickou aukci na svých profilech, 
ostatní mohli přijít sledovat aukci na městský úřad do zasedací 
místnosti zastupitelstva, kde byl celý průběh obou aukcí promítán.

Smlouvy o sdružených dodávkách obou komodit byly systémem 
společnosti ENSYTRA s.r.o., Mohelnice vygenerovány, elektronic-
ky podepsány a zaslány k podpisu vítězným dodavatelům. Občané, 
kteří zaslali plnou moc opravňující společnost ENSYTRA, s.r.o. 
k podpisu uvedených smluv jejich jménem, budou po novém roce 
moci nalézt smlouvy na svých profilech, kam budou přidány. Ob-
čané, kteří svou plnou moc neodeslali, dostanou příslušné smlouvy 
poštou. Registrace nových zákazníků u operátora trhu byla novými 
dodavateli samozřejmě již zajištěna.

Jsem velmi rád, že se nám společně podařilo ušetřit nemalé 
náklady na provoz domácností v Králíkách, je to dobrý příklad pro 
ostatní na rok příští, kdy budeme opět organizovat společný nákup 
energií. Smlouvy jsou uzavírány vždy na jeden rok.

Závěrem mi dovolte popřát všem v novém roce hodně štěstí, 
zdraví a optimismu.

Antonín Vyšohlíd

Poděkování za podporu
Ráda bych za všechny zaměstnance a za všechny studenty 

současné i budoucí poděkovala všem občanům, kteří podpořili 
svým podpisem petici proti splynutí našeho králického učiliště 
s učilištěm v Žamberku.

Ani ve snu by nás nenapadlo, že během pouhých šesti dnů 
se sejde pod peticí téměř čtyři a půl tisíce podpisů. Tedy více, 
než má naše město obyvatel. Z toho je vidět, že petici podpořilo 
i mnoho občanů z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Velký dík patří především paní starostce Janě Ponocné a 
celému vedení města. Paní starostka spolu se mnou vystoupila 
na zasedání krajského zastupitelstva, kde jsme vysvětlovaly 
krajským zastupitelům důvody, proč by naše učiliště mělo být 
zachováno. Paní starostka dále napsala otevřený dopis kraj-
ským zastupitelům, pod který se podepsali 
i starostové obcí Červená Voda, Lichkov, 
Mladkov, Dolní Morava, Malá Morava a 
města Štíty.

Podpořily nás i firmy OMB composites 
EU a.s. Králíky, Klein a Blažek s.r.o. Štíty, 
ZEOS s.r.o. Prostřední Lipka, Kunvaldská 
a.s. a ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny. Všem 
zmíněným za podporu velmi děkujeme.

Také naše králické zastupitelstvo přijalo 
usnesení, ve kterém vyjádřilo zásadní ne-
souhlas s plánovaným sloučením našeho a 
žambereckého učiliště. Pro toto usnesení 
z dvanácti přítomných zastupitelů nehla-
sovali pouze pánové Ježek a Kosuk.

Díky těmto protestním akcím nejen 
v Králíkách, ale i v dalších městech, pan 
hejtman rozhodl o stažení projednávání 
otázky slučování škol z programu jednání 
krajského zastupitelstva a slíbil, že osobně 

navštíví všechny dotčené subjekty a bude znovu jednat jak 
s vedením škol, tak se zástupci měst. K celé problematice 
vydal prohlášení, které je možno si přečíst na stránkách Par-
dubického kraje.

Věřím, že v součinnosti s vedením našeho města a okolních 
obcí a s podporou firem na Králicku se nám podaří přesvědčit 
vedení kraje o životaschopnosti našeho učiliště, o jeho důle-
žitosti pro děti z Králicka i pro celý mikroregion.

Ještě jednou děkuji všem, kteří nás podpořili. Jedno malé 
vítězství máme, nicméně ke konečnému cíli – zachování uči-
liště v Králíkách – povede ještě dlouhá cesta. Ale věřím, že i s 
Vaší podporou ji zvládneme.

Petra Doubravová
zástupkyně ředitele SOUo Králíky
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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 350 Kč/m2,s boni-
fikací (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 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. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 11  Bytový dům čp.: 352
Ulice a obec: Příční, Králíky
Další údaje: velikost bytu 1+kk, byt je ve 4. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu, balkonu a půdy 
je 61,19 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.685 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 2.345 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 10.060 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 17. 1. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 2. 2014 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 2  Bytový dům čp.: 483
Ulice a obec: Nádražní, Králíky
Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve 2. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu, balkonu a půdy 
je 103,4 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 3.655 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: 300 Kč/1 osoba
Výše předepsané kauce: 7.910 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 10. 1. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 2. 2014 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 5 odst. 1 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 9 konaného 16. prosince 2013

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná,starostka;, Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta; Mgr. Jan Mlynář, člen RM; Ing. 
Ladislav Tóth, člen RM; Vladimír Hejtman-
ský; JUDr. Milan Ježek; Ing. Roman Kosuk;  
Mgr. Dušan Krabec; Ladislav Křivohlávek; 
Iva Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvadba; Ing. 
Pavel Strnad.

Z části jednání omluven: Mgr. Dušan 
Krabec.

Z jednání omluveni: Mgr. Vlastimil Kubí-
ček, Pavel Morong, Arnošt Juránek.

Za MěÚ: pí Prausová, Ing. Kubíčková, pí 
Hájková, Ing. Macháček, Ing. Divíšek, Ing. 
Orlita, Bc. Mlynář, Bc. Nosková, p. Čuma, 
Bc. Strnad.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Schválení návratné

finanční výpomoci
4.3. Schválení rozpočtového

výhledu 2014 - 2018
4.4. Schválení rozpočtu na rok 2014

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 11 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnáše-
níschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání ZM 
ze dne 11.11.2013 Mgr. Vlastimil Kubíček a 
Mgr. Jan Mlynář nevznesli připomínky. Ově-
řovateli tohoto zápisu byli navrženi a schváleni 
pan Vladimír Hejtmanský a paní Iva Musilová.

ZM/2013/09/118: ZM schvaluje ověřova-
teli dnešního zápisu jednání pana Vladimíra 
Hejtmanského a paní Ivu Musilovou. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Mgr. Krabec 
se neúčastnil jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplnění 

programu. Paní starostka navrhla hlasovat o 
zveřejněném návrhu programu.

ZM/2013/09/119: ZM schvaluje program 
jednání ZM č. 09.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Mgr. Krabec 
se neúčastnil jednání)

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

nesl místostarosta města pan Antonín Vyšohlíd. 
Nebylo přijato žádné usnesení. Do jednacího 
sálu se dostavil Mgr. Krabec.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Prodej bytové jednotky č. 4/3 v čp. 

4 v Králíkách
ZM/2013/09/120: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej bytové jednotky 
č. 4/3 v nemovitosti č.p. 4 na st.p.č. 234 a 
spoluvlastnického podílu ve výši 1470/10000 
na pozemku st.p.č. 234 a společných částech 
domu vše v k.ú. Králíky manželům K., 
Králíky za kupní cenu ve výši 442.022 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.2. Prodej pozemku st.p.č. 221 v k.ú. 
Prostřední Lipka

ZM/2013/09/121: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
221 – zastavěné plochy o výměře 25 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka manželům V., Králíky za 
kupní cenu 3.722 Kč.

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.3. Prodej pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. (870)GP v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2013/09/122: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku ve zjed-
nodušené evidenci p.č. (870)GP o výměře 4 
517 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice k zeměděl-
skému hospodaření panu B., Praha za kupní 
cenu ve výši 9.084 Kč.

Hlasování: 10:2:0 (schváleno)

4.1.4. Prodej pozemků p.p.č. 270/3 a p.p.č. 
280/4 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2013/09/123: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
270/3 – ostatní plochy o výměře 173 m2 a 
p.p.č. 280/4 – ostatní plochy o výměře 370 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč České republice - 
Katastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, 
IČO 00213721, Čechovo nábřeží 1791, 530 
86 Pardubice za kupní cenu stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 23.010 Kč. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.1.5. Prodej pozemku p.p.č. 2072/34 v k.ú. 
Králíky

ZM/2013/09/124: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2072/34 – zahrady o výměře 74 m2 v k.ú. 
Králíky manželům W., Králíky za kupní 
cenu 7.128 Kč. 

Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

4.1.6. Záměr prodeje pozemků p.p.č. 465/2, 
466/1, 466/7 a 466/8 v k.ú. Dolní Hedeč

ZM/2013/09/125: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 465/2 – trvalý travní porost o výmě-
ře 266 m2, p.p.č. 466/1 – zahrada o výměře 
18 m2, p.p.č. 466/7 – trvalý travní porost 
o výměře 183 m2 a p.p.č. 466/8 – trvalý travní 
porost o výměře 260 m2 v k.ú. Dolní Hedeč. 

Hlasování: 9:0:2 (schváleno, Ing. Kosuk 
nehlasoval z důvodu podjatosti)

4.1.7. Záměr prodeje stavby bez čp/če – 
garáže na st.p.č. 1157/1 a pozemku st.p.č. 
1157/1 v k.ú. Králíky

ZM/2013/09/126: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje stavby 
bez čp/če – garáže na st.p.č. 1157/1 a po-
zemku st.p.č. 1157/1 – zastavěné plochy 
o výměře 115 m2 v k.ú. Králíky za kupní 
cenu ve výši 250.000 Kč s předkupním 
právem stávajícím nájemcům garážových 
stání a to do podílového spoluvlastnictví. 
Zároveň ZM schvaluje, že nepřijmou-li 
stávající nájemci nabídku převodu učině-
nou městem do 3 měsíců ode dne, kdy jim 
byla doručena, budou nemovitosti, příp. 
spoluvlastnické podíly, nabídnuty k prodeji 
ostatním zájemcům. ZM ukládá záměr 
prodeje nemovitostí za těchto podmínek 
zveřejnit. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)

4.1.8. Prodej pozemku p.p.č. 557/1 v k.ú. 
Dolní Hedeč – prodloužení termínu podpisu 
kupní smlouvy

ZM/2013/09/127: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodloužení termínu 
zaplacení kupní ceny a podpisu kupní 
smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 557/1 – 
trvalého travního porostu o výměře 690 m2 
v k.ú. Dolní Hedeč panu B., 561 69 Králíky 
za kupní cenu 101.000 Kč a to nejpozději 
do 31. 5. 2014. 

Hlasování: 7:4:1 (neschváleno)

4.1.9. Smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním 
stavby a provedením stavby - p.p.č. 1050 
v k.ú. Králíky

ZM/2013/09/128: ZM schvaluje nákup 
části pozemku p.p.č. 1050 – zahrady o vý-
měře cca 9 m2 v k.ú. Králíky a schvaluje 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstupu 
na pozemek a souhlas s umístěním a prove-
dením stavby „Chodník podél silnice I/43 
Králíky – ul. Moravská“ s panem Š., 561 
69 Králíky a to z důvodu budoucího majet-
koprávního vypořádání stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)

4.1.10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním 
stavby a provedením stavby - p.p.č. 1046/4 
v k.ú. Králíky

ZM/2013/09/129: ZM schvaluje nákup 
části pozemku p.p.č. 1046/4 – ostatní plochu 
o výměře cca 4 m2 a schvaluje smlouvu 
o budoucí kupní smlouvě, o vstupu na po-
zemek a souhlas s umístěním a provedením 
stavby „Chodník podél silnice I/43 Králí-
ky – ul. Moravská“ s manžely S., bytem 
Králíky a to z důvodu budoucího majet-
koprávního vypořádání stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)
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4.1.11. Smlouva o budoucí kupní smlouvě, 
o vstupu na pozemek a souhlas s umístěním 
stavby a provedením stavby - p.p.č. 1047/2 
v k.ú. Králíky

ZM/2013/09/130: ZM schvaluje nákup 
části pozemků p.p.č. 1047/2 – zahrady 
o výměře cca 2 m2 a st.p.č. 668 – zastavě-
né plochy o výměře cca 5 m2 a schvaluje 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, o vstu-
pu na pozemek a souhlas s umístěním a 
provedením stavby „Chodník podél silnice 
I/43 Králíky – ul. Moravská“ s paní Ch., 
a paní N., Wien, Rakousko a to z důvodu 
budoucího majetkoprávního vypořádání 
stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky 
– ul. Moravská“. 

Hlasování: 10:1:1 (schváleno)

4.2. Schválení návratné finanční vý-
pomoci

ZM/2013/09/131: ZM schvaluje po-
skytnutí návratné finanční výpomoci ve 
výši 149.220 Kč Sboru Jednoty bratrské 
na předfinancování projektu „Vybavení 
Centra pro všechny generace“. 

Hlasování: 12:0:0 (schváleno)

4.3. Schválení rozpočtového výhledu 
2014 - 2018

ZM/2013/09/132: ZM schvaluje Rozpoč-
tový výhled na roky 2014 – 2018 v před-

loženém znění.
Hlasování: 10:0:2 (schváleno)

4.4. Schválení rozpočtu na rok 2014
Ing. Kosuk navrhl usnesení:
ZM/2013/09/133: ZM Králíky neschva-

luje návrh rozpočtu města pro rok 2014 
v předloženém znění. 

Hlasování: 3:9:0 (neschváleno)

Starostka dala hlasovat o původně navr-
ženém usnesení.

ZM/2013/09/134: ZM schvaluje roz-
počet města Králíky pro rok 2014 tak-
to: Třída 1 – Daňové příjmy ve výši 
53.847.000 Kč Třída 2 – Nedaňové příjmy 
ve výši 22.971.400 Kč Třída 3 – Kapitá-
lové příjmy ve výši 2.640.000 Kč Třída 
4 – Přijaté transfery ve výši 4.246.600 Kč 
Třída 5 – Běžné výdaje ve výši 69.585.000 
Kč Třída 6 – Kapitálové výdaje ve výši 
10.990.000 Kč Třída 8 – Financování ve 
výši -3.130.000 Kč.

Hlasování: 9:3:0 (schváleno)

ZM/2013/09/135: ZM schvaluje dle 
svých kompetencí vyhrazených zákonem 
o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, 
peněžitých a věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2014 v té výši a těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou uvedeny 

v tabulkové části tohoto rozpočtu. 
Hlasování: 9:3:0 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Starostka navrhla usnesení:
ZM/2013/09/136: Zastupitelstvo města 

Králíky zásadně nesouhlasí s připravova-
nými změnami organizace Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje.

Hlasování: 11:0:0 (schváleno, Ing. Kosuk 
odmítl hlasovat)

Paní starostka navrhla usnesení:
ZM/2013/09/137: Zastupitelstvo města 

Králíky zásadně nesouhlasí s Rozhodnu-
tím Rady Pardubického kraje o splynutí 
Středního odborného učiliště opraváren-
ského Králíky se Střední školou obchodu, 
řemesel a služeb Žamberk a založením 
nové školy se sídlem v Žamberku, protože 
tento krok významně zjednoduší možnost 
zrušení školy v Králíkách. 

Hlasování: 10:0:1 (schváleno, Ing. Kosuk 
odmítl hlasovat)

Starostka ukončila jednání ve 20:42 hodin.

27. 11.
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 

3707 – trvalého travního porostu o výměře 
5057 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělské-
ho hospodaření společnosti BIO&CEEPORT 
s.r.o., Králíky.

RM schvaluje nový záměr pronájmu neby-
tového prostoru o výměře 43,90 m2 ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybave-
nosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za účelem 
pronájmu – zřízení psychiatrické ordinace 2 
dny v týdnu za nájemné ve výši 14.400 Kč/
rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit, a 
to na nezbytně nutnou dobu 15 dnů.

RM schvaluje smlouvu o dílo – dodatek 
č. 1 na akci „Modernizace sil. II/312 – křiž. 
Červený Potok, I. etapa – Chodníky“ s firmou 
EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice Polabiny.

