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Potlesk nebyl na místě
Vážení spoluobčané, v tiskové zprávě 

vydané 13. ledna 2014 jsme se dočetli, 
jak místní organizace ČSSD zachránila 
před zánikem Střední odborné učiliště 
opravárenské tím, že pozvala na jednání 
radní pro školství Pardubického kraje 
Ing. Janu Pernicovou. Dozvíte se, že paní 
radní ubezpečila účastníky setkání, že 
její osobní prioritou je zachování a roz-
voj školy a v tomto duchu bude jednat 
s hejtmanem a zastupiteli Pardubického 
kraje. Aktivita místní organizace ČSSD 
směřující k záchraně učiliště mě překva-
pila hlavně proto, že zastupitelé za ČSSD 
JUDr. Ježek a Ing. Kosuk byli na jednání 
zastupitelstva města Králíky jediní, kteří 
nesouhlas samosprávy města s rozhodnu-
tím Pardubického kraje o sloučení škol 
nepodpořili s odůvodněním, že usnesením 
zastupitelstva města zasahujeme do kom-
petencí kraje.

Napadá mě v této souvislosti, zda byla 
na tomto setkání stejná radní pro školství, 
která předložila Radě Pardubického kraje 
návrh na sloučení Středního odborného 
učiliště opravárenského v Králíkách se 
Střední školou obchodu, řemesel a služeb 
v Žamberku a v předloženém materiálu 
navrhovala přesunutí výuky teorie do 
Žamberka a v Králíkách navrhovala pouze 
zachování odborného výcviku? Radní, 
která předložila ke schválení dokument, 
který by znamenal ztrátu zaměstnání 
téměř pro všechny pedagogy školy a ve 
velmi krátké době i zánik samotné ško-
ly? Radní, která se snažila o schválení 
„optimalizace“ školství v tichosti, bez 
předchozího projednání se samosprávami 
měst, kterých se rozhodnutí týká?

Autor článku konstatuje, že z proběhlé 
diskuse vyplynula potřeba zapojení míst-
ních samospráv do řešení problému dříve, 
než je existence školy ohrožena a on sám 
doplnil, že bychom v Králíkách měli více 
investovat do lidí, než pevností. S tím 
samozřejmě musím souhlasit a taky se 
o to vedení města snaží. Hned však musím 
uvést, že takové kroky dávno podnikáme 
a problematice SOUO se věnujeme od 
jara minulého roku, zatímco autor článku 

se objevil až v momentě, kdy je učiliště 
bezprostředně ohroženo a objevil příleži-
tost ke zviditelnění.

Než zrekapituluji všechny kroky, které 
jsme podnikli do prosince 2013, chtěla 
bych upozornit na to, že SOUO je školou, 
kterou zřizuje Pardubický kraj. Ten na 
její provoz dostává peníze z rozpočtové-
ho určení daní stejně jako města a obce 
dostávají peníze na provoz základních 
škol. Personální obsazení školy je zcela 
v kompetenci Pardubického kraje bez 
jakékoliv možnosti města do něj zasaho-
vat. Z uvedeného vyplývá, že Pardubický 
kraj je jediný, který již dávno mohl řešit 
situaci technického stavu školy, vybavení 
školy a jejího vedení. Nikdo jiný k těmto 
krokům nemá oprávnění ani povinnost.

Přesto, že odpovědnost za fungování 
školy je zcela na Pardubickém kraji, 
a proto, že jsme měli signály, že odbor 
školství Pardubického kraje chystá ně-
které změny v organizaci škol, rozhodli 
jsme se na začátku roku 2013 k osobní 
návštěvě Pardubic, abychom se od radní 
pro školství dozvěděli, jaké má kraj se 
školou záměry a co bychom jako město 
mohli udělat pro její zachování. Bohužel 

trvalo dva měsíce, než nás paní radní 
přijala. Společně s ředitelem učiliště 
Ing. Kalouskem a členem rady města 
a ředitelem základní školy Mgr. Kubíč-
kem jsme deklarovali zájem o zachování 
školy a nabízeli jsme spolupráci v jednání 
s podnikateli. Informovali jsme paní radní 
o zájmu firmy OMB Composites EU, a.s. 
o vzdělávání zaměstnanců firmy, které 
by učiliště mohlo provádět a současně 
o zájmu firmy o nový učební obor, který 
by vyhovoval jejich požadavkům a který 
v celé republice není. Výsledkem jednání 
bylo pouze neurčité konstatování, že škola 
bude zachována, nedozvěděli jsme se však 
v jaké formě.

Abychom projevili náš opravdový 
zájem na řešení situace a abychom se 
sami přesvědčili, že o absolventy učiliště 
je mezi zaměstnavateli skutečně zájem, 
zorganizovali jsme 9. dubna 2013 setkání 
s nejvýznamnějšími zaměstnavateli od 
Štítů po Žamberk. Všichni nám potvrdili, 
že s absolventy učiliště mají dobré zku-
šenosti a mají o ně zájem. Bohužel však 
nedokázali na místě nabídnout konkrétní 
podporu učilišti. S výsledky tohoto jed-
nání jsme na osobním setkání v Králíkách 
12. dubna 2013 seznámili i hejtmana Par-
dubického kraje JUDr. Netolického, který 

(pokračování na straně 3)
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Potlesk nebyl na místě
přislíbil zachování jediné střední školy 
v regionu. Proto nás velmi překvapilo, že 
Rada Pardubického kraje přijala 5. prosin-
ce 2013 rozhodnutí o optimalizaci školství 
aniž by se samosprávami kdokoli jednal. 
Já sama jsem se o rozhodnutí dozvěděla 
z jednání s radní pro školství a vedoucím 
odboru školství v učilišti 9. prosince 2013 
v rámci dvacetiminutového setkání, které 
nebylo diskusí nad problémem, ale sezná-
mením s hotovou věcí.

Jak již víte, rozhodnutí o optimalizaci 
školství v Pardubickém kraji bylo z jed-
nání zastupitelstva 19. prosince 2013 pod 
tlakem veřejnosti, zástupců dotčených 
škol a samospráv dotčených měst staženo 
z programu a pan hejtman přislíbil, že 
osobně navštíví všechna města, kterých 
se změny v organizaci školství mají 
dotknout, a bude s jejich samosprávami 
jednat o dalším postupu. Toto jednání 

proběhne v Králíkách 3. února 2013 za 
účasti hejtmana Pardubického kraje, radní 
pro školství, zástupců školy a senátora 
Ing. Petra Šilara. Budeme mít konečně 
možnost vysvětlit, proč si myslíme, že 
sloučení učiliště s jinou školou bude 
znamenat jeho zánik a dozvíme se, jak 
si vedení kraje představuje zapojení 
samospráv do řešení situace. To jsme se 
ani přes naši snahu zatím nedozvěděli.

V souvislosti s tím, co jsem napsala si 
skutečně myslím, že potlesk pro náměst-
kyni hejtmana Pardubického kraje Ing. 
Janu Pernicovou na jednání v Králíkách 
nebyl zasloužený, protože prezentovala 
rozhodnost v řešení problému, který by 
nevznikl, kdyby opravdu měla zájem 
o spolupráci s vedením města a nepři-
pravovala v tichosti kroky, které zatím 
na nátlak veřejnosti zatavil hejtman 
Pardubického kraje.

Jana Ponocná, starostka

Sněžnický motoráček opět pojede
Vážení čtenáři, dovolujeme si vás 

upozornit, že na sobotu 29. 3. opět 
chystáme jízdu Sněžnického moto-
ráčku (Králíky – Hanušovice a zpět) 
s bohatým programem.

Letos pojedeme v duchu let šedesá-
tých a zveme vás, aby jste jeli s námi.
Pokud budete mít chuť jet v dobových 
kostýmech, budeme jen rádi.

Plakát a podrobné informace sice 
vyjdou v příštím zpravodaji, ale mys-
leli jsme, že bude lepší, když si budete 
moci poznačit datum v kalendáři už 
teď.

Dovolujeme si vás požádat o pomoc 
při shánění „pokladů“ z let šedesátých 
(podobizny prezidentů, nástěnky, hrač-
ky, časopisy, vynálezy, transparenty 
apod.). Pokud byste nějaké měli a byli 
ochotni je pro účely akce zapůjčit, moc 
by nám to pomohlo (kontaktní telefon 
739000278-do poloviny března).

Mějte krásné dny, motoráčku zdar!
Za organizátory Jana Ponocná, De-

nisa Hejtmanská a Kristina Brůnová

Jak se daří „kostelíčkům“?
V prosincové pozvánce na adventní 

putování „Vím já kostelíček“ jsme uváděli 
tehdy aktuální informaci o probíhající 
opravě varhan z kostela v Prostřední Lipce. 
A splnilo se nám jedno tajné přání, když 
jsme v sobotu 21. 12. 2013 mohli slav-
nostně prohlásit, že čerstvě zrestaurované 
varhany se již mohou naplno rozeznít. 
Vodou s Mariánského pramene je na místě 
posvětil P. Pavel Plíšek, který s námi tiše 
a ochotně po kostelících putoval a na ka-

ždém zastavení se s návštěvníky podělil 
o jednu malou předvánoční úvahu.

Vánoční hudba zazněla opět na všech 
postupně navštívených místech v podání 
malých muzikantů flétnového souboru 
ZUŠ, rodinného sboru Heřmanicko-lipec-
kých zpěváků a králického Půlnočního 
sboru se známými sólisty a vlastním dopro-
vodným orchestrem. Oběma účinkujícím 
sborům se dostalo nabídky k předvedení 
svého hudebního programu ještě jednou 

v novém roce, první lednovou neděli, 
v Miedzylesie. S potěšením dodáváme, 
že i toto jejich vystoupení bylo úspěšné 
a polským publikem s upřímným nadše-
ním přijaté.

Děkujeme paní starostce Janě Ponocné 
za osobní záštitu a Městu Králíky za fi-
nanční podporu. Náš největší obdiv patří 
všem dobrovolníkům, kteří svou nezištnou 
pomocí a skvělou pohostinností připravili 
pro diváky a návštěvníky koncertů „Vím 
já kostelíček“ nezapomenutelné a báječné 
adventní odpoledne. Chtěli bychom i nadá-
le přispívat k tradici společného setkávání 
lidí dobré vůle z Dolní Lipky, Prostřední 
Lipky, Horní Lipky, Heřmanic, Králík 
a celého okolí. A proto již nyní spřádáme 
své plány a představy o podobě a formě 
letního zpěvohraní.

Výtěžek ze zimního „putování“, který 
jsme opět celý připsali na konto veřejné 
varhanní sbírky, činil 12 573,-Kč. Po vy-
placení 71 000,-Kč za práci varhanářské 
firmě Ivana Červenky z Jakubovic začíná 
konto sbírky s novoročním počátkem 
– částkou 12 849,-Kč. Tímto chceme 
vyzvat všechny dárce a mecenáše (daro-
vací smlouvu pro podnikatele je možné po 
dohodě vystavit), aby přispívali dle svých 
možností i pravidelně. 

Číslo účtu: 1324193309/0800 a varia-
bilní symbol: 333

Skutečnost, že se díky vašim štědrým 
darům již po jednom roce podařilo zrea-
lizovat kompletní opravu prvních ze čtyř 
varhan, nám dodává optimismus a energii, 
se kterou se můžeme pustit na další etapu 
dlouhé, ale určitě smysluplné cesty.

