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Pozvánka na
festival neziskovek

Rádi bychom vám představili nový projekt, který se jmenuje 
Festival neziskovek. Tento festival se uskuteční v sobotu 17. 5. 
2014 od 14h v parku u Střelnice v Králíkách. Cílem festivalu je, 
aby neziskové organizace měly na jednom místě během jednoho 
odpoledne společně příležitost oslovit občany tím, co dělají 
a prezentovat tak svoji činnost. Rádi bychom, aby se prezentace 
činnosti organizací a sdružení uskutečnila poutavou formou tak, 
aby zaujala co nejširší věkové spektrum návštěvníků od dětí po 
seniory. Na festivalu bude rovněž provedena prezentace výsledků 
projektu participativní demokracie Mládež pro Králíky.

Festival bude provázen kulturním programem, vystoupí MiFo 

Band, žáci ZUŠ Králíky, WiFiTch a letohradský Smile Back.  
V parku bude postaveno podium s ozvučením, každá organizace 
bude mít k dispozici 5-10 minut na prezentaci své činnosti na 
podiu, kde se zástupcem organizace bude proveden rozhovor. 
Celé odpoledne bude moderovat profesionální moderátor. Bude 
zajištěno občerstvení.

V květnovém zpravodaji bude otištěna pozvánka s podrobným 
programem, na kterém ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
a spolky intenzivně pracujeme.

Věříme, že festival bude pro občany města unikátní příležitostí 
na jednom místě „nahlédnout pod pokličku“ a zjistit odpověď 
na otázku, jak je možné, že naše město žije bohatým kulturním 
a společenským životem a kdo jsou ti lidé, kteří za tím vším stojí.

Děkujeme za pozornost a těšíme se na vaši účast.
Za pořadatele festivalu Jana Ponocná, Iva Musilová, Pavel 

Strnad, Miroslav Beran a Petr Appl

Partnerství škol Králíky - Villmar

Králická škola se v loňském školním roce 
úspěšně ucházela o projekt Partnerství škol 
podporovaný z prostředků Programu celo-
životního učení Evropské unie. V letošním 
školním roce (2013/2014) byl tento projekt 
zahájen. Spolupracující školou jsou žáci ze 
školy Johann-Christian-Senckenberg-Schule 
v partnerském městě Villmaru v Německu.

Základní informace o projektu:
• projekt je dvouletý, zahájení 1. 8. 2013, 

ukončení 31. 7. 2015
• jazykem projektu je angličtina (na obou 

školách se vyučuje jako cizí jazyk)
• celkový schválený příspěvek je 13.200,- 

EUR, 80% uhrazeno jako záloha předem, 20% 
po ukončení projektu

• projektu se bude účastnit minimálně 10 
žáků z každé strany (předpoklad podle zájmu 
je asi 15 žáků + 2 pedagogové) ve věku 13 
– 14 let, předpoklad je, aby stejní žáci byli 
v projektu celé 2 roky

• o projektu budou informováni samozřejmě 
i ostatní žáci a budou na něm moci spolupra-
covat (příprava materiálů)

• projektové výstupy: společná kniha Krá-
líky – Villmar (naše město, náš region, naše 
škola, naše společná historie), multimediální 
výkladový slovník česko – německy a němec-
ko- český (CD nebo DVD), projektová trička 
pro všechny účastníky projektu, výuka jazyka 

partnera na partnerské škole (pouze základy 
v rozsahu 20 hodin)

• vyvrcholením jsou výměnné pobyty účast-
níků projektu na partnerské škole v trvání 
minimálně 10 dnů (Králíky ve Villmaru se 
zaměřením na letní aktivity – kurz na lodích na 
řece Lahn, Villmar v Králíkách se zaměřením 
na zimní aktivity – lyžařský kurz), během 
návštěv budou účastníci projektu poznávat 
život na partnerské škole, absolují poznávací 
výlety a zapojí se do činností na společných 
projektových výstupech.

Účastníkům projektu přejeme hodně 

příjemných zážitků. Věříme, že projekt jim 
pomůže získat nové přátele, poznat nové kraje 
a zvyky a zároveň si prohloubí komunikační 
dovednosti v angličtině.