RM schvaluje uzavření městského úřadu pro 
veřejnost dne 27. 12. 2013 a dne 31. 12. 2013. 

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

RM bere na vědomí informaci o aktuální 
situaci v počtu zapsaných žáků v evidenci ZUŠ 
Králíky pro školní rok 2013/2014.

RM schvaluje smlouvu o dílo – dodatek č. 1 
na akci „Úprava chodníků podél I/43 Králíky, 
průtah“ s firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 
51, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

RM schvaluje předložený projekt „Florbalo-
vá výzbroj a výstroj pro výuku a volnočasové 
aktivity“ předložený příspěvkovou organizací 
Gymnázium a základní škola pro rok 2014.

RM ruší usnesení č. RM/2013/46/679 ze dne 

20. 11. 2013 a schvaluje pronájem pozemku p.
p.č. 3490 – orné půdy o výměře 47966 m2 v k.ú. 
Králíky za účelem zemědělského hospodaření 
společnosti ZEOS, s.r.o., Králíky.

2. 12.
RM schvaluje uzavření budoucí smlouvy 

na pronájem nebytového prostoru o výměře 
43,90 m2 ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu 
občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky za účelem pronájmu – zřízení psychiat-
rické ordinace, na 2 dny v týdnu za nájemné ve 
výši 14.400 Kč/rok, a to společnosti PASMED 
s.r.o., Žamberk.

4. 12.
RM schvaluje v souladu s usnesením 

RM/2011/11/123 ze dne 2. 3. 2011 uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro opráv-
něné Sdružení obcí Orlicko, Žamberk s tím, že 
se rozšiřuje předmět zatížení o pozemkovou 
parcelu č. 1046/129 v k.ú. Králíky, která byla 
taktéž dotčena akcí „Cyklostezka Králíky – 
Červená Voda“. 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelo-
vé státní neinvestiční dotace v požární ochraně 
na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů 
obce pro rok 2013 – ostatní části dotace – ŘÍ-
JEN 2013“, a to na částku 7.570 Kč. Smlouva je 
uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubickým 
krajem a příjemcem - Městem Králíky. 

RM Králíky schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na zpracování Lesních hospodářských 
osnov pro ZO Hanušovice s firmou Taxonia 
CZ, s.r.o., Olomouc.

RM doporučuje ZM schválení rozpočtového 

výhledu na roky 2014 – 2018 a ukládá starostce 
předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města 
Králíky pro rok 2014 a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočet v předloženém 
znění.

RM schvaluje, v souladu s ustanovením 
§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
zvýšení mzdového ukazatele v doplňkové 
činnosti u příspěvkové organizace Školní 
jídelna Králíky.

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 
1.000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí na zajištění 45. ročníku 
ankety „O nejúspěšnějšího sportovce, trenéry, 
cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad 
Orlicí“ za rok 2013. Příspěvek bude poskytnut 
v oblasti přímé podpory z rozpočtu pro rok 2014 
na účet Orlického sportovního sdružení okresu 
Ústí nad Orlicí vedený u KB Ústí nad Orlicí 
číslo 2231611/0100, variabilní symbol 7110. 

RM bere na vědomí žádost Sdružení rodičů 
při ZUŠ v Králíkách a ukládá odboru ŠKT 
zařadit žádost do Dotačního programu pro 
rok 2014.

RM projednala žádost školy Gymnázium 
Žamberk a neschvaluje poskytnutí příspěvku 
na renovaci žákovských šaten.

RM bere na vědomí žádost občanského 
sdružení JUKRA o.s. a souhlasí se změnou 
ve výši spoluúčasti města na realizovaném 
projektu „Historie pro budoucnost 2013“ na 
20,80 %, maximálně 33.000 Kč.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
16. 12. 2013. 
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11. 12.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 

k pozemku st.p.č. 54 – zastavěné ploše o vý-
měře 180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč s panem J. 
V., Králíky a to dohodou ke dni 31. 12. 2013.

RM bere na vědomí vyjádření pana M. V., 
Králíky k prodeji pozemků p.p.č. 1295/24 – 
orná půda o výměře 4 049 m2, p.p.č. 1295/45 
– orná půda o výměře 96 m2 a p.p.č. 1295/46 
– orná půda o výměře 254 m2 vše v k.ú. Králíky 
městu Králíky a pověřuje vedoucí MO dalším 
jednáním.

RM bere na vědomí zahájení zjišťovacího 
řízení záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace 
v zátopě“ zařazeného v kat. II oznamovatele 
Povodí Labe, s.p., Hradec Králové posuzo-
vání vlivů na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 90/2 – trvalý travní porost 
o výměře 320 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejmé-
ně však za cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje pozemku. 

RM nedoporučuje schválit prominutí pohle-
dávky u pana Ing. Karla Vlasáka, Čechova 152, 
Kadaň, která povinnému vznikla v souvislosti 
s ručením za úvěr, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

RM schvaluje ukončení spolupráce s JUDr. 
Jaroslavem Vaňkem, právní a pojišťovací kan-
celáří Vanlex, Havlíčkův Brod, zastoupená na 
základě smlouvy o zprostředkování pojištění 
ze dne 23. 9. 1997 a to dohodou k 30. 6. 2014. 

RM bere na vědomí představu pana J. S., 
Verměřovice o pronájmu pozemků na akci CI-
HELNA 2014 a ukládá vedení města a MO se 
všemi vlastníky pozemků areálu Cihelny jednat 
o nových podmínkách pronájmu pozemků.  

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas 
s umístěním a provedením stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ 
s manžely J. a H. S., Králíky a to z důvodu 
budoucího majetkoprávního vypořádání 
stavby „Chodník podél silnice I/43 Králíky 
– ul. Moravská“. Zároveň ukládá vedoucímu 
odboru VTS předložit bod na jednání ZM dne 
16.12.2013.

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas 
s umístěním a provedením stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ 
s panem J. Š., Králíky a to z důvodu budoucího 
majetkoprávního vypořádání stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. Zá-
roveň ukládá vedoucímu odboru VTS předložit 
bod na jednání ZM dne 16. 12. 2013.

RM doporučuje schválit smlouvu o budoucí 
kupní smlouvě, o vstupu na pozemek a souhlas 
s umístěním a provedením stavby „Chodník 
podél silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“ 
s paní J. Ch., Praha a paní O. N., Wien A-1120, 
Rakousko a to z důvodu budoucího majetko-
právního vypořádání stavby „Chodník podél 
silnice I/43 Králíky – ul. Moravská“. Zároveň 
ukládá vedoucímu odboru VTS předložit bod 

na jednání ZM dne 16. 12. 2013.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na 

zabezpečení provozu systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálního odpadu s firmou SMK 
s.r.o. Králíky.

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy 
o dílo č. 201213 na zajištění dotačního ma-
nagementu akce „Regenerace památné aleje 
ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ 
s Ing. R. Ulmannovou, Libchavy.

RM schvaluje prodej 87,41 m3 dříví spo-
lečnosti Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Růžová 462, 561 69 Králíky za celkovou 
prodejní cenu 57.906 Kč bez DPH.

RM schvaluje, v souladu s ustanovením 
§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění převod 
finančních prostředků ve výši 135.000 Kč ze 
závazného ukazatele na platy zaměstnanců 
do závazného ukazatele příspěvek na činnost 
organizace.

RM jmenuje Antonína Vyšohlída do funkce 
člena školské rady při škole Gymnázium a zá-
kladní škola Králíky s mandátem do skončení 
funkčního období stávající školské rady. 

RM schvaluje podání žádosti o grant s ná-
zvem „Rekonstrukce pancéřových zásuvných 
vrat ve vchodovém objektu K-S 12a tvrze 
Hůrka“ a ukládá odboru ŠKT zajistit ve spo-
lupráci s provozovatelem tvrze Hůrka podání 
žádosti o grant. 

RM schvaluje podání žádosti o grant s ná-
zvem „Druhá etapa opravy Sousoší kalvárie 
reg. č. památky 21181/6-4048 v a ukládá odbo-
ru ŠKT zajistit ve spolupráci se zpracovatelem 
restaurátorské zprávy podání žádosti o grant. 