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

(pokračování ze strany 1)
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Radní Janě Pernicové tleskal zaplněný sál v Králíkách
Dne 10. ledna 2014 se od 18.00 hodin 

uskutečnilo pravidelné zasedání Místní 
organizace ČSSD Králíky, které bylo 
součástí „Tříkrálové konference 2014“. 
Hlavním bodem bylo projednání opti-
malizace školství v Králíkách. Pozvání 
přijala i radní pro školství Pardubického 
kraje Ing. Jana Pernicová, která informo-
vala přítomné o současné složité situaci 
ve středním školství Pardubického kraje. 
K tomuto citlivému tématu se vedla 
velmi široká diskuse nejen přítomných 
členů sociální demokracie, ale také 
několika učitelů Středního odborného 
učiliště opravárenského Králíky a rodičů 
žáků školy. Diskuse byla místy velice 
emotivní, ale velmi korektní. Určitá kri-
tika se snesla i na současné vedení školy.

Radní Jana Pernicová všechny přítom-
né ubezpečila, že mezi její osobní pri-
ority patří skutečné zachování a rozvoj 
školy. „Udržení školy jako jednooborové 
je při současném nedostatku žáků neudr-
žitelné. Škola musí nabídnout případně 
další učňovský obor, který bude vycházet 
z potřeb místních podnikatelů. Příští 
týden budu objíždět se zástupci krajské 
hospodářské komory místní podnikatele 
a firmy a budu hledat společně s nimi 
řešení této složité situace“uvedla Per-
nicová. Všem bylo jasné, že tento úkol 
má však především plnit vedení školy 
a není to úkolem politiků. Z diskuse také 
vyplynulo, že do řešení problému by se 
měly zapojit i místní samosprávy, ale ne 
až v době, kdy může být existence škol 

ohrožena. Předseda místní organizace 
doplnil, že by se v Králíkách mělo více 
investovat do místních lidí a méně do 
pevností. Jednání se také zúčastnil 

krajský zastupitel primář MUDr. 
Radomír Lána. Ten si plně uvědomil, 
že řešení nedostatků dětí ve středních 
školách je ještě složitější a citlivější pro-
blém než krajské zdravotnictví.  Ocenil 
práci přítomné paní radní a současně jí 
poděkoval za osobní přístup při hledání 
řešení současné složité situace v míst-
ním odborném učilišti. Na závěr svého 
vystoupení řekl „považuji za správné 
hledat řešení a snažit se zachovat školu, 
společně s paní radní budeme hledat 
investiční prostředky pro další rozvoj 
školy“.

Radní Jana Pernicová ujistila všechny 
přítomné, že se pokusí najít společně 

s učiteli školy řešení, které bude nej-
více výhodné pro další rozvoj školy. 
Bude jednat s hejtmanem a zastupiteli 
Pardubického kraje o odložení rozhod-
nutí o splynutí Středního odborného 
učiliště Králíky se Střední odbornou 
školou v Žamberku. „Rodiče a studenti 
potřebují vědět, kam podávat přihlášky 
pro další školní rok. Králíky si zaslou-
ží udržení školy. A proto, se musí do 
snahy o existenci a rozvoj školy zapojit 
nejenom politici, ale především vedení 
školy pedagogové, místní samospráva 
a zaměstnavatelé v daném regionu“ 
dodala závěrem Pernicová.

Bouřlivý potlesk pro radní Janu Per-
nicovou byl výrazem poděkování za její 
vystoupení.

Jan Králík
j.kralik@centrum.cz

Křížová cesta pro obnovený hřbitov v Dolní Lipce
Chtěli bychom s předstihem představit 

autora  křížové cesty, která bude reali-
zována na zdi  dolnolipeckého hřbitova 
a slavnostně odhalena při příležitosti 120. 
výročí  od jeho založení. (o přesném datu 
budeme včas informovat).

Autorem Křížové cesty je pan Pavel 
Kučera, který žije více než deset let 
v Domově svaté Rodiny v Praze 6 - Li-
boci. Pan Pavel je člověkem s mentálním 
hendikepem, který mu však nebrání žít 
bohatý vnitřní život. Při své práci v te-
rapeutických dílnách Domova se snažil 
ztvárnit Ježíšovy pašije v tradičním zob-
razení čtrnácti zastavení Křížové cesty. 
Před dvěma lety vytvořil toto dílko do 
keramických kachlí s polychromií.

Po prohlídce a posouzení vhodného 
osazení na hřbitovní cihlové zdi souhlasil 
pan Pavel na návrh ředitele ThLic Tomáše 
Biňovce  Domova s umístěním jeho Kří-
žové cesty na toto místo. K realizaci by 
mělo dojít o letošní letní pouti na začátku 
července. Pan Pavel se rád této místní 
slavnosti zúčastní. Propojí se tak myšlen-
ka obnovy starých kořenů kraje s ideou 

naplnění smyslu života v utrpení, posti-
žení a nakonec i odchodu z tohoto světa. 
Odpovědí na negativní stránky existence 
je tak oživení kraje a také našich bytostí.

Domov svaté Rodiny je církevní 
nestátní sociální zařízení založené před 
třiadvaceti lety na Praze 6 charismatic-

kou sestrou Akvinelou L. Loskotovou, 
de N.D. V současné době v jeho dvou 
domech žije 76 klientů s mentálním 
a kombinovaným postižením. Jedním 
z nich je Pavel Kučera, autor keramické 
Křížové cesty.

Rýcová + Brčák

Zvítězil zdravý rozum
SOUo Králíky zůstává samostatné, ne-

závislé na Žamberku. Jedinečnost našeho 
nabízeného učebního oboru přesvědčila 
představitele Pardubického kraje i širo-
kou veřejnost, že škola má pro králický 
region velký význam. Našemu učilišti 
nemálo pomohl masový protest všech 
našich příznivců, kteří kvalitu našich 
absolventů znají a oceňují ji.

S optimistickým výhledem podporou 
a přísliby Pardubického kraje do bu-
doucna, otvíráme první ročníky učebního 
i nástavbového studia.

Chcete-li zajistit svým dětem perspek-
tivní budoucnost se širokým uplatněním 
na trhu práce, dejte je studovat k nám. 
Naši absolventi se uplatňují v profesích 
jako opraváři, svářeči a řidiči. Hravě si 
poradí u soustruhu, u lisu i v kovárně. 
Ti nejlepší mají možnost pokračovat na 
nástavbovém studiu a ukončit středo-
školské vzdělání maturitní zkouškou, 
která jim dává předpoklady pokračovat 
ve studiu i na vysokých školách. I takové 
absolventy máme.

zaměstnanci 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

Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. 

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

Informace pro podnikatele
Městský úřad Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad upozor-

ňuje podnikatele, kteří byli ke dni 17. 10. 2013 oprávněni prodávat 
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny (živnost s předmětem pod-
nikání Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona), že v této činnosti 
můžou pokračovat, pokud požádají živnostenský úřad o koncesi 
pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Lhůta pro 
podání žádosti o koncesi je stanovena do 17. 4. 2014.

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci živnostenského 
úřadu na tel. 465 670 891, 465 670 892, 465 670 893.

Za Mú Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad  Martin Mlynář

MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických 

onemocnění s použitím ultrazvukových metod 
- léčbu s užitím nové účinné metody

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

regeneračními postupy 
Ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin 
Štíty, náměstí Míru 53.
Objednat se můžete denně na telefonu 722939029.
Zábřeh, poliklinika budova C - Po, St, Čt od 8.00 
do 16.00 tel 583411944
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8. 1.
RM schvaluje dohodu o změně smlouvy 

č. 9255910458-D uzavřené mezi městem 
Králíky a Státním fondem rozvoje bydlení, 
Praha 1 ze dne 13. 6. 2002 o poskytnutí 
dotace z prostředků SFRB na výstavbu 
nájemních bytů čp. 658 v ul. V Bytovkách 
v Králíkách.

RM schvaluje v uvolněných nástavbo-
vých bytech v čp. 658 na st.p.č. 770/1 v k.ú. 
Králíky nově uplatňovat běžné měsíční 
nájemné jako v ostatních pronajímaných 
bytech v Králíkách.

RM bere na vědomí rozsudek Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí č.j. 6C 112/2013-6 
ze dne 17. 10. 2013, který nabyl právní 
moci dne 10. 12. 2013, týkající se výmazu 
zástavního práva smluvního váznoucího na 
budově radnice čp. 5 na st.p.č. 235/1 a po-
zemku st.p.č. 235/1 v k.ú. Králíky.

RM schvaluje právnímu zástupci města 
Mgr. Bernardu Urbanovi mimořádnou 
finanční odměnu za zastupování města 
Králíky v dlouholetém právním sporu – ru-
čení za úvěr Ing. Karla Vlasáka, který byl 
definitivně ukončen. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1822/23 – trvalý travní 
porost v k.ú. Králíky za účelem výstavby 
řadových garáží dle podmínek stanovených 
rozhodnutím o umístění stavby a stavebním 
povolením za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje požádat ČR – Minister-
stvo obrany, Sekci správy majetku, Odbor 
pro nakládání s nepotřebným majetkem, 
Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu – majetek uvedený 
v žádosti vypracované 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 pronájem části pozemku 
p.p.č. 3625 – trvalého travního porostu o vý-
měře cca 210 m2 v k.ú. Králíky za účelem 
zastavěné plochy a údržby pozemku panu 
J. L., Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 5 nájemní 
smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2001 mezi 
městem Králíky a Rolnickou společností, 
s.r.o., Červená Voda, týkající se změny 
předmětu nájmu a výše nájemného.

RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní 
smlouvy uzavřené dne 24. 5. 2005 mezi 
městem Králíky a panem J. M., Králíky 
týkající se změny předmětu nájmu a výši 
nájemného.

RM ukládá majetkovému odboru provést 
revizi nájemních smluv na pozemky ve 
smyslu valorizace cen a uvedení do souladu 
s Pravidly pro pronajímání pozemků ve 
vlastnictví města Králíky.

RM bere na vědomí „Výroční zprávu 

města Králíky o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací za rok 2013“ a ukládá odboru 
vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 
o poskytování informací.

RM souhlasí se skácením 4 višní, 11 
osik, 11 topolů a 9 vrb na p.p.č 552 a 555/2 
v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem M. 
B., Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní ne-
bezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením břízy na p.p.č 
544/1 v k.ú. Prostřední Lipka a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu 
s panem R. M., Králíky s podmínkou, že 
veškeré práce budou provedeny na náklad 
a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením smrku na p.p.č 
492/23 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z tohoto stromu s panem J. H., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní ne-
bezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje prodloužení smlouvy na 
prezentaci města na informačním panelu 
v Šumperku s firmou DARUMA spol. s r. 
o., Plzeň na období 2014 - 2016 v celkové 
ceně 21.000 Kč + DPH s rozložením do 
3 ročních splátek.

RM bere na vědomí předloženou in-
spekční zprávu a ukládá vedoucímu ŠKT 
a ředitelce školy Základní umělecká škola 
Králíky připravit žádost o rozšíření kapacity 
školy při dodržení stávajících hygienických 
předpisů na pobyt dětí ve škole.

15. 1.
Město Králíky jako vlastník dotčených 

pozemků p.p.č. 23/29 - trvalého travního 
porostu a p.p.č. 2062/1 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. d) a § 105 odst. 1 písm. f) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „přístavba 
zimní zahrady k RD čp. 884, místo stavby 
st.p.č. 1641 – zastavěná plocha a p.p.č. 
23/22 – trvalý travní porost v k.ú. Králíky“ 
Ing. L. D., Králíky.