Na webových stránkách školy www.
gazskraliky.cz jsou v současné době zveřejňo-
vány aktuální informace o realizaci projektu. 
V současné době je v Králíkách skupina 20 
žáků z Runkelu/Villmaru. Ve spolupráci se 
školou přinášíme našim čtenářům aktuální 
informace z pobytu žáků formou cestovního 
deníku:

První setkání žáků obou škol dne 20. 3. 2014 v Praze.

(pokračování na straně 3)
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Momentka z Králického karnevalu

Autor fotografie M. Heger

Na ZŠ Králíky začal projekt Comenius

„Naše město“

Dvě generace u jednoho stolu
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Partnerství škol Králíky - Villmar
1. den - čtvrtek 20. 3. 2014
V 8:20 hod. odjíždí skupina 23 králických žáků do Prahy, aby se zde 

potkali se skupinou z Villmaru, kteří již jsou na cestě z Německa, rovněž 
autobusem. Je dohodnuto, že se setkáme na dálnici D5 těsně před Prahou, 
na exitu 5 v Rudné. Přijíždíme na odpočívadlo o něco dříve, abychom se 
konečně v 13:40 setkali s našimi partnery. Přivítání je trochu rozpačité, 
ještě se neznáme, stydíme se a bojíme se mluvit. Snad se nám to podaří 
v průběhu pobytu překonat... Je krásný slunečný den - v Praze dnes 
naměří rekordní teplotu pro dnešní den v celé historii měření + 19,9°C - 
a my se společně vydáváme na procházku historickou Prahou od Hradu 
k Malostranskému náměstí přes Karlův most, dále Karlovou ulicí na 
Staroměstské náměstí, přes Celetnou k Prašné bráně a dále Na Poříčí, kde 
již na nás čeká náš autobus. Celou cestu nás doprovázejí davy turistů, na 
toto roční období i v Praze nezvykle početné. Domů přijíždíme kolem 
19:30 a pak již jen odjíždíme s hostitelskými rodinami na ubytování.

2. den - pátek 21. 3. 2014
Setkáváme se v 8:00 hod ve škole. Po oficiálním přivítání ředitelem 

školy, panem Kubíčkem, řešíme program příštích dnů našeho setkání. 
Tvoříme pracovní skupiny a přidělujeme jim témata, na nichž budou 
pracovat. Každá skupina zahrnuje vždy minimálně 2 české a 2 německé 
žáky. Zbude nám čas i na diskuzi o tom, jak proběhla včerejší adaptace 
v hostitelských rodinách. Společně potom podnikneme seznamovací 
exkurzi naší školou, našim přátelům připadá trochu nepřehledná, jako 
každému, kdo se v ní pohybuje poprvé. Potom se již vydáváme na 
společný výstup na Horu Matky Boží. Je opět nádherné počasí a docela 
obstojný rozhled. Prověříme fyzickou zdatnost svoji i našich přátel, 
výstup alejí dá zabrat téměř všem. Po prohlídce kostela se vracíme 
zpět do školy a obědváme ve školní jídelně. Dnes se již některým daří 
komunikovat lépe. Po obědě - kolem 14:00 - se rozcházíme do rodin.

3. den - sobota 22. 3. 2014
Dnes dopoledne vyrážíme na návštěvu Dolní Moravy. Za super 

slunečného počasí chceme našim kamarádům z Hesenska ukázat naše 
nejnovější lyžařské centrum. Na původně zamýšlený lyžařský kurz již 
není ani pomyšlení, letošní zima nás prostě vypekla. Místo toho strávíme 
2,5 hodiny v lanovém parku. Po tréninku na přízemním trenažéru se 
všichni odvážní lanolezci vydávají do korun stromů a absolvují trasy 
různých náročností. Některá místa jsou docela adrenalinová, a tak 
musejí někteří překonat sami sebe, aby úspěšně dorazili k cíli. To se 
ale nakonec všem podaří a můžeme vyrazit ještě na další atrakci - bo-
bovou dráhu. Tady to jde všem už bez problémů a zakončujeme svůj 
podařený den kolem 15. hodiny. Odpoledne někteří využijí k setkání u 
Kláry, kde to prostě žije...

4. den - neděle 23. 3. 2014
Na dnešní den si hostitelské rodiny připravily pro své hosty indi-

viduální program. Může si jej každý užít po svém. Doufejme, že se 
jim to podaří.