RM schvaluje podání žádosti o grant 
s názvem „Oprava Schwarzerova kříže“ a 
ukládá odboru ŠKT zajistit ve spolupráci se 
zpracovatelem odborného posudku podání 
žádosti o grant. 

RM bere na vědomí žádost Duchovní sprá-
vy poutního kostela v Králíkách II a souhlasí 
s jejím zařazením do Dotačního a grantového 
programu města Králíky pro rok 2014.

RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2014 cenu 
stočného ve výši 27,37 Kč bez DPH (31,48 Kč 
včetně DPH).

18. 12.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemku p.p.č. 628/44 – trvalý travní porost 
o výměře 261 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
+ náhrada za ušlé nájemné za poslední 3 roky 
ve výši 2.349 Kč, a ukládá předložit bod na 
jednání ZM.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 678/3 – zastavěné plochy 
o výměře 19 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 130 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku.

RM doporučuje schválit prodloužení ter-
mínu uzavření kupní smlouvy, resp. zaplacení 
kupní ceny za prodej pozemku p.p.č. 62/2 v k.ú. 
Králíky paní D. Š., Králíky a to nejpozději 
do 30. 4. 2014 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje Směrnici o aplikaci reál-
né hodnoty u majetku určeného k prodeji 
č. PP/163/S/2013 v předloženém znění s účin-
ností od 19. 12. 2013. 

RM ruší usnesení č. RM/2013/48/701 ze dne 
2. 12. 2013. Současně RM schvaluje pronájem 
nebytového prostoru o výměře 43,90 m2 ve 2. 
NP v budově čp. 414 – objektu občanské vyba-
venosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za účelem 
pronájmu – zřízení psychiatrické ordinace na 
2 dny v týdnu za nájemné ve výši 14.400 Kč/
rok společnosti PASMED s.r.o., Žamberk, a to 
s účinností od 01.02.2014.

RM schvaluje cenu za zřizování věcných 
břemen ve výši 100 Kč/bm (i za každý započatý 
metr) + DPH pro RWE Distribuční služby, 
s.r.o., se sídlem Brno, Regionální pracoviště 
Hradec Králové. 

RM souhlasí s bezplatným užíváním 
pozemků p.p.č. 707/2, p.p.č. 708 a části po-
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zemku p.p.č. 707/1 v k.ú. Dolní Hedeč ke zřízení tábořiště při konání 
8. Mezinárodního srazu turistů v Králíkách 2014 ve dnech 6. – 9. 2. 
2014, jehož je město Králíky spolupořadatelem. Zároveň RM ukládá 
MO oznámit užívání části pozemku p.p.č. 707/1 v k.ú. Dolní Hedeč 
na nezbytně nutnou dobu nájemci pozemku panu J. P.

RM v souvislosti se závěry z auditu ve společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., ukládá jednateli společnosti:

do 31. 1. 2014 provést revizi veškerých smluv o pronajímání neby-
tových prostorů. V případě, že druhá smluvní strana je plátcem DPH, 
pak je nutné se řídit Čl. 6 odst. (4) Pravidel pro pronajímání nebytových 
prostorů ve vlastnictví města Králíky

do 31. 1. 2014 provést kontrolu, zda bylo s nájemci nebytových 
prostorů pravidelně prováděno vyúčtování služeb spojených s užíváním 
nebytových prostorů 

do 30. 4. 2014 provést a předložit vyúčtování služeb u nájemců 
nebytových prostorů za období let 2010-2012, u kterých nebylo pro-
váděno vyúčtování služeb.

RM ruší usnesení č. RM/2013/46/681 ze dne 20. 11. 2013 a schvaluje 
záměr výpůjčky nebytového prostoru o výměře 23,63 m2 – kanceláře 
vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Ev-
ropský dům za účelem provozování volnočasových aktivit a skladové 
prostory.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 13-51 a 13-52 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím resortních ministerstev a Krajského úřadu 
Pardubického kraje, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 56.825 Kč.

RM souhlasí s uložením zeminy stavební firmě ŽSD a.s. Modřice 
v prostoru bývalé skládky Dolní Boříkovice za cenu 60 Kč/tuna. 

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o užití, implementaci 
a provozní podpoře informačního systému FENIX č. F-10-01075 se 
společností Asseco Solutions.

RM jmenuje od 1. 1. 2014 vedoucí finančního odboru paní Ing. 

Výpis z jednání Rady města Králíky
Magdalenu Berkovou.

RM bere na vědomí výsledky provedeného auditu účetnictví a hos-
podaření bytového hospodářství společnosti Služby města Králíky, s.r.o. 
a ukládá jednateli SMK předložit do 30. 6. 2014 zprávu o provedených 
opatřeních k nápravě v části týkající se účetnictví společnosti.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Gymnázium 
a základní škola Králíky na rok 2014.

RM bere na vědomí předložený Protokol o veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Městské muzeum Králíky.

RM bere na vědomí předložený Protokol o veřejnosprávní kontrole 
v příspěvkové organizaci Klub Na Střelnici Králíky.

RM bere na vědomí převod části přidělených finančních pro-
středků OV Horní Lipka ve výši 2.700 Kč na konto Míša číslo účtu 
7777772222/0800, variabilní symbol 00081176157.

Daň z nemovitých
věcí

od 1. 1. 2014
Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2013 ke změnám 

okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke 
změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, 
dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolau-
dace, změna užívání, digitalizace území, 
pozemkové úpravy, převody bytů do os. 
vlastnictví…), že mají  dle § 13a zákona 
č. 338/1992 Sb. povinnost podat daňové 
přiznání do 31. 1. 2014.

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl 
tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce 
pokuty za opožděné podání (dle § 250 zákona 
č.280/2009 Sb.).

Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu ne-
movitostí pozbývá k 31. 12. 2013 platnosti. 
Daňové souvislosti dědictví a darování se od 
1. ledna 2014 stávají součástí zákona o daních 
z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje 
zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Bližší informace je možné získat na in-
ternetu http://www.financnisprava.cz nebo 
na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, 
Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 
678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště FÚ

Změna úředních hodin
podatelen a pokladních

hodin na všech územních
pracovištích Finančního úřadu

pro Pardubický kraj
Od 1. 1. 2014 dochází ke změně úředních hodin všech podatelen 

Finančního úřadu pro Pardubický kraj, tzn. podatelny Finančního 
úřadu pro Pardubický kraj i podatelen na všech územních praco-
vištích: pondělí: 8:00 – 17:00 hodin

 úterý: 8:00 – 15:30 hodin
 středa: 8:00 – 17:00 hodin
 čtvrtek: 8:00 – 15:30 hodin
 pátek: 8:00 – 14:00 hodin.
Dále dochází od 1. 1. 2014 ke sjednocení úředních hodin 

pokladen na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro 
Pardubický kraj:

 pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
 středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin.
Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají zachovány:
 pondělí: 8:00 – 17:00 hodin
 středa: 8:00 – 17:00 hodin.

V Pardubicích 3. ledna 2014
Ing. Hana Patočková

tisková mluvčí Finančního úřadu pro Pardubický kraj
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Informace lyžařského oddílu
Dne 16. 2. 2014 se v případě příznivých sněhových podmínek uskuteční tradiční 

memoriál S. Hernycha v běhu na lyžích (muži 30 km, ženy a dorostenci 10 km).
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Info k programu
Mateřského centra EMMA

Srdečně vás zdravíme v novém roce a přinášíme bližší informace 
k lednovému programu. 