Město Králíky jako vlastník pozemků 
souhlasí s umístěním informačních tabulí 
v rámci Informačního systému Králické 
pevnostní oblasti na pozemcích p.p.č. 2615 
– ostatní ploše a p.p.č. 2752 – ostatní ploše 
v k.ú. Horní Lipka, p.p.č. 2004 – ostatní 
ploše a p.p.č. 2437 – ostatní ploše v k.ú. 
Červený Potok a p.p.č. 3546 – orné půdě 
a p.p.č. 3570 – ostatní ploše v k.ú. Králíky. 
Souhlas se vydává pro Sdružení obcí Or-
licko, Žamberk za účelem podání žádosti 

o vydání územního souhlasu.
RM nedoporučuje schválit záměr pro-

deje pozemku p.p.č. 984 – ostatní plochu 
o výměře 5 542 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM ukládá odboru VTS ve spolupráci 
s MO požádat Státní pozemkový úřad, aby 
v rámci probíhající KPÚ Dolní Boříkovice 
mohl být pozemek p.p.č. 984 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, který je z větší části zalesněn, 
nabídnut ke směně Lesům ČR, s.p., za část 
lesního pozemku p.p.č. 1245 pod srubem 
K-S 20 v k.ú. Dolní Boříkovice.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí mi-
mořádné odměny za poskytování právních 
služeb mezi městem Králíky a právním zá-
stupcem města Mgr. Bernardem Urbanem, 
advokátem, Advokátní kancelář Lanškroun, 
v předloženém znění.

RM Králíky souhlasí s udělením výjimky 
dle čl. 9 odst. 4 z pravidel, a to za účelem 
nákupu dopravního vozidla pro JSDH 
Králíky a zároveň stanovuje postup, aby 
z důvodu zachování transparentnosti, OVV 
po realizovaném nákupu vozidla zveřejnil 
příslušný doklad s uvedenou pořizovací 
cenou vozidla v příslušném oddílu (veřejné 
zakázky) na webových stránkách města. 

RM schvaluje připojení města Králíky 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a schvaluje vyvěšení tibetské vlajky na bu-
dovu městského úřadu dne 10. března 2014.

RM schvaluje text vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele 
Městského muzea Králíky a ukládá starostce 
zajistit zveřejnění obvyklým způsobem.

22. 1.
Město Králíky jako vlastník pozemků 

souhlasí s umístěním informačních tabulí 
v rámci Informačního systému Králické 
pevnostní oblasti na pozemcích p.p.č. 
3122 – ostatní ploše a p.p.č. 3580 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky. Souhlas se vydává pro 
Sdružení obcí Orlicko, Žamberk za účelem 
podání žádosti o vydání územního souhlasu.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k části pozemku p.p.č. 651/18 – zahradě o vý-
měře cca 410,5 m2 v k.ú. Králíky s paní V. 
V., Králíky, a to dohodou ke dni 23. 1. 2014. 

RM schvaluje výpůjčku prostoru slouží-
cího k podnikání o výměře 23,63 m2 – kan-
celáře vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na 
st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský dům za 
účelem provozování volnočasových aktivit 
a skladové prostory, a to spolku K.O.T.V.A., 
Králíky.

RM bere na vědomí oznámení, že záměr 
„Linka na pokovení chemickým niklem SE-
VEN – K, s.r.o.“ oznamovatele SEVEN – K, 
s.r.o., Králíky bude podroben zjišťovacímu 
řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o po-
suzování vlivů na životní prostředí.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 4:00 hod., 
a to v souvislosti s pořádáním „Sportovního 
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plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
25. 1. 2014, a to za splnění následujících 
podmínek:

- pořadatel je povinen zabezpečit akci 
dostatečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí 
z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik;

- pořadatel je povinen vhodnými opat-
řeními minimalizovat především vibrace 
a hlukové imise působící na okolí akce tak, 
aby nebyla překročena zákonem stanovená 

mez.
RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 

13-56, 13-58, 13-59, Z/120/13, Z/133/13 
a 145036 přidělená městu Králíky rozhod-
nutím resortních ministerstev a Krajského 
úřadu Pardubického kraje a interní roz-
počtové opatření číslo 131707, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 468.534,51 Kč.

RM bere na vědomí žádost Římskokato-
lické farnosti a souhlasí s jejím zařazením 
do Dotačního a grantového programu města 
Králíky pro rok 2014.

RM bere na vědomí sdělení ředitelky 
příspěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky o vyhlášení termínu volna 

v období školního vyučování ve školním 
roce 2013/2014.

RM bere na vědomí návrh firmy Aspida 
s.r.o. a ukládá vedoucímu OŠKT provést 
nezbytné kroky k ukončení prezentace 
města Králíky na www.cestujemepocr.cz.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
občanskému sdružení KONTAKT za úče-
lem zveřejnění podpory ze strany města 
Králíky.

RM rozhodla, že příspěvková organizace 
Městské muzeum Králíky bude zadávat data 
do veřejně přístupného kalendáře kulturních 
a sportovních akcí zveřejněného na www.
kraliky.eu a ukládá řediteli přijmout potřeb-
ná organizační opatření.

MĚSTO KRÁLÍKY - Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace
se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

Městské muzeum Králíky
Předpoklady: státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR, dosažený věk 18 let,
  způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládá jednací jazyk,

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, samostatnost a flexibilitu, spolehlivost,
  vysoké pracovní nasazení, komunikativnost.

Výhodou: praxe a vzdělání v oboru, bydliště v blízkém okolí, organizační schopnosti, manažerské zkušenosti.

Nabízíme:  možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, platové zařazení 11. platová třída (15 – 20 tis. Kč)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  - jméno, příjmení a titul,  - datum a místo narození,  státní příslušnost,
  - místo trvalého pobytu,  - datum a podpis uchazeče,  kontaktní spojení,
  - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizince,

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
  - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
    znalostech a dovednostech týkajících se muzejnictví,
  - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizince obdobný doklad osvědčující
    bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
    se bezúhonnost čestným prohlášením),
  - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  - prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
  - stručnou vizi fungování muzea po nástupu do funkce

Předpokládaný termín nástupu: 1. června 2014 Místo výkonu práce: Městské muzeum Králíky.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Písemné přihlášky zasílejte do 17. února 2014 včetně na adresu: Město Králíky, Velké náměstí 5,561 69 Králíky.

Obálku označte: „Neotvírat – výběrové řízení – ředitel Městského muzea Králíky“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodů. Uchazeč nemá nárok na 
úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.
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Daň z nemovitých věcí - novinky od 1. 1. 2014
Dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zákon-

né opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým 
se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), především 
v návaznosti na změny, které v soukromém 
právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník (dále jen „nový občanský 
zákoník“). Uvedenou novelou dochází 
k některým významným změnám, mimo 
jiné i s dopadem na stanovení daně.

U některých poplatníků dojde ve srov-
nání s předchozím zdaňovacím obdobím 
ke změně okolností rozhodných pro vy-
měření daně ve smyslu § 13a odst. 1 záko-
na, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli 
ani nepozbyli. I tito poplatníci však mají 
povinnost podat daňové přiznání na rok 
2014. A to dokonce i tehdy, když u nich 
dojde ke snížení daňové povinnosti.

1. Změny ovlivňující výši daně, u nichž 
má poplatník povinnost podat daňové 
přiznání za rok 2014:

• Snížení daňové povinnosti:
- Stavby vleček jsou od 1. 1. 2014 

předmětem daně z pozemků jako zpevně-
né plochy pozemků užívané k podnikání, 
nikoli předmětem daně ze staveb.

- Některé stavby nejsou od 1. 1. 2014 
předmětem daně ze staveb a jednotek, 
neboť nejsou zdanitelnou stavbou podle 
zákona, tj. budovou nebo inženýrskou 
stavbou uvedenou v příloze zákona. 
Jedná se např. o tzv. plošné stavby, které 
se nacházejí na jiných druzích pozemků, 
než je zastavěná plocha a nádvoří nebo 
zpevněná plocha.

- Za nadzemní podlaží pro výpočet saz-
by daně u staveb užívaných k podnikání 
se již nepovažuje takové nadzemní podlaží, 
jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 
zastavěné plochy stavby. U některých sta-
veb pro podnikání tak dochází ke snížení 
počtu podlaží.

• Zvýšení daňové povinnosti:
Pozemky určené k zastavění zdanitel-

nými stavbami, osvobozenými od daně ze 
staveb a jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) 
a j) zákona budou od 1. 1. 2014 (na rozdíl 
od stávající právní úpravy) po dobu, než 
bude stavba dokončena, zdaňovány jako 
pozemky stavební. Jedná se o pozemky 
určené k zastavění stavbami, které doposud 
nebyly předmětem daně ze staveb, jako 
jsou stavby vodáren, úpraven vody, 
kanalizačních zařízení, rozvodných 
zařízení, nebo stavby pro veřejnou do-
pravu. Jedná se zde o stavby zdanitelné 
daní z nemovitých věcí, tj. budovy nebo 
vybrané inženýrské stavby. Nebude-li 
takováto stavba dokončena v roce 2013, 
poplatník je povinen uvedenou změnu 
zohlednit v daňovém přiznání na rok 2014.

- Je-li vlastníkem pozemku pod bytovým 
domem rozděleným na jednotky subjekt, 
který není vlastníkem žádné z jednotek, 
je tento pozemek předmětem daně z po-

zemků a poplatníkem daně je vlastník 
pozemku bez ohledu na to, že je pozemek 
zastavěn stavbou. Tento poplatník je po-
vinen na zdaňovací období 2014 podat 
daňové přiznání. Výjimkou je případ, kdy 
je tento pozemek ve vlastnictví státu nebo 
ve vlastnictví té obce, na jejímž území se 
nachází, neboť pak je od daně osvobozen 
a není povinnost toto osvobození uplatnit 
v daňovém přiznání.

• Změna osoby poplatníka:
- Zatímco do roku 2013 byly poplatníky 

daně za nemovité věci, tvořící jmění podí-
lových fondů či fondů obhospodařovaných 
penzijní společností, investiční či penzijní 
společnosti obhospodařující tyto fondy, 
jsou od 1. 1.2014 poplatníky daně přímo 
tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost 
podat daňové přiznání na rok 2014.

Poplatníkem daně je tedy nově:
- podílový fond
- fond obhospodařovaný penzijní 

společností,
samozřejmě pouze za nemovité věci, 

tvořící jmění těchto fondů. Za nemovité 
věci, které jsou ve vlastnictví investičních 
či penzijních společností, které fondy ob-
hospodařují, jsou poplatníky nadále tyto 
společnosti.

2. Změny ovlivňující výši daně, u nichž 
nemá poplatník povinnost podat daňové 
přiznání za rok 2014:

• Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/
nebytového prostoru a podílu na společ-
ných částech domu i podíl na společném 
pozemku přesahujícím zastavěnou plochu 
domu nebo na pozemku, který je užíván 
spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví 
všech vlastníků jednotek v domě, se daň 
nepatrně zvýší. Stane se tak v důsledku 
použití vyššího koeficientu 1,22 při stano-
vení upravené podlahové plochy pro základ 
daně ze staveb a jednotek, zohledňujícího 
existenci tohoto společného pozemku, kte-
rý již nebude předmětem daně z pozemků. 
Přepočet daně provede správce daně auto-
matizovanou konverzí, daň vyměří z moci 
úřední a novou výši daně poplatníkovi 
sdělí rozhodnutím, zpravidla hromadným 

předpisným seznamem, případně platebním 
výměrem. Nedojde-li tedy u poplatníka k 
jiným změnám, nevzniká mu povinnost 
podat daňové přiznání na rok 2014 za již 
dříve přiznané jednotky.