5. den - pondělí 24. 3. 2014
Tak, víkend jsme přežili bez újmy, někteří se dokonce ještě sešli ke 

společné akci a společenským hrám. Dnes se vydáváme autobusem 
na trasu Bouzov, Javoříčko. Návštěva na hradě Bouzov je zajímavá, 

(pokračování ze strany 1)

Soutěž Velikonočních tradic
v partnerském městě Mędzylesie

Sdruženi Škol v Mezilesi pořádá 11. 4. 2014 v čase 15.00 - 17.00 
Oblastní soutěž Velikonočních Tradic pod názvem „Velikonoční 
Zvláštnosti”. Soutěž je určena pro mateřské školy, základní školy, 
gymnázium a kulturní spolky.

Program akce: - prezentace a prodejní výstava, - soutěže o veli-
konoční palmu a velikonoční zvláštnost, - kulturní vystoupení na 
jevišti, - kulinární pochoutky, - velikonoční pečivo, - jiné zábavní 
atrakce. Srdečně Vás zveme

Pravidla pro účastníky soutěže
Zadání: prezentace výrobků (rukodělné, výtvarné, potravinářské), 

ukázky rukodělných prací spojených s Velikonočními svátky; veli-
konoční výzdoba; velikonoční stolování.

Podrobnosti: Soutěžící jsou povinni se přihlásit do pátku 4. 4. 
2014 v kanceláři u sekretářky školy (tel. 074 812 63 28), v přihlášce 
uveďte, které části soutěže se zúčastníte.

Prezentace se koná 11. 4. 2014 od 15 hod (od 14 hod se připra-
vuji stoly).

Každý soutěžící nebo organizace může do soutěže přihlásit jednu 
věc; ozdobu, velikonočního beránka, kraslice, košík s kraslicemi, 
případně jiné výrobky spojené s Velikonocemi.

Zhotovené výrobky je nutné dodat v den prezentace do 14.30.
Odměnu v soutěži obdrží vystavovatel a každý dostane certifikát 

o účásti v soutěži.
Výtvarná část soutěže pro školy a mateřské školy na téma: 

„Velikonoce”. Práce budou hodnoceny v pěti kategoriích: předško-
láci, třídy I, II, III, IV-VI. Formát prací A4 případně A3,technika 
libovolná - vlastnoruční práce žáka. Škola může přihlásit maximálně 
20 prací (základní školy a gymnázium se hodnotí zvlášt). Výkresy 
musí být doručeny do pátku 4. 4. 2014 a vystavují se 11. 4. 2014.

Soutěž o Velikonoční pohled - je určena pro základní školy 
a gymnázium.

Práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích: třídy IV-VI a III 
gymnázia. Formát velikonočních pohledů -A5, libovolná technika. 
Škola může přihlásit maximálně 10 prací (základní škola a gym-
názium se hodnotí zvlášt). Pohledy musí být doručeny do pátku 4. 
4. 2014, vystaveny budou dne 11. 4. 2014.

Výtvarné práce musí obsahovat na zadní straně jméno a příjmení 
autora výkresu/pohledu, třídu, školu a také jméno a příjmení učitele 
výtvarného kroužku. Účastí v soutěži účastník souhlasí s využitím 
uvedených osobních údajů při vyhlášení výsledku soutěže.

Srdečně zve za partnerské město Międzylesie koordinátorka 
akce Krystyna Korczak

probíhá ale v hodně chladném prostředí hradu (v hradě se netopí a se-
zona ještě nezačala!!) a vylézáme ven zmrzlí na kost. Potom vyrážíme 
směrem na jeskyně v Javoříčku. Míjíme smutný památník z posledních 
válečných dnů v roce 1945. Historické pravdě se nevyhýbáme a sdě-
lujeme německým kamarádům celou pravdu  - jdnotky SS tady 5. 5. 
1945 zavraždili 38 dospělých mužů a obec vypálili. Vlastní jeskyně je 
nádherná a jsme nadšeni (navíc je uvnitř tepleji než venku, 8°C). Jedeme 
na oběd do Loštic, řízek s hranolkami všem chutná. Domů přijíždíme 
po příjemném dni unaveni, ale spokojeni.