NOVĚ SETKÁVÁNÍ VE ČTVRTEK!
Od nového roku otevíráme pravidelný provoz kromě úterý 

také každý čtvrtek. Čtvrtek je určený zejména maminkám s dětmi 
do 1 roku. Program pro miminka vede zkušená lektorka Katka 
Burešová. Před Vánocemi již proběhla dvě pilotní setkání, která 

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

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

na území města. V současné 
době jsou v objektu králic-
ké čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S 
nalezenými psy je možno se 
seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 
do 13:00 hod.

se velmi vydařila. Program začíná kolem 10.30 podle toho, jak 
se na místě domluvíme. Snažíme sladit se i přes různost režimu 
každého miminka. Cvičíme na podložkách, balónech, zpíváme, 
učíme se říkadla, sdílíme se, jak s miminky správně manipulovat, 
jak se o ně starat, aby měla pro svůj vývoj to nejlepší. Katka vám 
ráda poradí také s kojením, výživou a dalšími věcmi ohledně péče 
o vaše miminko. Zveme mezi sebe nové maminky, neváhejte mezi 
nás přijít, společně se to lépe táhne.

PŘEDPORODNÍ KURZ
V případě zájmu je možné uspořádat předporodní kurz. Více 

informací najdete na www.tehotenstvi-porod-kojeni.cz
Těšíme se na setkání s vámi!
Za tým MC Laďka Applová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nezůstali lhostejní 

a zareagovali na naši prosbu zveřejněnou v listopadovém 
čísle Králického zpravodaje. Prosili jsme o finanční po-
moc, abychom mohli zakoupit pro našeho syna Míšu nový 
invalidní vozík.

Díky štědrosti dárců se podařilo potřebnou částku na 
sbírkovém kontě zřízeném u Konta Bariéry v průběhu 
prosince shromáždit a nyní je už speciální invalidní vozík 
ve výrobě.

Míša se už těší, že začátkem roku dostane nový vozík 
jako maličko opožděný vánoční dárek.

Všem dárcům patří naše upřímné poděkování.
Manželé Čermákovi a jejich syn Míša
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Strom a Alej roku 2013
V loňském roce jsme vás na stránkách Králického zpravodaje 

informovali o anketě Strom roku 2013, do které byla mezi 12 
nejvýznamnějších stromů nominována panem Josefem Kvičerou 
z Klášterce nad Orlicí  VEJDOVA LÍPA z Pastvin.

S jeho souhlasem cituji z jeho článku:
„A protože jsem byl z našeho regionu jediným přímým 

účastníkem vyhlašování výsledků konaného 18. října v Brně, 
považuji za svoji povinnost se se všemi, kteří lípě drželi palce, 
podělit o své dojmy.

Přiznávám, že jsem očekával umístění „na bedně“, natolik 
jsem byl přesvědčen o její výjimečnosti. Jaké však byly mé 
první pocity, když jsem se dozvěděl, že Vejdova lípa obsadi-
la osmé místo z dvanácti finalistů, to si snad dovedete sami 
domyslet. Bohužel jsem si znovu uvědomil, že soutěž nebyla 
o stromech, ale o lidech. Lépe řečeno o patriotismu lidí, o jejich 
vztahu k regionu, ve kterém žijí. Samozřejmě i o jejich vztahu 
k přírodě a krajině, jejíž ozdobou a chloubou je ten jimi nomi-
novaný finalista. Vejdova lípa získala nakonec 2676 hlasů. Je to 
určitě obdivuhodné číslo, ale bohužel nestačilo na lepší umístění. 
Vítězný „Dub ochránce“ z malé obce Višňová ve Frýdlantském 
výběžku nasbíral těch hlasů 6223. Na slavnostní vyhlášení vý-
sledků přijela z této obce do Brna skupina sedmi lidí v čele se 
starostkou. Za Vejdovu lípu jsem seděl v sále sám. Když jsem se 
ale později od organizátorů dověděl některé podrobnosti, pocit 
určitého zklamání do značné míry mizel. Vejdovu lípu podpořili 
lidé především dárcovskými smskami, ze kterých strom získává 
podstatně větší finanční obnos než z podpisových archů. 

Zejména díky velkému množství dárcovských sms získala 
nakonec „naše lípa“ pátou nejvyšší finanční částku, a to krásných 
13761,- Kč. Budou použity na obnovu jejího zastřešení, ošetře-
ní a propagaci. A tak bych na závěr všem dobrým lidem, kteří 
Vejdovu lípu podpořili, rád jejím jménem upřímně a s obdivem 
poděkoval.“

Pan Kvičera objevil v Horáckých novinách z 30. dubna 
2009 článek s titulem „Lípy – potomci věhlasných rodičů“, 
v němž je psáno, že „v zámeckém parku a třebíčském lesoparku 
na Hrádku bylo vysazeno 44 nových líp se vzácným rodokme-
nem. Je to projekt výzkumného ústavu, který navázal na seriál 
ČT „Paměť stromů“ a odebral potomstvo, které namnožil. Cílem 
je udržet v České republice historické dřeviny. Každá vysazená 
lípa v nové čtyřřadé aleji má svůj certifikát.“ A k naší radosti se 
zde hned na prvním místě uvádí „Vejdova lípa z Pastvin u Kláš-
terce nad Orlicí. (více na: http://orlicky.denik.cz/zpravy_region/
podorlicka-kraska-ma-dceru-20131109.html).

Poněkud ve stínu ankety o nejkrásnější Strom roku 2013 zů-
stala co do počtu zapojených hlasujících anketa ALEJ ROKU 
2013. Od září do 11. listopadu mohl každý podle daných pravidel 
na internetové stránce dát svůj hlas jednomu ze 61 nominovaných 
stromořadí , které krášlí naši republiku. Anketu organizovala 
nezisková organizace ARNIKA, která chrání aleje již několik 
let. Iniciovala např. vznik petice „Zachraňme stromy“ požadující 
lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. 
Petici podpořilo více než 30 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo 
prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silni-
čářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila 
první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních 
několika let od silnic v České republice zmizelo více než 100 
tisíc stromů.

Mám velkou radost, že o propagaci naší krásné aleje, která 
vede na Horu Matky Boží, se v anketě ALEJ ROKU 2013 

postarala studentka Střední školy umělec-
koprůmyslové v Ústí nad Orlicí Veronika 
Mačátová z Králík. 

Krátký text pod fotografií aleje, kterou 
poslala Veronika do soutěže (pozn. redakce: 

fotografie je umístěna na titulní straně zpravodaje), vyjadřuje 
vše: Bydlím v Králíkách několik let a toto je jejich krásné místo, 
v létě, v zimě, v létě, ve dne, v noci.

A jaké byly výsledky ankety?
Z více než sedmi tisíc hlasujících se nejvíce lidí rozhodlo, že 

největší obdiv si zaslouží alej spojující jihomoravské Jedovnice 
s Lažánkami, která získala 21,1 % hlasů. Na druhém místě pak 
skončila Priessnitzova lázeňská kolonáda v Jeseníku, místo třetí 
obsadila Alej Na valech v Poličce.

 „Bramborovou“ medaili získala naše králická alej, pro kterou 
hlasovalo 3.5% účastníků! 

Škoda, že se nepodařilo získat více hlasů, ale i tak patří moje 
velké poděkování Veronice a všem, kteří rozšiřovali informace 
o soutěži maily po celé republice. Veronika v rozhovoru pro 
Orlický deník poznamenala, že ji těší i zájem mnoha lidí, kteří 
ke Králíkám nemají sice žádnou vazbu a přesto pro krásnou 
alej hlasovali. 

Záštitu nad anketou převzalo několik významných osobností 
– např. Václav Větvička a Přemek Podlaha. Jedním z nich byl 
i fotograf Jan Cága, jehož krásnými slovy si dovolím uzavřít 
svůj článek, který chce být chválou těch, kteří mají náš kraj rádi 
a navíc mají nezištný zájem o jeho propagaci!

„My lidé jsme jako stromy. Sdílíme stejný osud a dokonce jsme 
si podobní více, než si většina z nás může jen pomyslet. Zrozením 
zranitelný chvějící se lísteček, v mládí ohební a ženoucí se vpřed 
za slunečním svitem, v dospělosti pevní a zdraví vždy připraveni 
chránit před vichřicí ty menší a slabší, na stáří zas hrdě stojící 
a do kůry vetknutá ztělesněná moudrost. Nemáme jistotu být 
zde napořád, jen jsme si na malou chvíli půjčili otěže a dostali 
příležitost tvořit. Dělejme to s hrdostí a patřičným rozmyslem, 
neboť stromy žijí déle.“

Zpracovala Ivana Marečková

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice 
„Zachraňme stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu alejí 
a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo více než 30 tisíc 
lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit 
výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic 
bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku 
a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České 
republice zmizelo více než 100 tisíc stromů.