• Poplatníkem se stává také (rozšíření 
okruhu poplatníkův souladu s novým ob-
čanským zákoníkem):

- pachtýř
- stavebník u pozemků zatížených 

právem stavby (tj. ten, v jehož prospěch 
bylo právo stavby zřízeno)

- svěřenský fond,
ale protože takový subjekt nebude exis-

tovat 1. 1. 2014, bude existence takového 
subjektu ovlivňovat daňovou povinnost 
nejdříve na zdaňovací období 2015.

• Změna režimu v případě nezvolení 
společného zástupce u nemovitých věcí 
v podílovém spoluvlastnictví - správce 
daně vyměří spoluvlastníkům daň za jejich 
spoluvlastnické podíly z moci úřední.

3. Změny formální, bez dopadu na výši 
daně, které vyplývají z nových pojmů 
občanského zákoníku:

• změna názvu daně na daň z nemovi-
tých věcí, která se skládá z daně z pozemků 
a z daně ze staveb a jednotek

• změny názvů předmětů daně ze sta-
veb a jednotek:

- zdanitelná stavba, tj. budova nebo 
vybraná inženýrská stavba,

- jednotka (v daňovém přiznání se uvádí 
jako byt nebo nebytové jednotky členěné 
podle využití)

• změny označení a logického uspořá-
dání některých právních důvodů osvobo-
zení, zpravidla bez dopadu na trvající, již 
dříve poskytnutá osvobození.

4. Změna režimu v případech úmrtí 
poplatníka ve lhůtě pro podání daňového 
přiznání - daňové přiznání za zemřelého, 
byl-li povinen jej podat a tuto povinnost ne-
splnil, podává osoba spravující pozůstalost.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Finanční úřad pro Pardubický kraj, územní pra-

coviště v Žamberku, upozorňuje, že ve dnech 26. 
3. – 31. 3. 2014 každý pracovní den budou pracov-
níci místně příslušnému finančního úřadu přijímat 
přiznání k dani z příjmů v zasedací místnosti MěÚ 
Králíky, ul. Karla Čapka č.p. 316. Sběr dat bude 
probíhat v hodinách 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 
16:00 hod. Z technických důvodů nebude možné 
na tomto sběrném místě platit daň v hotovosti.
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Setkání Klubu rodičů Králíky
Vážení rodiče, dovolujeme si vás 

pozvat na druhé setkání prozatím ne-
formálního „Klubu rodičů Králíky“ 
při GaZŠ Králíky. Program setkání je 
následující:

1. Seznámení s výsledky „Dotazníku 
pro rodiče“

2. Seznámení s pracovní verzí koncep-
ce Klubu rodičů 

3. Diskuse nad pracovní verzí koncep-
ce Klubu rodičů

4. Vytvoření přípravné skupiny pro za-

ložení oficiálního Klubu rodičů Králíky 
z.s. („zapsaný spolek“ - dříve občanské 
sdružení)

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 20. 
února od 18.00 hod. v prostorách Jed-
noty bratrské v bývalém gymnáziu.

Srdečně zveme všechny rodiče žáků 
GaZŠ Králíky se zájmem o vzdělávání.

Informace najdete také na webu www.
klubrodicukraliky.webnode.cz.

Za „Klub rodičů Králíky“ J. Švanda, 
P. Appl a M. Hejkrlík

VELKÁ VĚDA MALÉMU MĚSTU
LSG: unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy pokračuje i v roce 2014.
A opět lahůdkou!!! Únorovou přednášku na téma STROJE ČASU povede docent Ústavu 

teoretické fyziky Univerzity Karlovy a skvělý popularizátor vědy doc. RNDr. Pavel Krtouš, 
Ph.D. Termín: čtvrtek 6. února 2014 v 16 hodin v Letohradském soukromém gymnáziu.

Pan docent představuje téma své přednášky v následující anotaci: Stroje času jsou 
základní rekvizitou sci-fi žánru. V přednášce si povíme, jak se na ně dívá současná fyzika. 
Ukážeme si, proč „paradox“ dvojčat není paradoxem, jak se lze pomocí něho a červí 
díry pokusit stroj času vyrobit a zda nám příroda výrobu stroje času nezakáže zákonem 
o „kauzální cenzuře“.

Se strojem času v garáži pak budeme muset čelit problémům s neukázněnými cestovateli, 
kteří se budou snažit zneškodnit své dědečky a prozrazovat svému mladšímu já, jak stroj času 
vyrobit. Nakonec si uvedeme i některé ukázky z filmů a knih obsahující cestování v čase.

I vědu lze podat vtipně a populárně. Přijďte se přesvědčit. Vstup zdarma.
Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda…!!!
Připravujeme na březen: 
Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., Policejní akademie, kriminalista, soudní znalec: Využití 

kriminalistiky a forenzních věd při vyšetřování zločinů.
Milada Marková, Vratislav Šembera, LSG

Pozvánka
na výstavu

Výstava k výročí 140 let provozu 
železnice v Jablonném nad Orlicí.

14. ledna 2014 uplyne 140 let 
od slavnostního příjezdu prvního 
vlaku do Jablonného nad Orlicí, 
kdy došlo k zahájení provozu na 
železniční trati z Hradce Králové 
do Dolní Lipky. Kulaté výročí 
železnice v Jablonném nad Orlicí 
připomene spolek příznivců želez-
nice „Lokálky nedáme!“ výstavou 
fotografií z historie a současnosti 
železničního provozu doplněnou 
dobovými předměty používanými 
na železnici, vláčky a modelovými 
kolejišti. Na výstavě lze zakoupit 
pohlednice a upomínkové předměty 
s železniční tematikou. 

Každou sobotu bude pro návštěv-
níky připravena videoprojekce filmů 
s železniční tematikou a bude příto-
men i průvodce výstavou.

Výstava bude zahájena vernisáží 
dne 19. ledna 2014 v 15 hodin ve 
výstavní síní informačního centra 
čp. 30 a potrvá do 1. března 2014.
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Olympiáda v anglickém jazyce
Ve dnech 9. a 11. prosince 2013 pro-

běhla školní kola v konverzační soutěži 
v anglickém jazyce. Soutěž probíhala 
ve dvou kategoriích – jedna pro žáky 
šestých a sedmých tříd, druhá pro žáky 
osmých a devátých ročníků.  Žáci 
absolvovali poslechový test, pověděli 
něco o sobě a své rodině a konverzovali 

se členy poroty na určité téma, které si 
vylosovali.

Celkový počet soutěžících: 30
Výsledky kategorie I. A (šestý a 

sedmý ročník)
1. místo - Adéla Kalousová
2. místo - Nela Zezulková
3. místo - Filip Hudetz

„Polepšovna“ pro nás není strašákem
Rády bychom touto cestou podě-

kovaly vedení Výchovného ústavu, 
dětského domova se školou, základní 
škole a školní jídelně v Králíkách za 
dosavadní spolupráci s naší Mateřskou 
školou. Zejména pak za materiální 
pomoc ve formě výtvarného materiálu 
a drobných her pro děti. Také my se 
snažíme chlapcům z Dětského domova 
něčím zpestřit činnost. Chlapci se přišli 
podívat i k nám do školky a zavzpomí-
nat na léta, která oni strávili v mateřské 
škole. Kluci se zapojili spontánně mezi 
děti a vyzkoušeli si plnit i některé 
úkoly pro předškoláky. Dostávají tak 
šanci zapojovat se i do běžného života 
společnosti.

Každoročně navštěvujeme s dětmi Vá-
noční výstavu a Výstavu řemeslných prací 
svěřenců Dětského domova. Pravidelně 
v zimě přicházejí chlapci z dětského domo-
va k nám na zahradu, aby zde vykouzlili pro 
naše děti nádherná díla ze sněhu, která pak 
zdobí zahradu MŠ až do jara.  Děti z nich 
mají velikou radost a využívají je k zimním 
hrám na zahradě. Bohužel letos na sníh 
zatím marně čekáme.

Dostali jsme také od vedení Dětského 
domova nabídku zúčastnit se lekce muzi-
koterapie, kterou jsme velmi rádi využili. 
Děti z bubínků a dalších perkusních nástrojů 
byly nadšené, spontánně reagovaly a lekce 
tak určitě splnila i svůj hlavní účel, a to 
maximální uvolnění a zklidnění i těch nej-
větších lumpíků alespoň na chvilku. V této 
spolupráci bychom chtěly i nadále pokra-
čovat a muzikoterapii do našeho programu 
pravidelně zařazovat.

Bc. Romana Fabiánová
ředitelka MŠ Moravská

Další účastníci: Zuzana Doubravo-
vá, Eliška Myšková, Markéta Laczko-
vá, Marie Sotonová, Leona Žižková, 
Simona Petruželková, Martin Halanič, 
Tereza Marková, Jakub Krupička, Mi-
chaela Novotná, Jan Novák, Vladimír 
Bula.

Výsledky kategorie II. A (osmý 
a devátý ročník)

1. místo - Klára Bajtová, Zuzana 
Mačátová, Jan Milták

2. místo - Kateřina Vogelová
3. místo - Markéta Crhová, Roman 

Švéda
Další účastníci: Martina Grobelná, 

Sabina Seidlová, Nikola Michalčáková, 
Eliška Kyllarová, Zakaria Hilal, Vero-
nika Moravčíková, Žaneta Marešová, 
Nela Simonová, Daniel Kolomý.

Žákyně Adéla Kalousová a Klára 
Bajtová postupují do okresního kola, 
které se koná 18. února 2014 v Ústí 
nad Orlicí.

Děkujeme všem soutěžícím za účast 
a vítězům srdečně blahopřejeme.

Vyučující Aj Zdenka Kolbová, Helena 
Strnadová a Dušan Krabec
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně 

děkuje všem, kdo se podíleli na letošní 
Tříkrálové sbírce. Děkujeme panu faráři 
Plíškovi a farnosti za organizaci sbírky, 
děkujeme za vaše příspěvky do kasiček, 
děkujeme koledníkům, že do našich domo-
vů přinášejí přání zdraví, štěstí a pokoje, 
děkujeme za spolupráci Městskému úřadu.

Pro Charitu má tato sbírka velký význam, 
protože také díky ní se nám daří podporovat 
některé služby, a pomáhat tak potřebným.

Konkrétní výsledky Tříkrálové sbírky 
a podrobnější informace najdete na webu 
Oblastní charity: www.uo.charita.cz.

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme 

mnoho dobrého v roce 2014.
Iva Marková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 145, Letohrad

Celkový výsledek sbírky za farnost Králí-
ky 81074,- Kč (Mladkov 14580,- Kč, Králí-
ky 52875,- Kč, Prostřední Lipka 2545,- Kč, 
Lichkov 9049,- Kč, Heřmanice 2025,- Kč).

Taneční setkání
pod Králickým
Sněžníkem se

tento rok nekoná!
Pro malý počet přihlášených souborů 

se letošní 3. ročník Tanečního setkání, 
které se mělo uskutečnit 1. 2. 2014 
nekoná. Většina souborů přislíbila 
účast příští rok, tak věřme, že se podaří 
navázat na tradici a pořádat taneční 
přehlídku vždy jednou za 2 roky.