6. den - úterý 25. 3. 2014
Scházíme se ráno v budově školy. Dnešek věnujeme práci na projektu. 

Jsme již rozdělení do smíšených skupin, z nichž každá má své zadání 
a pracuje na písemném výstupu projektu - králické části knihy Králíky 
- Villmar/Runkel. Abychom se trochu odreagovali, jdeme si v 11.45 
zahrát do tělocvičny turnaj ve floorbalu. Smíšená česko-německo-
-chlapecko-dívčí družstva bojují jako o život. Vítězi se nakonec stává 
družstvo s kapitánkou Jasmin. V programu následuje oběd a jdeme 
s našimi kamarády domů.

Zdroj informací: textová část www.gazskraliky.cz, fotografie 
účastníci projektu
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Lokálky a chudoba
V prosinci to byla lokálka do Týna nad 

Vltavou, v dubnu má následovat trať z Opavy 
do Jakartovic: seznam tratí bez osobní dopravy 
se pomalu, ale jistě rozrůstá. Od roku 2000 se 
jedná o více než dvacítku tratí. Týn nad Vltavou 
ostatně získal i jedno prvenství: je nyní největ-
ším městem bez osobních vlaků na území Čech.

Kraje, které dopravu na lokálkách objedná-
vají, argumentují slabou vytížeností a nutností 
šetřit (v lepším případě ušetřené peníze použijí 
tam, kde je vytíženost větší). Slibují náhradu 
levnější autobusovou dopravou, případně op-
timalizaci celé sítě veřejné dopravy. Kdo však 
na to slovo dosud není alergický? „Posledních 
patnáct let stále něco optimalizujeme a vždycky 
to znamená redukci,“ napsala nedávno Alena 
Zemančíková. Ať už jde o optimalizaci sítě škol 
nebo železniční sítě, vždy jsou to odlehlejší 
(a chudší) regiony, které prohrávají.

Optimalizace v Králíkách
Uveďme jeden příklad: v Králíkách, kde 

se dnes podepisuje petice proti „optimalizaci“ 
posledního učiliště ve městě, se před třemi lety 
podepisovala petice za zachování pravidelných 
osobních vlaků na lokálkách do Hanušovic 
a Štítů. Petici tehdy podepsala více než třetina 
všech místních obyvatel, a přesto uspěli jen 
částečně. Firma OREDO, kterou si najal Par-
dubický kraj, vypracovala plán optimalizace 
veřejné dopravy, což byl ostatně jeden ze slibů 
vítězné ČSSD před krajskými volbami. Jejím 
principem bylo přesunout výkony železniční 
dopravy na vytíženější tratě (a tím pádem za-
stavit provoz na sedmi lokálkách v kraji) a reor-
ganizovat autobusy tak, aby místo zaříznutých 
lokálek jezdil obdobný počet autobusových 
spojů, které často lépe obsluhují centra obcí.

„Železniční trať, byť s nevelkými doprav-
ními výkony, je zde odedávna, spoluutváří 
tvář regionu a mnoho lidí ji považuje za 
jeho součást, proto si nepřejí její zmizení; 
vědí, že zastavení osobní dopravy bývá 
krokem k úřednímu zrušení i fyzickému 
zániku tratě. „

Zdálo by se, že z hlediska ekonomické racio-
nality se tomu nedá nic vytknout. Organizátoři 
navíc s obcemi o změnách jednali, což není 
zdaleka vždy zvykem. Technokraté z firmy 
OREDO se ovšem přepočítali. Z jejich pohledu 
neměli obyvatelé kraje pod Sněžníkem nic ztra-
tit: dopravní obsluha přece měla být zachována, 
někde dokonce i rozšířena, jen se měla změnit 
z vlakové na autobusovou. Přesto se v Králí-
kách zdvihla vlna občanské nespokojenosti, 
která přiměla OREDO a s ním i Pardubický 
kraj k ústupkům a kompromisnímu řešení: do 
Hanušovic se jezdit přestalo, ale na většině 
štítecké lokálky zůstal provoz zachován.