Školy v proměnách času
v městské knihovně

Zveme vás na malou, ale velmi zajímavou prezentaci projektu, 
který v loňském roce realizovali s žáky Základní školy v Červené 
Vodě jejich učitelé.

Jmenuje se ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU.
Na několika výstavních panelech je k vidění množství zají-

mavých fotografií a k přečtení zajímavé informace o budovách 
v katastru obce Červená Voda, které v minulosti i současnosti 
sloužily jako školní budovy.

Děti při zpracovávání zajímavého tématu např. navštívily 
a vyzpovídaly pamětníky, kteří do školy v Červené Vodě a Mo-
ravském Karlově chodili ještě v období první republiky, hledaly 
v obecní kronice apod.

Výstavku si můžete prohlédnout během půjčovní doby v pří-
zemí městské knihovny.

Ivana Marečková
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
11. 01. So MDDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
12. 01. Ne MUDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
18. 01. So MDDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
19. 01. Ne MDDr. Krčálová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 824
25. 01. So MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
26. 01. Ne MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
01. 02. So MDDr. Machková Žamberk Školská 835 465 613 103
02. 02. Ne MUDr. Machková Žamberk Školská 835 465 613 103
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 zve-
řejnění Vašeho právě narozeného 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.“

Patrik Pfeifer - Petra Kadrnošková

Tříčlenná rodina shání 
byt 3+1, nejlépe v OV. 
Tel: 730 518 587.

Mladá archi tektka 
koupí rodinný dům 
k rekonstrukci.
Tel: 734 313 232.

Dotazník
pro rodiče

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří věnovali svůj čas na vyplnění 
dotazníku pro rodiče. Celkem se sešlo 
75 zodpovězených dotazníků. Děkujeme 
taktéž vedení školy za umožnění distribuce 
dotazníků při informačních schůzkách 
a zveřejnění odkazu na on-line dotazník. 
S výsledky vás seznámíme na dalším 
setkání Klubu rodičů, které se uskuteční 
v měsíci únoru a následně na stránkách 
Klubu rodičů.

S díky za „Klub rodičů“ a členy Školské 
rady Jiří Švanda, Martin Hejkrlík a Petr 
Appl

Prázdniny v roce 2014
Přesně za měsíc začnou školákům jarní 

prázdniny. Je již tradicí, že jsou rozpro-
střeny podle jednotlivých okresů na celý 
měsíc únor a začátek měsíce března. Po 
jarních prázdninách se pak školáci mohou 
v dubnu těšit ještě na velikonoční prázdni-
ny. Ty připadnou na čtvrtek 17. a pátek 18. 
dubna, doma žáci zůstanou i na Velikonoční 
pondělí 21. dubna. Další volna pak žáky 
českých škol čekají 1. a 8. května. Poté 
budou následovat hlavní prázdniny, které 
budou trvat od soboty 28. června do neděle 

31. srpna.
Žáci, kteří navštěvují Gymnázium a zá-

kladní školu v Králíkách, budou mít v měsí-
ci únoru důvod k větší radosti oproti žákům 
v ostatních okresech - budou mít totiž jarní 
prázdniny „o trochu delší“. Na dny 6. – 7. 2. 
2013 vyhlásí ředitel školy ředitelské volno 
a hned po víkendu na toto volno začnou 
jarní prázdniny. Důvodem je zapojení školy 
do organizačního zajištění mezinárodního 
zimního srazu turistů, který proběhne ve 
dnech 6. – 9. 2. 2014 v Králíkách.

Termíny jarních prázdnin
3. 2. - 9. 2. 2014
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Cho-

mutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník.
10. 2. - 16. 2. 2014
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trut-

nov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město.
17. 2. - 23. 2. 2014
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, 

Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná.
24. 2. - 2. 3. 2014
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Li-

toměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek.
3. 3. - 9. 3. 2014
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, 

Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín.
10. 3. - 16. 3. 2014
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhři-

mov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál.
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pátek 3.  BABOVŘESKY (komedie ČR) zač. ve 20:00 hod
Na rozvernou silvestrovskou náladu můžeme navázat divácky 

nejúspěšnějším snímkem uplynulého roku a zároveň se uvést do 
děje před únorovým pokračováním komedie Zdeňka Trošky. - Po 
smrti stoleté Trudy zůstanou na konci vesnice lukrativní pozemky 
se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří 
mají na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar. Na scénu 
vstoupí i místní ženy v čele s „univerzální“ klepnou Horáčkovou 
a nový mladý farář, který netuší, co všechno bude muset řešit…

Vstupné 60,-; přístupný od 12 let; 125 min.

sobota 4.  HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA (akční 
sci-fi USA) zač. v 17:00 hod

Katniss a Peeta se po šokujícím vítězství v 74. ročníku Hunger 
Games vrací domů. Jako vítězové musí ale brzy své rodiny znovu 
opustit a vydat se na okružní jízdu po všech krajích Panemu. Jejich 
úkolem je bavit lidi, oproti očekávání Kapitolu ale Katniss a její 
příběh inspiruje ke vzpouře a neodvratně se schyluje k revoluci. 
Hlavní město ale stále drží moc pevně ve svých rukou a prezident 
Snow není člověk, se kterým je dobré si zahrávat... 

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 140 min.

sobota 4.  ROZKOŠ (drama ČR) zač. ve 20:00 hod
České drama režisérky Jitky Rudolfové s Janou Plodkovou (zís-

kala Českého lva za Protektora) a Martinem Myšičkou v hlavních 
rolích. Studie posedlosti láskou, uměním, originalitou i penězi, ale 
především závislosti na druhém člověku. To vše vede ke ztrátě nad-
hledu nad vlastním životem, nicméně přes všechny životní šrámy 

lze na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné rozkoše.
Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; 110 min.

úterý 7.  NIKO 2 (rodinný animovaný Finsko) zač. v 17:00 hod
Rodinný animovaný snímek 

je vhodný i pro nejmenší diváky. 
Sobík Niko opět musí řešit své 
trable. Tentokrát se Niko vydává 
zachránit svého nevlastního bra-
tra, který je unesen zlými orly. 
Na cestě samozřejmě potkává 
spoustu nových přátel, se který-
mi není nouze o legraci. Niko a 
jeho přátelé musí přijít s plánem 
na záchranu, podaří se jim však 
zdolat všechny překážky?

Vstupné 80,-; přístupný; česká verze; 75 min.

úterý 7.  SHOW! (dokument ČR) zač. ve 20:00 hod
Mimořádně vydařený absolventský film režiséra Bohdana Blá-

hovce, jednoho z nejvýraznějších talentů českého dokumentu. Déle 
než rok sledoval cestu dívek z popové skupiny 5Angels za slávou 
a na první stránky bulváru. Výsledkem je autentický, v mnohém 
překvapivý až šokující pohled do života teenagerské kapely, která 
je realizací obchodního plánu otce jednoho z Andílků. Jeho cílem je 
vytvořit skvělý komerční produkt a ovládnout trh s dětskou popu-
lární hudbou. Do jaké míry jsou rodiče schopní pro naplnění svých 
vlastních neuskutečněných ambicí obětovat šťastné a spokojené 
dětství svých potomků?

Vstupné 80,-; přístupný; 70 min.

čtvrtek 9.  NYMFOMANKA, část I. (erotické drama Dánsko, 
Německo) zač. ve 20:00 hod

Otevřená studie ženské se-
xuality podle kontroverzního 
dánského režiséra Larse von 
Triera. V době uzávěrky propa-
gačních materiálů nebyly známy 
podrobnosti o filmu (samozřejmě 
s výjimkou skvělého obsazení 
- Charlotte Gainsbourg, Shia 
LaBeouf, Stellan Skarsgård, 
Willem Dafoe, Jamie Bell, Uma 
Thurman), lze však předpokládat, 
že snímek bude explicitní, pro-
vokující a šokující, tedy nic pro 
„slabé povahy“; na druhou stranu 
se právě těmito metodami poda-
řilo von Trierovi již několikrát 
zaujmout diváky na celém světě.