Iva Musilová

Tříkrálová sbírka 2014 skončila
Tisková zpráva ze dne 21. 1. 2014:
Největší dobrovolnická akce v ČR 

se opět setkala s přijetím a kladnou 
odezvou. V orlickoústeckém regionu 
se vykoledovalo celkem 2.143.718,- Kč 
do 470 pokladniček. Sbírka může být 
v takovém rozsahu uskutečněna jen díky 
spolupráci Charity s místními asistenty, 
kteří jednají s  obecními a městskými 
úřady, s farnostmi, občanskými spolky, 
zejména skauty, školami a řadou dob-
rovolníků. Oblastní charita je za tuto 
pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo 
do sbírky přispěli.

Oblastní charita organizuje sbírku 
v 90 obcích a městech orliskoústeckého 
okresu a řádově nám pomáhá kolem 1.500 
dobrovolníků.  Za 14 let své existence si 
Tříkrálová sbírka získala důvěru obča-
nů, která je založena na hodnověrnosti 

působení Charity a místních organizátorů. 
V několika místech proběhly také dopro-
vodné Tříkrálové koncerty (např. Ústí 
n. O., Česká Třebová, Žamberk, Horní 
Čermná atd.), jejichž výtěžek byl určen ve 
prospěch sbírky.

Tříkrálová sbírka není ale jen samotným 
vybíráním peněz. Zejména starší lidé se 
už dlouho dopředu těší na návštěvu tří 
králů, protože berou jejich přání štěstí, 
zdraví a pokoje vážně. Často tak tři králové 
vidí radost a úsměv na tváři, někdy i slzy 
dojetí… Někdy se naopak musí vyrovnat 
s odmítnutím. I to patří k Tříkrálové sbírce, 
stejně jako k životu…

Pro Charitu má tato sbírka velký vý-
znam, protože díky ní se daří provozovat 
některé služby, a sloužit tak potřebným. 65 
% z výtěžku je určeno přímo do regionu 
a tento obnos v r. 2014 použije Oblastní 
charita těmto záměrům:

• Občanská poradna - rozšíření služby 
(provozní doby)

• „Šance pro rodinu“ - zajištění služby
• Sociální rehabilitace Lanškroun 
• Nízkoprahové zařízení pro lidi bez 

domova Lanškroun - zajištění služby
• Centrum pod střechou Letohrad - tech-

nické úpravy

• Charitní ošetřovatelská služba, domácí 
hospicová péče - úprava suterénních pro-
stor (zázemí)

• Rodinné centrum Kopretina Sloupnice 
- zajištění služby

• Fond na rozvoj stávajících projektů
• Přímá pomoc
• Pomoc do Indie (domky pro chudé)
Upřímně děkujeme každému z vás za 

to, co jste pro Tříkrálovou sbírku udělali.
Více informací naleznete na:  www.

uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad 

Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad, 
tel. 734 769 713
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Ahoj kamarádi!
Stejně jako v předešlých letech připravuje občanské sdružení K. O. 

T. V. A. několik akcí pro děti v Králíkách a na naší táborové základně 
v Hněvkově. Jsme moc rádi za vaši přízeň a doufáme, že vás nezkla-
meme ani letos.

V loňském roce jsme se společně sešli na Novoroční párty a na 
Májové. Na dalších akcích jsme pomáhali při realizaci her a zábavy 
pro děti. Jistě si vzpomenete na dětský den pořádaný našimi hasiči 
a na Divadlo pod stromy, které realizuje Klub na Střelnici. Hlavní 
událostí, na kterou se všichni každý rok těšíme, je letní dětská rekre-
ace v Hněvkově.

Na táboře jsme se sešli společně s šedesáti dětmi a náš program se 
nesl v duchu dobrodružství se sluchátkem Macha a Šebestové, kteří si 
chtěli užít dovolenou bez něj. Tábor dopadl na výbornou, a proto jsme 
se všichni těšili na každoroční zářijový víkend v Hněvkově. Při této akci 
jsme potřebovali porazit místní mafii, což se nám za pomoci dětí naštěstí 
podařilo. Další příležitostí pro setkání byl Halloween v Evropském 
domě. Děti i dospělí si zde mohli vydlabat dýně, zahrát si nějaké hry 
a také vymýšleli strašidelné příběhy, při kterých nám všem naskakovala 
husí kůže. Na další naši akci se můžete těšit již v měsíci únoru.

Sdružení K. O. T. V. A. se také přidalo k projektu Mládež pro Králíky, 
který probíhá v současné době. Pokud máte, stejně jako my, zájem se 
zapojit do dění v našem městě, přidejte se k nám a zažijte příjemné 
chvíle se skvělými lidmi.

Jak jistě víte, našim hlavním úkolem bylo zachránit táborovou zá-
kladnu v Hněvkově, kde pořádáme dětské tábory. To se nám podařilo. 
A tak jsme se pustili i do organizování sportovních a kulturních akcí 
pro kralické děti.

Jsme nezisková organizace, a tak veškeré získané finanční prostředky 
investujeme do toho, co je nám nejmilejší, a to je právě naše základna. 
Proto jsme letos nechali opravit vodovodní potrubí, díky kterému 
nemusíme čerpat tolik vody ze studny. Zakoupili jsme nový nerezový 
dřez, trampolínu a další nutné vybavení pro bezproblémový chod našeho 
tábora. Díky městu Králíky jsme mohli udělat drenáž pod druhou částí 
stanů a také byly do jídelny zakoupeny nové dveře.

Rádi bychom poděkovali městu Králíky a všem našim sponzorům, 
s jejichž pomocí se nám daří pořádat zajímavé akce pro děti z Králík 
a okolí, které nechtějí jen tak sedět doma. Velice nás potěšil zveřejněný 
dopis od Markétky Laczkové v Králickém zpravodaji, jenž svědčí 
o úspěšnosti našich akcí.

Těšíme se na vás při dalších setkáních!
o.s. K.O.T.V.A.

Muzikoterapie pro nejmenší
Tento měsíc se poprvé vydáváme do Výchovného ústavu v Krá-

líkách na „MUZIKOTERAPII“, kam nás paní ředitelka ústavu 
Drahomíra Horsáková pozvala. Bude to pro nás nová zkušenost 
a jsme na ni zvědaví. Jedná se 
o PONDĚLÍ 17. 2. od 10 hod. 
Tento týden se úterní setkání 
v MC NEKONÁ! Před námi 
zde tuto aktivitu navštívily 
i paní učitelky s dětmi z MŠ 
Moravská. Hezké fotografie 
z této akce můžete shlédnout 
na webových stránkách Vý-
chovného ústavu. Tímto zveme 
všechny maminky s malými 
dětmi do 3 let, aby se účastnily s námi! Přidejte se k nám!

Laďka Applová, koordinátorka MC
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Hudba pomáhá tančit
i začít znovu

„Od života dostanete jen to, co do něj investujete. Když se nebudete 
o nic nového pokoušet, nemůže nic nového přijít!“ R,Fulghum

Přes tři stovky lidí, domácích i přespolních, si nenechaly ujít Novoroční 
dobročinný koncert kytaristy Štěpána Raka v kostele sv. Michaela 
Archanděla v Králíkách. Koncert kytarového virtuosa publikum přijalo 
s nadšením, krásná byla mimo jiné i jeho úprava lidových koled. Byla to 
jedním slovem NÁDHERA!

Štěpán Rak v duchu svého motta, že každý koncert musí mít nějaké 
překvapení, do Králík pozval nadějnou hudebnici Michalku Málkovou, 
studentku hry na klarinet na pražské Konzervatoři Jana Deyla a střední 
školy pro zrakově postižené, která hraje i na klavír a nádherně zpívá. Její 
vystoupení bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem publika, které si 
vyžádalo i přídavek. 

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil
v mateřské školce (a něco taky v knihovně)

Známý americký spisovatel Robert Fulghum by mi snad odpustil, že 
jsem název jeho prvotiny troufale, ale pravdivě doplnila o text v závorce.

Dětem se u nás v knihovně věnujeme dlouhodobě, spolupracujeme se 
základní a praktickou školou, pořádáme celou řadu společných akcí. Od 
minulého školního roku jsme svou pozornost ještě více zaměřily na děti 
z mateřských škol. Ty k nám do knihovny samozřejmě dřív přicházely 
také, ale byly to spíš občasné návštěvy.

Nejprve jsme ve školním roce 2012/2013 v Mateřské škole v Pivovarské 
ulici vyzkoušely pravidelné páteční návštěvy, kdy knihovnice hodinku 
strávily přímo v mateřské škole s dětmi rozdělenými do dvou věkových 
skupin. Jak jsme vás už stručně informovaly v listopadovém čísle Králic-
kého zpravodaje, v novém školním roce přicházejí děti předškolního věku 
již z obou mateřských škol ve třech menších skupinách jednou měsíčně 
k nám do knihovny.

Ve spolupráci s pedagogy připravujeme program tak, aby korespondoval 
s právě probíranými tématy v mateřských školách.

Naším cílem je vzbudit u dětí zájem o knížky a jejich půjčování. Děti 
si již od předškolního věku hrají na skutečné čtenáře, mají i své čtenářské 
průkazy s obrázky, které používají jako své značky v mateřské škole. 
Dětem předčítáme z knih, povídáme si, hrajeme si na ilustrátory, někdy si 
společně zacvičíme, naučíme se básničku – a hlavně si děti mají možnost 
vybírat z pestré nabídky krásných knih, kterou jim nemají možnost nabíd-
nout knihovny v mateřských školách ani domácí knihovničky.

V nově vybaveném dětském koutku si děti udělají pohodlí a „čtou“ si 
knížky, které si samy vyberou. Pokud se jim některá zalíbí natolik, že se 

s ní nemůžou rozloučit, můžou si ji na měsíc půjčit do školky i domů a při 
další návštěvě knihovny zase vrátit.

Děti se tak učí i plnit povinnosti, což se jim bude výborně hodit ve 
škole, do které se chystají.

Rodičům předškoláků jsme připravily „zvací“ dopis k nám do knihovny, 
který dostali při zápisu do školy 24. ledna. Samozřejmě, že se půjdeme 
také podívat, jak se našim známým předškolákům bude ve škole u zápisu 
dařit a při příští návštěvě to bude zcela jistě téma, o kterém si budeme 
dlouho povídat.

Robert Fulgum uvádí ve výčtu toho, co si jako základ ke svému smy-
sluplnému životu odnesl z mateřské školy:

„A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které 
ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.“

Já si na závěr svého psaní dovoluji už jen tento závěr: Výzkumy v ce-
lém světě ukazují, že zájem dětí o čtení v posledních letech hodně klesá. 
Počítače, televize a další lákadla knihám hodně konkurují a odolat jim 
není snadné, protože na rozdíl od knih vyžadují od dětí malou aktivitu.

Vytváření čtenářských dovedností a návyků patří mezi to nejlepší, co 
pro své dítě můžou rodiče udělat a my se jim v tom snažíme pomoci.

Rodiče a prarodiče, nabízíme vám spolupráci. Pevně věříme, že společ-
ně můžeme změnit „strašáka“, kterým čtení pro mnohé děti je, na oblíbený 
způsob využívání jejich volného času.