Tento stav vydržel necelý rok a půl. Po 
krajských volbách 2012 uzavřela ČSSD koalici 
se Zemanovci, jejichž lídr, odborář Jaromír 
Dušek, se stal radním pro dopravu. V únoru 
2013 se na hanušovickou trať vrátily pravidelné 
osobní vlaky, byť jen o víkendu, kdy jejich 
vytížení nebylo tak nízké. Nutno dodat, že 
za cenu seškrtání víkendových autobusových 
spojů v jiných částech kraje. U většiny místních 
však Dušek slavil úspěch.

Co obyvatele Králicka přimělo podepsat 

petici za trať, kterou sami využívají jen zřídka? 
Určitě i to, že trať je krásná – to však protento-
krát nechme stranou, protože odvolávat se na 
krásu je ve veřejné správě poněkud ošemetné. 
Jsou tu i další faktory, na první pohled méně 
zjevné, a přece podstatné.

Textilka, učňák, lokálka
Obranou lokálky – i za cenu zakonzervování 

ne vždy vyhovující dopravní obslužnosti – se 
lidé snažili bránit tomu, co považovali za další 
úpadek svého již tak přehlíženého regionu. 
To, co se z Pardubic nebo Prahy mohlo jevit 
jako neutrální změna nebo dokonce zlepšení, 
se v Králíkách vnímalo jinak. Železniční trať, 
byť s nevelkými dopravními výkony, je zde 
odedávna, spoluutváří tvář regionu a mnoho 
lidí ji považuje za jeho součást, proto si nepřejí 
její zmizení; vědí, že zastavení osobní dopravy 
bývá krokem k úřednímu zrušení i fyzickému 
zániku tratě. Zvlášť v krajích, kde v posledních 
letech máloco vzniká a mnohé zaniká, je sym-
bolická funkce takové lokálky neopominutelná. 
Nestálá a zdaleka ne tak hmatatelná autobusová 
linka ji v tomto zastoupit nedokáže.

Čtenář, který pochází z periferních krajů 
nebo alespoň vedl hovory s jejich obyvateli, 
nejspíš tento pocit zná: Textilka, sice stagnující, 
ale aspoň ne zavřená. Koupaliště, plně využité 
tak měsíc v roce, s pódiem pro lokální bigbít. 
Sokolovna nebo socialistický „kulturák“, kde 
většinou funguje jenom nálevna, občas je v sále 
alespoň zábava nebo ples. Zemědělské učiliště 
– nevalné, ale nemusí se dojíždět kdovíkam. 
Anebo lokálka – pomalá a poloprázdná, avšak 
funguje. Ztráta kterékoli z těchto věcí je pro 
venkov mnohem znatelnější, než když ve vel-
koměstě zavřou třeba některé z divadel; seznam 
„toho, co tu máme a co funguje“, totiž nebývá 
dlouhý. Boj za jejich záchranu tak může být 
také snahou demonstrovat, že příslušný kraj 
(dosud) není úplně v háji, má co nabídnout, 
a jeho obyvatelé tedy nejsou zoufalci nebo 
břídilové.

Šetřit na chudých
Ekonomické analýzy se většinou snaží ta-

kové hlasy umlčet. Jsou však lokálky opravdu 
prostými černými děrami, v nichž mizí peníze? 
Reálné náklady lokálkového motoráčku se 
pohybují okolo 70 Kč na kilometr (přestože 
ČD si tehdy účtovaly 92 Kč na tzv. vlakokilo-
metr, ať už šlo o lokálku nebo kapacitní vlak 
na hlavní trati). Hanušovická trať má dvacet 
kilometrů. Pět párů spojů denně činí dvě stě 
vlakokilometrů. Provoz na trati tedy stál ně-
jakých čtrnáct tisíc Kč denně, 420 tisíc Kč 
měsíčně, po odečtení tržeb z jízdného o něco 
méně. Tedy – pro srovnání – ani ne měsíční 
plat jednoho vrcholového manažera Českých 
drah nebo ČEZu. A lokálkám se navíc nemusí 
platit odstupné.

Kraje jistě nemají peněz nazbyt, ještě nedáv-
no jim navíc Miroslav Kalousek chtěl omezit 
dotace právě na regionální vlaky. Autobusovou 
náhradou se dají ušetřit zhruba dvě třetiny pro-
středků. Ani tato mince ovšem nemá jen jednu 
stranu. Autobusových dopravců je mnoho 
a cena jejich výkonů se tedy stlačuje lépe. Na 
platech řidičů soukromých společností se šetří 
snáze než na platu strojvedoucích, jak ukázala 

například čerstvá kauza pojizerského dopravce 
BusLine, který bez varování snížil mzdu svým 
odborově organizovaným řidičům. Pro kraj to 
sice znamená částečnou úsporu financí, ale 
také hůře placené zaměstnance, tedy vlastní 
obyvatele.