Vstupné 80,-; přístupný od 18 let; titulky; 110 min.

pátek 10.  VŠE JE ZTRACENO (drama USA) zač. ve 20:00 hod
Jachta osamělého mořského vlka se střetne s plovoucím kontej-

nerem plným čínských bot, on však jednoduše zalepí mohutnou 
díru v boku lodi a pluje vstříc nejbližší pevnině a bezpečí. Jenže 
tahle srážka je jen ochutnávkou před sérií katastrof, které musí 
zkušený mořeplavec čelit. Smrtící koktejl složený ze silných 
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bouřek, houfujících se žraloků a nefungující techniky vystaví jeho 
schopnosti zkouškám, které snad není v lidských silách zvládnout. 
A to pořád ještě není všechno... Elegantně stárnoucí Robert Redford 
v životní roli.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 105 min.

sobota 11.  THOR: TEMNÝ SVĚT (fantasy USA) 3D 
zač. ve 20:00 hod

V další velkolepé marvelovské adaptaci usiluje asgardský 
bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Tváří v tvář mocnému 
nepříteli, mocnějšímu než samotný Odin, se musí Thor vydat na 
nebezpečnou cestu. Čeká ho sblížení s krásnou Jane Foster (Natalie 
Portman), avšak události Thora přinutí obětovat téměř vše, aby 
zachránil lidstvo.

Vstupné 130,-; přístupný od 12 let; česká verze; 110 min.

úterý 21. PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (rodinný GB, USA) 
3D zač. v 17:00 hod

Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost 
stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. To, co jste si 
mohli zatím jen představovat, se stává skutečností a vaše cesta do 
druhohor může začít. Zažijete putování s dinosaury v dobách, kdy 
vládli Zemi. Dlouhá a temná zima nutí tisícihlavá stáda k stěhování 
z jejich domovů za potravou na jih. Přijďte zažít dobrodružství tak 
skutečné, že se ocitnete přímo mezi dinosaury a prožijte dobu těchto 
obrů v největším příběhu za posledních 100 miliónů let.

Vstupné dospělí 140,-/děti 120,-; přístupný; česká verze; 85 min.

úterý 21.  ČTYŘI DOHODY (záznam divadelního představení 
ČR) zač. ve 20:00 hod

Divadelní průvodce životem. Ve Čtyřech dohodách odhaluje 
Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost 
a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody jsou založené na 
staré toltécké moudrosti a nabízejí silný kód chování, který dokáže 
rychle proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového 
štěstí a lásky. Anotace: nehřešte slovem, neberte si nic osobně, 
nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete. 
Jaroslav Dušek uplatňuje ve slavné divadelní adaptaci svůj smysl 
pro humor a improvizaci.

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; 115 min.

čtvrtek 23.  PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ (horor 
USA) zač. ve 20:00 hod

Jesse (Andrew Jacobs) právě 
dostudoval střední školu a ocitl 
se na prahu typické prázdninové 
nudy. Během zoufalého hledání 
jakéhokoliv rozptýlení uslyší 
z větrací šachty podivný hluk 
z bytu o patro níž. S kamarádem 
„pošlou na průzkum“ zapnutou 
videokameru, která zaznamená 
bizarní rituál. Z bizarního se 
však stane děsivé…  Volné po-
kračování slavné hororové série, 
ve kterém se do té doby fádní 
a nezajímavý osud hlavního 
hrdiny  vinou jeho zvědavosti nečekaně protne s tragickou historií 
postav z předchozích dílů. Od tohoto protnutí vše půjde už jenom 
z kopce a na divácích bude, aby prudký nával filmového děsu 
přežili až do konce.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min.

pátek 24.  NĚŽNÉ VLNY (komedie ČR) zač. ve 20:00 hod
Sympatický Vojta je ne-

smělý a jeho rodina praštěná. 
Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, 
z něj chce mít závodního plav-
ce a milující maminka, bývalá 
hvězda dětské lední revue, 
vidí v synovi talentovaného 
pianistu. Jenže Vojta má do-
cela jiné priority - především 
rusovlasou spolužačku Elu, 
okouzlující akvabelu, která už 
v listopadu odjede do vysněné 
Paříže. Jestli Vojta rychle 
nepodnikne něco opravdu zá-
sadního, zmizí mu Ela navždy 
za železnou oponou. Píše se 
totiž rok 1989…

Vstupné 120,-; přístupný; 95 min.
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úterý 28.  47 RÓNINŮ (akční fantasy USA) zač. v 17:00 hod
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a 

jeho postavení na společenském žebříčku středověkého Japonska 
tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, 
mezi něž patří i nalezenec Kai (Keanu Reeves). Díky svým 
mimořádným schopnostem je vzat na milost skupinou bývalých 
samurajů, jejichž pán se stal obětí spiknutí, které připravili 
zákeřný Lord Kira a čarodějka Mizuki. Róninové chtějí Lorda 
Kiru porazit za každou cenu, jenže trumfy rozhodně nejsou na 
jejich straně. Dokud nezískají Kaie. I tak ale bude cesta za spra-
vedlivou odplatou trnitá a jen málokdo z nich po ní dojde až do 
konce, který navíc může mít v souladu s japonskými tradicemi 
velmi trpkou příchuť.

Vstupné 110,-; přístupný; česká verze; 115 min.

čtvrtek 30.  VEJŠKA (komedie ČR) zač. ve 20:00 hod
Petr Kocourek (Tomáš Vorel 

jr.) se hlásí na katedru grafiky 
na UMPRUM, kam přijímají 
jen pár vyvolených. Už jednou 
ho nevzali a profesor Slanina 
(Jakub Kohák) je nekompro-
misní. Na školu se hlásí i krás-
ná Julie (Eva Josefíková), do 
které se Kocourek bezhlavě 
zamiluje. Michal Kolman (Jiří 
Mádl) studuje VŠE, ale místo 
přednášek a seminářů ho za-
jímají jen spolužačky a rychlá 
auta. Zkoušky a zápočty řeší 
podvodem nebo úplatkem či 
pomocí svého vlivného otce 
(Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská) se dávno 
vzdala představy, že její syn bude studovat něco pořádného, za-
tímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) svého synka neustále 
vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální 
malování graffiti. 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 100 min.

Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN  2014

sobota 18.  HASIČSKÝ PLES   zač. v 20:00 hod
Pořádá SDH Králíky, informace a vstupenky na tel.: 731 166 

481, p. Pavel Dominikus. Součástí programu je travesti show a 
půlnoční překvapení.

SPORTOVNÍ PLES SOKOLA BOŘÍKOVICE
sobota 25.   zač. v 20:00 hod 
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 603 742 

106, Ing. Ladislav Dostálek.
--------------------------------------------------------------------------------

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
18. 1. - Hasičský ples
25. 1. - Sportovní ples Sokola Boříkovice
8. 2. - Papučový bál (v rámci Mezinárodního zimního setkání 

turistů)
14. - 15. 2. - Králický karneval
21. 2. - Maturitní ples SOU
28. 2. - Pomaturitní ples (pořádají bývalí studenti bývalého 

Gymnázia Králíky)
7. 3. - Ples 2014

---------------------------------------------------------------------------------
TANEČNÍ MINIKURZ PRO DOSPĚLÉ
Klub Na Střelnici ve spolupráci s taneční mistrovou Ivou Musi-

lovou pořádá dva taneční večery pro začátečníky i pokročilé. Ve 
středu 8. ledna a v čtvrtek 16. ledna si zájemci můžou „oprášit“ 
své taneční dovednosti před nastávající plesovou sezónou. Obě 
lekce začínají v 19:00 hodin ve velkém sále Střelnice. Kurzovné 
za taneční pár činí 300,- Kč, přihlášky a další informace na tel. č. 
603 849 460 nebo strelnice@strelnice.cz .
---------------------------------------------------------------------------------

Rezervace vstupenek na filmová představení
Pokud nemáte přístup k internetu, je možné vstupenky rezervo-

vat telefonicky na čísle 603 849 460. Pokud ano, na internetových 
stránkách Střelnice je možné rezervovat si vstupenky do kina. 
Na adrese www.strelnice.cz v sekci „kino“ vyberte film, označte 
požadovaná sedadla, vyplňte krátký formulář a klikněte na tlačítko 
„rezervovat“. Pokud vyplníte svoji e-mailovou adresu, přijde Vám 
obratem potvrzující e-mail. Za sponzorské vytvoření rezervačního 
systému mnohokrát děkujeme panu Martinu Kohlovi z Králík – je to 
další úspora realizovaná v souvislosti s provozem digitálního kina 
(po bezplatném vytvoření zadávací dokumentace atd.). 