Na setkání s vámi se těší pracovnice Městské knihovny v Králíkách.
Ivana Marečková

Překvapení připravili i žáci tanečního oboru ZUŠ, kteří pro návštěv-
níky vyrobili 250 novoročních přání s obrázkem anděla. Na rubu každé 
přání podepsal vlastnoručně pan Rak! Je to určitě milá vzpomínka na 
novoroční setkání. (Když pan Rak v penzionu Podzimkových na Hedeči 
přání podepisoval, se zájmem si každé přání prohlížel a spoustu si jich 
i vyfotografoval).

Pan farář Plíšek v úvodním slovu vysvětlil, proč část výtěžku z dob-
rovolného vstupného bude věnována na jiný účel než bylo původně plá-
nováno. Pan Rak při svých návštěvách v regionu hraje občas i v kavárně 
v Jablonném nad Orlicí. Tam se také 27. prosince dozvěděl o tom, do jak 
těžké situace se dostala rodina Nepustilových ze Sobkovic, kterým v noci 
z 23. na 24. prosince z dosud nevyjasněných příčin vyhořel dům. Proto 
požádal, aby část výtěžku z novoročního koncertu byla věnována této rodi-
ně, a navíc věnoval celý výtěžek z prodeje desítky CD s jeho nahrávkami.

Podařilo se vybrat úctyhodných 21 468,- Kč. 
Výtěžek byl rozdělen takto: 8 734,- Kč dostal taneční obor ZUŠ Králíky 

a 12 734,- Kč rodina Nepustilova. 
Za to všem dárcům patří veliký dík! 
Poděkování si zaslouží i pan Viktor Vavruša, který navrhl propagační 

materiály, díky kterým se podařila výborná propagace v Králíkách i v ši-
rokém okolí, Orlickému deníku, který věnoval akci značnou publicitu, 
malým švadlenkám ze základní školy, které ušily jako dárek panu Rakovi 
krásného andělíčka, což byla kromě symbolické 1,- Kč jediná odměna, 
kterou pan Rak přijal. Nemalý dík patří i rodině Podzimkových.

Nový rok 2014 začal krásně - spolu s nádherným hudebním zážitkem 
jsme prožili i krásný pocit sounáležitosti. DÍKY VÁM!

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
01. 02. So MDDr. Machková Žamberk Školská 835 465 613 103
02. 02. Ne MDDr. Machková Žamberk Školská 835 465 613 103
08. 02. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
09. 02. Ne MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
15. 02. So MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských h. 615 604 749 331
16. 02. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských h. 615 604 749 331
22. 02. So MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
23. 02. Ne MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
01. 03. So MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
02. 03. Ne MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
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

Klub seniorů o.s. 
pro měsíc únor připravuje
1. 2. 2014 v 19.00 hodin - Účast na společenském večeru seniorů 

Miedzylesie. Pozváno 20 členů klubu seniorů Králík.
4. 2. 2014 v 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů. Dopracování dokumentů 

Valné hromady konané 28. 2. 2014.
18. 2. 2014 ve 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Účast možná i pro 

nečleny klubu.
25. 2. 2014 v 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů. Schválení dokumentů 

Valné hromady a případné dopracování připomínek do Zprávy a Plánu 
činnosti Klubu v roce 2014.

28. 2. 2014 v 15.00 hodin - VALNÁ HROMADA členů klubu seniorů.
Program: 1. Zahájení a přivítání členů klubu a hostů.
2. Zpráva výboru o činnosti klubu za rok 2013 - plnění úkolů stanovených 

Valnou hromadou pro rok 2013.
3. Zpráva o finančním hospodaření klubu za rok 2013.
4. Plán činnosti klubu v roce 2014.
5. Volba nového výboru pro rok 2014 a 2015 do Valné hromady - únor 

2016.
6. Diskuse k předneseným dokumentům.
7. Závěr a ukončení Valné hromady.
Z důvodu schvalování dokumentů pro rok 2014 a volby nového výboru, 

výbor doporučuje členům klubu účast na tomto jednání. Místo konání Valné 
hromady - Klub seniorů. Občerstvení káva a zákusek.

předseda Josef Dobrohruška

VZPOMÍNKA
Dne 7. 2. 2014 
by se dožil 80 
let manžel, tatí-
nek a dědeček 
pan Jan Krejčí 

z Králík. S láskou a úctou 
vzpomínají manželka a 

synové s rodinami.

VZPOMÍNKA
Dne 1. března 
2014 uplyne 
20 let, co nás 
navždy opus-
til náš tatínek, 
d ě d e č e k  a 

pradědeček pan Jaro-
slav Filip z Králík. Vzpo-
mínají dcery Jaroslava a 

Marta s rodinami.

Pro svůj podnikatelský 
záměr hledám větší 
RD. I v okrajové části. 
Tel: 734 622 739.
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ÚNOR 2014
GRAVITACE (thriller USA)  3D
úterý 4.  zač. v 17:00 hod
Na přání diváků a v odpoledním čase vhodném pro rodinnou 

návštěvu kina opakujeme jeden z nejlepších snímků, který kdy 
využil technologii 3D. Sandra Bullock jako doktorka Ryan na 
první kosmické misi, George Clooney jako vesmírný veterán Matt 
velí svému poslednímu letu před odchodem na odpočinek. Během 
zdánlivě rutinní výpravy do kosmu ale dojde ke katastrofě a Ryan 
s Mattem zůstanou ve vesmíru sami. Hluboké ticho dává oběma 
jasně najevo, že ztratili spojení se Zemí a tím i šanci na záchranu. 

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 90 min.

NYMFOMANKA 2 (drama Dánsko)
úterý 4.  zač. ve 20:00 hod
Druhá část otevřené studie 

ženské sexuality podle kontro-
verzního dánského režiséra Larse 
von Triera. Povrchní hodnocení 
snímku jako pornografie dávno 
neplatí a je nesmyslné. Obě části 
filmu jsou do sebe pevně zakles-
nuté, bez sebe nemyslitelné a tvo-
ří dohromady celek, který velice 
působivě ukazuje na nejrůznější 
skrytá zákoutí lidské sexuality, 
aniž by se snížil k samoúčelné 
explicitě. Bez znalosti první části 
zřejmě nemá smysl vidět druhou, 
ovšem divák znalý děje bude napjatě čekat na rozuzlení.

Vstupné 80,-; přístupný od 18 let; titulky; 120 min.

KON-TIKI (dobrodružný Velká Británie/Norsko)
pátek 7.  zač. ve 20:00 hod
Norský mořeplavec Thor Heyerdahl uskutečnil s pěti přáteli le-

gendární 101 dní trvající a vysoce nebezpečnou plavbu v roce 1947. 
Snímek mapuje jak přípravu expedice, tak především plavbu na voru 
Kon-Tiki, která zásadním způsobem ovlivnila historii a přesvědčila ve-
řejnost o skutečném průběhu osidlování Polynésie. Vizuálně i technicky 
skvěle propracovaný a herecky výborně obsazený film byl nominován 
na Oscara a zastupoval Norsko na řadě filmových festivalů.

Vstupné dobrovolné; přístupný; titulky; 115 min.

LEGO PŘÍBĚH (rodinný animovaný USA/Austrálie)
úterý 11.  zač. v 17:00 hod 
Emmet je obyčejná, pravidel dbalá a dokonale průměrná figurka, 

panáček z Lega, omylem považovaný za nejvýjimečnější osobu, 
která jediná může zachránit svět. Je odveden do společenstva ci-
zinců, kteří se vydali na velkolepou výpravu proti zlému tyranovi. 
Jenže Emmet je na takovou cestu zoufale nepřipraven. Rodinná 
animovaná komedie možná ukáže panáčky z oblíbené skládačky 
v trochu jiném, ale moc legračním světle.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 85 min.

VLK Z WALL STREET (drama/komedie USA)
úterý 11.  zač. ve 20:00 hod
Někdy dokázal vydělat i 12 milionů dolarů za pouhé tři minuty. 

A peníze uměl také pěkně roztáčet. V jeho kancelářích běžně defi-
lovala nahá dívčí dechovka, šňupaly se velehory kokainu, pořádaly 
se závody v házení trpaslíků na terč a opice jezdily na kolečkových 
bruslích. Filmová podívaná z doby, kdy na Wall Street vládla pravidla 
divokého Západu, jen místo pistolníků na koních se tu proháněly 
jachty a nahé blondýny. Po každém velkém mejdanu ale přichází 
kocovina. Vynikající Leonardo DiCaprio v režii Martina Scorseseho.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 170 min.
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HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY (akční, dobrodružný USA)
úterý 18.  zač. v 17:00 hod
Supermana by si podal k snídani a Iron Mana k obědu. Thorovo 

kladivo je pro něj jen dětské kladívko. Antický hrdina Herkules strčí 
všechny své následovníky do kapsy. Přišel na svět jako polobůh – 
syn vládce bohů Dia a smrtelné ženy, vybavený nadlidskou silou a 
odvahou. Už od kolébky je zaslíben velkým činům: podle věštby 
má svrhnout tyranskou vládu svého nevlastního otce. Herkules ale 
zprvu o svém velkém poslání nic netuší. Jediné, po čem touží, je 
láska krétské princezny Hébé. Když ale přijde čas, aby naplnil svůj 
osud, čeká ho vyhnanství, otroctví a posléze i velkolepé hrdinské 
činy, které z něj udělají legendu.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 110 min.

BLÍZKO OD SEBE (krutá komedie USA)
úterý 18.  zač. ve 20:00 hod
Tradičně výborná Meryl Streepová a Julia Robertsová v životní 

formě. Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Ok-
lahomě na pohřeb otce, básníka a opilce, který spáchal sebevraždu. 
Jeho cynická a konfliktní žena Violet s potěšením rozdmýchává spo-
ry se svými dcerami. Ani jedna z nich to ovšem nemá jednoduché: 
jedné se hroutí manželství, druhá tutlá aférku se svým bratrancem 
a třetí se právě zasnoubila s velmi problematickým přítelem. 

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 115 min.

VELKÁ NÁDHERA (drama/komedie Itálie, Francie)
čtvrtek 20.  zač. ve 20:00 hod
Příběh stárnoucího spisovate-

le a novináře Jepa zasadil režisér 
Paolo Sorrentino do prostředí 
„třpytivé“ vysoké smetánky 
podmanivého Říma a po vzoru 
filmových velikánů Federica 
Felliniho a Michelangela Anto-
nioniho podává kritiku současné 
společnosti, žijící v povrch-
nosti, přetvářce a zaslepenosti. 
Zoufalý Babylon zbohatlíků, 
politiků, zločinců, filmových 
hvězd, umělců, intelektuálů, ale 
i komplikovaných a nestálých 
vztahů ožívá v starověkých budovách a gigantických kulisách Říma.

Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 140 min.

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ (komedie ČR)
úterý 25.  zač. ve 20:00 hod
Bohumil stárne. Přibyly mu 

majetek, starosti, kilogramy a 
děti. Ztratil ženu svého života 
- Vlastička umřela.  Smuteční 
hostina se koná v Bohušově 
sídle. Jsou tu všichni, které 
známe z původního filmu. Bo-
huš má rád svou dceru a visí 
na šestiletém vnukovi, jehož 
učí jízdě na koni, ostatně má 
vlastní chov. Už sedm let nepi-
je a zvykl si na peníze. Teď je 
ale Bohuš smutný, Vlastička 
dávala jeho životu řád. Je na 
čase vrátit se ke kořenům, tedy 
k flašce. Po sedmi letech se Bohuš zase napije…

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 105 min.