Firma OREDO hodlala posílit nákladnější 
drážní dopravu na hlavních tratích (zejména 
v okolí Pardubic) a omezit ji na lokálkách, 
respektive nahradit je levnějšími autobusy. 
V Králíkách, kde jsou silnice klikaté a úzké, 
ve Skutči nebo Moravské Třebové se tedy lidé 
mohli snadno dovtípit: jsme to opět my chudší, 
na kom se bude šetřit. Pardubičtí získají. Anebo 
aktuálně: v Jakartovicích se šetří, Ostravy se 
to nedotkne. Tím se vracíme na začátek: jsou 
to opět odlehlé, méně zalidněné, chudé kraje, 
které ostrouhají.

Teď už můžeme snáze pojmenovat to, okolo 
čeho tu kroužíme: je to opět stará známá ne-
rovnost. Různé optimalizace, školství i veřejné 
dopravy, i ty jakž takž propracované jako ta 
pardubická, jsou prezentovány jako odborné, 
čistě technické řešení. Nesou v sobě ovšem 
skrývané politické rozhodnutí: více investovat 
do bohatších míst a méně do chudých. Zavření 
lokálky nebo učiliště dává podnět k zamyšlení 
nad perspektivou kraje. Kam spějí oblasti mimo 
dosah metropolí? Silné regionální nerovnosti 
jsou přece jedním z dobře známých rysů tak-
zvaných zemí třetího světa.

Vagony a kamiony
Je pravda, že odlehlým krajům se sotva 

pomůže pouhým zaváděním dalších polo-
prázdných spojů na tratích, které měly původně 
sloužit ke svážení dřeva nebo přepravě cuk-
rové řepy. Současně je však nelze arogantně 
pokládat za pouhý předmět úspor a ordinovat 
plošně autobusovou náhradu – ve hře je totiž 
víc než jen to, čemu se říká základní dopravní 
obslužnost. Jinak by totiž petice nevznikaly.

Přednosti železnice jsou známy a receptů, 
jak lokálky pro cestující zatraktivnit, už také  
zaznělo mnoho. Je pravda, že ne všechny vyho-
vují pro denní dojíždění, nicméně lokálek, které 
nemají smysl ani pro víkendový či prázdninový 
turistický provoz, ani pro nákladní dopravu, už 
je velmi málo. Z těch, které udržíme, peníze 
nepotečou, to je pravda; záleží však na tom, 
jaký pohled přijmeme: zda se budeme držet 
pouze „optimalizace“, nebo zda vezmeme 
v úvahu i další hlediska.

Na závěr jeden optimistický příklad. V Kar-
lovarském kraji, v tomto nejchudším a nej-
více zanedbávaném kraji republiky, byl před 
patnácti lety zastaven veškerý provoz na trati 
Loket – Horní Slavkov – Krásný Jez, ale úředně 
trať zrušena nebyla. V Horním Slavkově však 
dosud funguje továrna na nákladní vagony, 
které odtud musely být převáženy rozebrané 
v kamionech. Firmě se podařilo přimět Správu 
železniční dopravní cesty k opravě nesjízdné 
trati do Krásného Jezu a loni mohla po mnoha 
letech tu opět začala přepravovat své vagony. 
Karlovarský kraj se přidal a opatrně objednal 
osobní vlaky o letních víkendech. Zájem ces-
tujících předčil očekávání a letos mají vlaky 
vyjet už na Velikonoce.

3. 3. 2014 Michal Špína 
Autor je hudebník a komparatista

Zdroj: http://a2larm.cz
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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

Informace pro podnikatele
Městský úřad Králíky, Odbor obecní živnostenský úřad 

upozorňuje podnikatele, kteří byli ke dni 17. 10. 2013 
oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo liho-
viny (živnost s předmětem podnikání Hostinská činnost 
a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 
3 živnostenského zákona), že v této činnosti můžou po-
kračovat, 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 živnosten-
ského úřadu na tel. 465 670 891, 465 670 892, 465 670 893.