Na závěr dobrá zpráva: ze Státního fondu kinematografie 
ČR jsme získali pro králické kino finanční dotaci na digitalizaci 
ve výši 300.000,- Kč, která – jak pevně věřím – bude použita na 
rekonstrukci sedaček v hledišti velkého sálu.

Vážení spoluobčané, přeji Vám pevné zdraví a hodně štěstí v roce 
2014 a srdečně Vás zvu do kina a na další kulturní akce. 

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Taneční setkání
pod Králickým Sněžníkem

Taneční obor ZUŠ Králíky a město Králíky Vás srdečně zvou 
v sobotu 21. 2. 2014 od 13.30 hodin do kulturního domu Střelnice 
na 3. ročník netradiční soutěžní přehlídky dětských a juniorských 
amatérských tanečních souborů „TANEČNÍ SETKÁNÍ POD 
KRÁLICKÝM SNĚŽNÍKEM“. Shlédnete současné tance, 
ale také tance ve stylu street dance. Představí se Vám 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
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Městské muzeum chystá výstavu malíře Orlických hor
Jan Trampota
(* 21. 5. 1889 Praha – † 19. 10. 1942 Poděbrady)
Uznávané, ba přímo i řadou výtvarných umělců a historiků 

umění adorované dílo malíře Jana Trampoty, tohoto význam-
ného solitéra z časů Osmy a Skupiny výtvarných umělců, jako 
by stále unikalo z rámce osnov českého dějepisu umění. Snad 
je to tím, že jsme při hledání vnitřní konstanty svébytné tváře 
Trampotových obrazů dosud nenašli v našem uměleckohisto-
rickém slovníku adekvátní pojmenování pro jeho tvorbu. Při 
vyslovení jména tohoto malíře se nám vybaví zralá harmonic-
ká plátna, namalovaná v Orlických horách. Jak se ke svému 
svrchovanému výtvarnému projevu Trampota probojoval přes 
kubistické a expresionistické figurální studie svých počátků 
a jakou cestou skladebné a metodické kázně prošel, aby v letech 
zralosti mohla vyústit jeho tvorba v dílo tak prvořadě význam-
né? Trampota patřil ke generaci, která během několika málo let 
před první světovou válkou musela urazit cestu, na kterou si 
například francouzské umění vyhradilo celá desetiletí. Byl ze 
své generace nejmladší a tak se neúčastnil generačních zápasů 
Osmy a Skupiny přímo. Umělecky však vyrostl v atmosféře 
jejich nástupu a pod vlivem jejich výtvarných ideálů. Po prvních 
kuboexpresionistických počátcích, kdy se přiblížil zejména 
konstruktivnímu patosu a vnitřnímu napětí obrazů Bohumila 
Kubišty a prošel si také syntetickou fází kubistického výtvar-
ného názoru, přimknul se ještě před počátkem první světové 
války k tvarosloví fauvismu. Také ale, ještě dříve než byl 
nucen obléknou uniformu rakousko uherského vojáka, v sérii 
Parků, namalovaných v Nové Vsi u Chotěboře, a v civilizačních 
motivech z periférie Prahy se prvně přiblížil své vidině harmo-
nického a emocionálně nabitého obrazu krajiny. Válečná léta 
i roky těsně po ní jsou dnes reflektovány jako období malířovy 
tvůrčí krize, z níž ho vytrhlo zejména přátelství sochaře Josefa 
Kubíčka. Ten jej nejprve vyzval ke společné výstavě v Praze, 
pak přivedl malíře k novým motivů do Nových Hradů u Proseče. 
Roku 1921 poprvé spatřil Trampota svou zemi zaslíbenou. Ten 
rok poprvé navštívil Kubíčkovo rodiště Slatinu nad Zdobnicí 
v podhůří Orlických hor. Tento kout Čech si dokázal již od 
počátku minulého století najít své malířské obdivovatele. Na 
konci první dekády to byl Antonín Slavíček, který sem přišel 
spolu se svojí malířskou družinou za farářem Janem Selicharem, 
přítelem z legendárních Kameniček. Po něm následovali na 
kratší i delší dobu další a další: Václav Špála, Otakar Nejedlý, 
Herbert Masaryk. Trvale k tomuto kraji přilnul Slavíčkův syn 
Jan, níže na Orlici v Častolovicích se nastálo usazuje Antonín 
Hudeček a v nedaleké Javornici si skoro v téže době zřizuje 
svůj ateliér Vojtěch Sedláček. Na podzim roku 1922 našel 
Trampota svůj trvalý přístav pro výpravy za motivy Orlických 
hor v Pěčíně, obci vzdálené jen několik kilometrů od Kubíčkovy 

Slatiny. Často později vzpomínal na okamžik onoho zjevení 
míru a přírodního ráje, který si prý dávno předtím vysnil a který 
tu spatřil. Zde se tedy malíř usadil a počal obcházet kraj, hle-
daje přírodní i lidskou stránku budoucích obrazů. V obměnách 
motivů z Pěčína i jiných zákoutí Orlických hor vidíme zrát 
Trampotův “klasický sloh” – od studií a prvních variant pře-
chází autor k volnější kompozici, sumarizující v sobě základní 
barevné a kompoziční řešení, aby završil svou práci ve velko-
lepých obrazech české Arkádie. Výtěžek tohoto období - třicet 

osm obrazů plných senzuálního barevného lyrismu a nehledané 
výtvarné originality pak představil Trampota na výstavě v praž-
ském Mánesu v dubnu 1927 a téhož roku i v Hradci Králové. 
V roce 1928 umírá malířova žena a Trampota se opět musí opřít 
o podporu a pomoc přátel, aby překonal periodickou nepřízeň 
osudu. Tentokrát to byl Rudolf Kremlička. V roce 1930 s ním 
Trampota odjíždí a o rok později znova do Normandie, do okolí 
pobřežního městečka Etretat. Vyzbrojen předchozí zkušeností 
portrétisty Orlických hor hledá zde nové motivy a nachází tu 
svou krajinu heroickou, kterou opět představuje pražskému 
publiku na výstavě roku 1931. Chladná reakce publika jej pak 
natrvalo odvádí do jeho pěčínského tuscula, kde se odehrálo 
poslední závěrečné dějství Trampotovy malířské práce. Malíř 
se znovu a znovu vrací ke svým dřívějším motivům a v jejich 
nových variantách je uložen vrchol celého Trampotova díla, 
rezonující jak syntetizovanou zkušeností předešlého vývoje, 
tak také i soumračným naplňováním vlastního umělcova osudu.

Text: Městské muzeum KrálíkyOrlické hory jarní.

Údolí Zdobnice s lokálkou.

Trampota v Pěčíně.
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Konec roku 2013 nám přinesl vedle radosti také špatné zprávy. 
Neznámý pachatel/pachatelé zcizil/li část nově vybudovaného scho-
diště na jednom z vrcholových objektů tvrze Hůrka. Část schodiště 
nestačil/li zcizit - na místě byly ze zbývajících sloupů vyšroubovány 
ukotvovací šrouby a materiál byl připraven k odvozu. Pokud jste 
zahlédli někoho podezřelého, podejte zprávu na místní oddělení 
Policie ČR.
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