KRÁSNO (komedie ČR)
čtvrtek 27.  zač. ve 20:00 hod
Krásno je jezero nad měs-

tem Šumperk, ve kterém 
kdysi našli utopenou Mi-
chalovu maminku. Michal 
a Adam, kamarádi z dětství, 
se po dvaceti letech vracejí 
do svého rodného města 
Šumperka. Celou tu dobu 
zůstává pocit, že se stalo 
něco špatného, a také smutek 
a vztek, nemožnost dozvědět 
se pravdu. Jediné co máme, 
jsou domněnky, podezření, 
selhávající nervy a nedo-
tažené nápady, když se rozhodneme vzít spravedlnost do 
vlastních rukou… Kde ale najít na malém městě nájemného 
vraha? Očekávaný snímek herce a režiséra  Ondřeje Sokola.

Vstupné 110,-; přístupný; 115 min.

Rezervace vstupenek na filmová představení
Kino Střelnice nově nabízí možnost rezervovat si vstu-

penky 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.

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.
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Veselohra
„Herci jsou unaveni“

v podání DS Lipka
Králický Divadelní soubor Lipka se po úspěchu vlastní hry „Květ 

sakury“ tentokrát představí našemu publiku s divadelní veselohrou 
„Herci jsou unaveni“, současného úspěšného francouzského autora 
Erica Assouse.

Hra je z hereckého prostředí. Herečka s bohatým přítelem pozve 
na grilování několik svých kolegů z branže do jejich venkovského 
sídla. Ráda by s nimi oslavila získání hlavní role ve filmu. Zábava 
se rozjíždí a na programu jsou obvyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví... Přátelské setkání? Není to 
tak jisté, neboť masky velmi rychle padají! A grilování? Velmi, 
velmi pikantní! Bujarý herecký večírek s typickým francouzským 
šarmem a překvapivým dojezdem...

Nezapomeňte si poznamenat do kalendáře datum a začátek 
našeho představení 15. 3. v  19:30 hodin. A pak... pak už se jenom 
dobře bavte.

Divadelní soubor Lipka

Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2014

čtvrtek 6.  ODYSEA   zač. ve 20:00 hod
Netradiční přednáška o pozoruhodných cestách mladého cesto-

vatele Tomáše Černohouse. Vydejte se s ním na bicyklu do Izraele 
a Palestiny, pěšky do posvátných míst gruzinského Kavkazu či 
pomocí stratosferické sondy na okraj naší planety. Odysea vás 
zavede do míst, kde se tají dech. Vstupné dobrovolné.

sobota 8.  PAPUČOVÝ BÁL   zač. ve 20:00 hod 
Akce se koná v rámci Mezinárodního zimního srazu turistů - 

Králíky 2014, vstup přednostně pro účastníky srazu.

KRÁLICKÝ KARNEVAL
pátek 14. a sobota 15.   zač. v 19:00 hod 
Pořádá Sdružení pro králický karneval, informace a vstupenky 

pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.

pátek 21.   MATURITNÍ PLES SOU   zač. v 19:30 hod 
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace na tel. 

465 631 106.

ABSOLVENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
pátek 28.   zač. ve 20:00 hod 
Ples pořádá skupina bývalých studentů bývalého Gymnázia Králíky, 

hudba Letrando Letohrad. Vstupenky a místenky v předprodeji u paní 
Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel.: 732 202 193.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na inter-
netové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Tradice maturitních plesů Gymnázia Králíky pokračuje
Vážení přátelé, pravděpodobně se sami 

sebe ptáte, co že se to děje kolem Gymnázia 
Králíky a maturitního plesu. Pravda, v tomto 
roce se město Králíky již nových maturan-
tů nedočká, ale parta těch starých se pod 
záštitou SDH Králíky rozhodla uspořádat 
velkou akci, kde naváže na tradici matu-
ritních plesů. Absolventský ples se bude 
konat v pátek 28. února v 19.30 hodin v KD 
Střelnice v Králíkách.

Pochopím každého, kdo bude nevě-
řícně kroutit hlavou a myslet si, že snad 
žertujeme. Ples ale pořádáme, protože se 
chceme sejít se starými přáteli, kteří nás 
v průběhu osmi let na škole provázeli. 
Rádi se svěříme svým bývalým učitelům, 
na jakou hvězdnou dráhu jsme nastoupili 
po ukončení studia na střední škole. Dou-
fáme, že každý, kdo má s Gymnáziem 
Králíky spjaté jakékoli hezké vzpomínky, 
nás přijde podpořit.

Pomozte nám zachovat odkaz školy, 
která kdysi zářila. Od návštěvy našeho 
plesu současně neodrazujeme nikoho, kdo 
na gymnáziu v Králíkách nestudoval či 
nevyučoval. Právě naopak. Stanovili jsme 
si jednoznačný cíl, a sice uspořádat dobrý 

ples. Pokud rádi tančíte, padne vám do noty 
neotřelá kapela Letrando. Program vyvrcho-
lí o půlnoci, kdy nás navštíví dokonce duch 
Michaela Jacksona.

Přijďte nás podpořit, rádi vás uvidíme. 

Místenky budou k dispozici v předprodeji 
v Halens v Králíkách od druhé části ledna, 
eventuálně je koupíte pak na místě konání 
akce.

Za organizační tým, Petr Urban

KINO MÍR HANUŠOVICE
ÚNOR 2014

MAFIÁNOVI - pátek 7. 2. v 17:30 a v 19:45
Pro někoho zločinci, pro ně rodina...Kdysi měl všechny a všechno 

pod palcem. Ale časy se mění. bos Bývalý mafiánský boss Giovanni 
Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle 
Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem 
umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem spořádaných 
občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield (Tommy 
Lee Jones) je musí opět přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě 
pátrají po špinavém udavači s jasným cílem.

Vstupné: I. 35,- Kč, II. 40,- Kč; USA/FRANCIE, 111 minut, 
akční, komedie, krimi, širokoúhlý film, nevhodný do 12 let.

PŘÍBĚH KMOTRA - pondělí 24. 2. v 17:30 a v 19:45
Mezi vrcholnou politikou a organizovaným zločinem leží často 

jen tenká hranice. Někteří ji překročí. Příběh budoucího mafiánské-
ho bosse Františka Vedrala (Ondřej Vetchý) začíná v 80. letech, kdy 
působil jako vekslák a postupně zbohatl na podvodech s nemovi-
tostmi, bankovními machinacemi, kuponové privatizaci, lobbingu.

Vstupné: I. 35,- Kč, II. 40,- Kč; Česká republika, 99 minut, drama, 
krimi, širokoúhlý film, nevhodný do 12 let.

Objednávky vstupenek ÚT - ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137, tel.: 583 285 615. Objednané vstupenky je nut-
no vyzvednout nejpozději 15 min. před představením v pokladně kina.

Vyšší výnosy daní přinesou kraji 170 milionů navíc
Pardubice (2. 1. 2014) – Podle předběžných propočtů sdílených 

daní Pardubický kraj předpokládá, že daňové výnosy za rok 
2013 budou ve srovnání se schváleným rozpočtem vyšší přibližně 
o 170 milionů korun. Tato zpráva hejtmana Martina Netolického 
mimořádně potěšila: „Jsou to volné prostředky, které převedeme do 
rozpočtu roku 2014. Ukazuje se, že politika rozumného nastavení před-
pokládaných příjmů přináší své ovoce. Díky tomu budeme mít volné 
zdroje na řešení složité situace ve zdravotnictví a zároveň jsme schopni 
provést chystané investice spolufinancované z evropských fondů.“

Kraj plánoval příjmy z rozpočtového určení daní ve výši 2,5 miliardy 

korun. Podle předběžných propočtů inkasa z jednotlivých daní se dá 
očekávat, že ve skutečnosti dosáhnou částky kolem 2,67 miliardy korun. 
K této částce přibudou i úspory provozních výdajů některých kapitol 
rozpočtu Pardubického kraje. Jedná se například o kapitolu kanceláře 
hejtmana, ředitele úřadu a podobně.

Pardubický kraj se podílí stanoveným procentem na výnosu daně 
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, ze samostatně výdělečné 
činnosti, kapitálových výnosů, daně z příjmu právnických osob a ze-
jména daně z přidané hodnoty, která se na celkových sdílených daních 
podílí více jak padesáti procenty.

Na sociální služby bude
letos o 31 milionů korun víc

Pardubice (14. 1. 2014) – O 31,3 milionu korun se zvýší částka 
pro poskytovatele sociálních služeb na zajištění jejich fungování 
na území Pardubického kraje. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky (MPSV) pro rok 2014 stanovilo její výši na 
384,7 milionu korun.

„Jsem rád, že letošní rok nebude opakováním krizového stavu před-
cházejících let v oblasti financování sociálních služeb,“ řekl krajský 
radní pro oblast sociálních věcí a neziskového sektoru Pavel Šotola. 
Od roku 2010 dotace stále klesaly, přitom se zvyšovaly požadavky na 
kvalitu sociálních služeb a především vzrostly náklady na poskytování 
těchto služeb. Některé organizace se tak ocitly na samé hranici přežití.

Pardubický kraj jako navrhovatel dotací pro jednotlivé sociální 
služby zaslal na MPSV požadavek návrhu rozdělení dotací. O tom by 
mělo rozhodnout do konce ledna a první dotace by měly být vypláceny 
v obvyklém termínu na počátku dubna.

„Letošní rok by tak mohl být pro sociální služby rokem stabilizačním 
a měl by znamenat i určitou jistotu pro poskytovatele sociálních služeb 
a jejich zaměstnance,“ dodal radní Pavel Šotola. U většiny sociálních 
služeb dochází k navýšení částek dotací oproti předchozímu roku. 
Ovšem s ohledem na princip vícezdrojového financování sociálních 
služeb se budou na jejich finanční podpoře muset i nadále spolupodílet 
jak Pardubický kraj formou grantů, tak i jednotlivé obce. „Jen díky 
propojení veřejných zdrojů se může nastavit stabilní a efektivní systém 
financování sociálních služeb,“ uzavřel Pavel Šotola.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – únor 2014

Digitální kino Jablonné nad Orlicí - únor

Pohádkové filmové prázdniny 
Pro období jarních prázdnin jsme pro vás připravili bohatý 

program ze starších i nových pohádkových filmů. Začátky jsou 
vždy v 17,30. Pondělí 10. 2. – Letadla 3D, úterý 11. 2. – Králov-
ství lesních strážců 2D, středa 12. 2. – LEGO příběh 3D, čtvrtek 
13. 2. – Za kamarády z televize – pásmo pohádek známých 
z Večerníčků  (Rákosníček, víla Amálka, loupežník Rumcajs 
a další), pátek 14. 2. – Univerzita pro příšerky 3D, neděle 16. 
6. - LEGO příběh 3D. POZOR AKCE!!! Při zakoupení vstupenky 
na dva různé filmy filmových prázdnin je vstupenka na film „Za 
kamarády z televize“ - zdarma.

Travesti revue Techtle Mechtle! uvádí  svůj první pořad 
v novém složení

,,Změna je život,,  sobota 1. února 2014 v 19 hod, sál kina
K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila 

a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší 
imitátorkou Cher u nás.

Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou kon-
cepcí a provázaností najdete velkou řadu komických scének, 
které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se 
jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční 
hudební scény. 

Dolores i Alex se jednohlasně shodují na tom, že po 5-ti le-
tech účinkování ve stejné sestavě je to příjemná změna a věří, 
že svého nového kolegu vybrali správnou rukou. Velký důraz 

kladli tentokrát i na výběr jednotlivých písniček a především 
ohlasy fanoušků, kteří si přáli více českých hitů!  Těšit se 
můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu 
Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte 
věštce, pravou a nefalšovanou spartakiádu, známou scénku Jiřiny 
Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně 
smutnou princeznu a Dádu Patrasovou.

Vstupné v předprodeji 220,-; na místě 250,- Kč.

SDH Jablonné nad Orlicí vás zve na 
Hasičský ples - v sobotu 1. února 2014 od 20,00 hod., sál 

hotelu U Dubu, Jablonné nad Orlicí, k tanci zahraje kapela „La 
Muzika“.

O.s. Kamarádi vás zve na 
III. Českomoravský ples - v sobotu 15. února 2014 od 20,00 

hod., hostinec U Špičáků, Bystřec. Převážně klasické tance hu-
debně doprovodí cimbálová  muzika  pod vedením primáše Jana 
Dostála. Vstup ve společenském obleku, popřípadě v morav-
ských či jiných krojích. Stylové občerstvení zajištěno. Předprodej 
místenek v informačním centru čp. 30, Jablonné nad Orlicí.

Expediční kamera, sobota 22. února 2014 od 14. hodin,, kino 
Jablonné nad Orlicí

Festival filmů o dobrodružství,divoké přírodě, o extrémních 
zážitcích a sportech.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Neděle 2. února v 19,30 Krásno 119 min. - 110,- Kč - krimikomedie - české znění
Pondělí 3.února v 19,30 Jack Ryan:V utajení 100 min. - 120,- Kč - thriller - titulky
Úterý 4.února v 19,30 Krásno 119 min. - 110,- Kč - krimikomedie - české znění
Středa 5.února v 19,30 Já, Frankenstein 92 min - 120,- Kč - akční, fantasy - titulky
Čtvrtek 6.února v 19,30 Něžné vlny 96 min - 120,- Kč - komedie - české znění
Pátek 7.února v  17,30 Lego příběh     3D ??? min - 130,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 7.února v 19,30 Krásno 119 min. - 110,- Kč - krimikomedie - české znění
Neděle 9.února v 19,30 Jack Ryan:V utajení 100 min. - 120,- Kč - thriller - titulky
Pondělí 10.února v 17,30 Letadla     3D 92 min. - 100,- Kč - animovaný - dabing
Pondělí 10.února v 19,30 Prodloužený víkend 111 min - 110,-Kč - drama - titulky
Úterý 11.února v 17,30 Království lesních strážců     3D 102 min. - 80,- Kč - animovaný - dabing
Úterý 11.února v 19,30 Já, Frankenstein     3D 92 min- 150,- Kč- akční, fantasy - titulky
Středa 12. února v 17,30 Lego příběh     3D ??? min - 130,- Kč - animovaný - dabing
Středa 12. února v 19,30 Krásno 119 min.- 110,-Kč - krimikomedie - české znění
Čtvrtek 13. února v 17,30 Za kamarády z televize VI 62 min. - 50,- Kč - animovaný - české znění
Čtvrtek 13. února v 19,30 Hobit: Šmakova dračí poušť     3D 161 min. - ???,- Kč - fantasy - dabing
Pátek 14. února v 17,30 Univerzita pro příšerky     3D 109 min. - 100,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 14. února v 19,30 RoboCop 121 min. - ???,- Kč - sci-fi, thriller - titulky
Neděle 16.února v 17,30 Lego příběh ??? min - 100,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 16.února v 19,30 Prodloužený víkend 111 min - 110,- Kč - drama - titulky
Pondělí 17. února v 19,30 Jack Ryan: V utajení 100 min. - 120,- Kč - thriller - titulky
Úterý 18. února v 19,30 Nymfomanka část 2 124 min. - 80,- Kč - erotický - titulky
Středa 19. února v 19,30 RoboCop 121 min. - ???,- Kč - sci-fi, thriller - titulky
Čtvrtek 20.února v 19,30 Dědictví aneb Kurva se neříká 106 min - 120,- Kč- komedie - české znění
Pátek 21.února v 19,30 Bella a Sebastián 95 min - 110,- Kč - dobrodružný - dabing
Neděle 23.února v 17,30 Bella a Sebastián 95 min - 110,- Kč - dobrodružný - dabing
Neděle 23.února v 19,30 Dědictví aneb Kurva se neříká 106 min - 120,- Kč- komedie - české znění
Pondělí 24.února v 19,30 Nymfomanka část 2 124 min. - 80,- Kč - erotický - titulky
Úterý 25. února v 19,30 RoboCop 121 min. - ???,- Kč - sci-fi, thriller - titulky
Středa 26.února v 19,30 Dědictví aneb Kurva se neříká 106 min - 120,- Kč- komedie - české znění
Čtvrtek 27. února v 17,30 Bella a Sebastián 95 min - 110,- Kč - dobrodružný - dabing
Pátek 28. února v 19,30 Angelika 113 min - 120,- Kč- romant., dobr. - titulky 
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Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2013
Stejně jako loni, tak i letos tradičně 27. 12. uspořádal oddíl stolního 

tenisu TJ Jiskra Králíky vánoční turnaj ve stolním tenisu pro registrované 
hráče a 28. 12. pro neregistrované, žáky a dorost. Turnaj je již oblíbený 
a scházejí zde známí hráči, kteří na náš turnaj jezdí pravidelně každý rok. 
Jsou to členové oddílu Sokol Velké Losiny a Orel Orlice, naši polští přáte-
lé a známí ze vzdálených koutů naší země Českých Budějovic a Liberce.

Letos nám rovněž počasí přálo, silnice byly beze sněhu a tak doprava 
do našeho městečka byla bez problémů a všichni účastníci přijeli a odjeli 
v pořádku.

Turnaj je oblíben hlavně pro svůj herní systém, díky kterému si 
účastníci zahrají minimálně 6 zápasů v soutěži jednotlivců a minimálně 
jednou ve čtyřhrách.

Turnaje registrovaných 27. 12. se letos zúčastnilo celkem 27 hráčů 
z 6 oddílů. Zastoupení jednotlivých oddílů – Międzylesie 3, Orlice 2, 
Bystrzyca Klodzka 3, TJ Jiskra Králíky 10, Velké Losiny 4, Jedlí 2, 
Postřelmov 3.

Bylo odehráno celkem 110 zápasů a 438 setů, z toho ve skupinách 
39 zápasů a 159 setů, 25 zápasů a 102 setů v hlavní soutěži, 25 zápasů 
a 100 setů v soutěži útěchy, 21 zápasů a 89 setů ve čtyřhrách. 

Výsledky turnaje registrovaných 27. 12.
Hlavní soutěž muži:
1. Strik Zdeněk - Postřelmov
2. Dubik Mateusz - Bystrzyca Klodzka PL
3. Štíbr Břetislav - TTC Lhoty u Potštejna
4. Adamec Václav - Orlice
5. Jarmara Martin - Jedlí
Soutěž útěchy:
1. Smolík Michal - Velké Losiny
2. Berka Jiří - Postřelmov
3. Altman Petr - Jedlí
4. Furtag Pavel - Międzylesie PL
Čtyřhry:
1. Adamec Václav - Dostál Martin - Orlice - Králíky
2. Smolík Michal - Berka Jiří - Velké Losiny - Postřelmov
3. Zadotížný Bohdan - Dubik Mateusz - Międzylesie, B. Klodzka
4. Honemann Vlast. ml. - Strik Zdeněk - V. Losiny - Postřelmov
Turnajem neregistrovaných hráčů a žáků jsme pokračovali 28. 12. 

Turnaje neregistrovaných se zúčastnilo celkem 5 mužů, 4 starší žáci a 
5 mladších žáků, z toho bylo 6 účastníků z Międzylesie PL. V základ-
ních skupinách bylo odehráno celkem 26 zápasů a 187 setů, v hlavní 
soutěži o celkové pořadí bez ohledu na kategorie pak 26 zápasů a 198 
setů. Nejstarší účastník Mrštík Václav 64 let, nejmladší účastník Dostál 
Matouš 9 let - Králíky. Menší účast byla ovlivněna konáním více turnajů 
v našem okolí, takže se účastníci rozdělili podle vzdálenosti nebo podle 
oblíbenosti toho kterého turnaje.

Výsledky turnaje neregistrovaných 28. 12.
Hlavní soutěž dospělých:
1. Švéda Josef - Králíky - Boříkovice
2. Mrštík Václav sen. - Č.Budějovice
3. Bílý Jiří - Králíky 
4. Seidl Petr - Králíky
5. Révus Stanislav - Č.Voda
Starší žáci:
1. Plánka Jakub - Králíky
2. Dombrowa Mariusz - Międzylesie PL
2. Rejczak Roman - Międzylesie PL
3. Dostál Martin ml. - Králíky

Mladší žáci:
1. Ambroszak Kuba - Międzylesie PL
2. Czarny Kristian - Międzylesie PL
3. Mrštík Václav jun. - Č. Budějovice
4. Bzowy Kazper - Międzylesie PL
5. Dostál Matouš - Králíky
Závěrem mi nezbývá než poděkovat všem organizátorům a hlavně 

účastníkům turnaje, kteří přišli a věnovali svůj volný čas aktivnímu 
pohybu v povánočním čase, dále sponzorům, kteří přispěli buď finanční 
částkou nebo věcnými cenami a postarali se tak o ještě větší atraktivitu 
našeho turnaje a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli povzbudit své 
hráče nebo jen tak se podívat na to, jak se hraje stolní tenis v Králíkách 
a že to je i příjemně strávený čas v kruhu lidí se stejnými zájmy.

Přeji všem příznivcům malého míčku hodně zdraví, úspěchů, 
optimismu, jasnou hlavu a pevnou ruku, abychom se mohli za rok 
ve stejném čase sejít na dalším ročníku vánočního turnaje ve stolním 
tenisu v Králíkách. 

Za oddíl stolního tenisu Antonín Vyšohlíd

Dolní Morava má
zastoupení na ZOH v Soči

Mezi 88 olympioniků z České re-
publiky, kteří nás budou reprezentovat 
na zimních olympijských hrách v Soči, 
se mezi snowboardisty svými výkony 
probojoval Emil Novák z Dolní Moravy, 
který bude reprezentovat ČR v disciplí-
ně snowboardcros. V roce 2013, na mis-
trovství světa v Stonehamu (Kanada), se 
umístil na 16. místě.

Všem, kteří budou chtít prostřed-
nictvím  zpravodajství sledovat jeho 
sportovní výkon, sdělujeme, že startuje 
v pondělí 17. 2. 2014 v 08:00 hod. na-
šeho času (11:00 hod. místního času v 
Soči). Držte pěsti!

Za redakci KZ přejeme hodně sportovních úspěchů a dobrý skluz.
Případné další info o Emilu Novákovi lze nalézt na různých 

webových stránkách, například:
www.fis-ski.com, www.punkbike.cz, wiki.idnes.cz

Sdělení lyžařského oddílu
V případě příznivých sněhových podmínek se dne 16. 2. 2014 

uskuteční tradiční lyžařžský závod Memorál S. Hernycha, letos již 
39. ročník. Tradičně startujeme u rozhledny Val na Dolní Hedeči 
v 10:00 hod. hromadným startem všechny kategorie.

Muži běží 30 km (klasicky), ženy, juniorky, dorostenci běží 10 
km (klasicky).

Prezentace účastníků proběhne od 08:30 hod. - 09:30 hod. Závod 
organizačně zajišťuje oddíl lyžování při TJ Jiskra Králíky, o.s.
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