Za Městský úřad 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

Situace ve školství
Situace ve školství, stejně jako ve zdravotnictví, je obtížná, 

a to nejen v Pardubickém kraji. Dětí je stále méně, takže je jas-
né, že je v kraji hodně škol, které ale nejsou naplněny, a proto 
také nejsou finanční prostředky. Záměr o splynutí některých 
středních škol vyšel právě z těchto skutečností.

Protože vím, že oblast Kralicka má specifické podmínky 
(nezaměstnanost, velké vzdálenosti, obtížná dopravní obsluž-
nost atd.) osobně jsem několikrát jednala a paní náměstkyní 
Pernicovou, starostkou Králík, paní Ponocnou, místostarostou 
p. A. Vyšohlídem i ředitelem OMB M. Konečným a snažíme 
se hledat řešení.

Musím se ohradit proti tvrzení pana Kosuka, že „ před kaž-
dými volbami začnou vystupovat někteří kandidáti s tvrzením, 
že přicházejí s programem slušné politiky jako všeléku na 
všechny neduhy.“

Já, ostatní zastupitelé za KSČM, ale i vedoucí funkcionáři 
KSČM okresu Ústí nad Orlicí jsme ve stálém kontaktu s obča-
ny a snažíme se problémy řešit. Jednání ohledně další existence 
Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách je 
jedním konkrétním příkladem.

Záměr o splynutí některých středních škol v pardubickém 
kraji je dlouhodobý, jeho řešení se zatím odložilo s tím, že 
byly vytvořeny pracovní skupiny z dotčených škol, a do konce 
srpna letošního roku budou hledat řešení.

Je samozřejmé, že celou situaci pozorně sleduji a pokud to 
bude v mých silách, ráda pomohu i nadále.

Ing. Květa Matušovská,
poslankyně Parlamentu za KSČM

Poznámka redakce: Ve stejném duchu obdržela redakce Krá-
lického zpravodaje písemné prohlášení Okresního výboru KSČM.
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Četař Arnošt HRAD – 100. let od jeho narození …
Vývojem dalších politických událostí 

byla dne 28. září 1938 svolána do Mnicho-
va konference velmocí Německa, Francie, 
Anglie a Itálie a došlo k ostudné dohodě 
o odstoupení pohraničního území českých 
zemí nacistickému Německu. Jednání 
probíhalo 29. září odpoledne a skončilo 
před půlnocí. Zástupci čs. vlády nebyli 
na jednání vůbec vpuštěni. Vláda ČSR 
následně dohodu, která měla pro republiku 
katatrofální důsledky, akceptovala včetně 
ultimativního polského požadavku na 
odstoupení Těšínska.

Vojenská osádka pěchotního srubu K-S 
14 „U cihelny“, která označila objekt ná-
pisy „Byli jsme a budem!“ a „Vytrváme!“, 
které demonstrovaly odhodlání k obraně, 
byla seznámena s osudným rozhodnutím 
československé vlády přijmout Mnichov-
skou dohodu s dopady, které pro ní z toho-
to kroku vyplývaly. Vojáci včetně Arnošta 
Hrada byli šokováni a někteří nemohli 
rozhodnutí vlády uvěřit. Zanedlouho byl 
objekt  K-S 14 „U cihelny“ navzdory a po-
citům osádky připravován k definitivnímu 
vyklizení a odchodu vojenských jednotek.

Lze jen těžko popsat pocity, které vojáci 
prožívali. Svými poválečnými rozhovory 
nám zprostředkoval jen některé Otta 
Holub:

„Toho nešťastného večera jsme seděli 
kolem rozhlasového přijímače a čekali 
rozhodnutí. To co jsme slyšeli, nikdo z nás 
nemohl ani řádně pochopit. Pocity, které 
jsme tehdy měli, nelze vylíčit … Slzy tekly 
všem bez rozdílu... Uvažovali jsme, že 
vezmemem kulomety a vyjdeme nepříteli 
vstříc a tak dokážeme, že se nebojíme a že 
svou vlast ubráníme“ vzpomínal četař 
Vilém Rais.

„Kapitulace otřásla pevností, odolností 
a morálkou pluku. Většiny se zmocnila 
úplná duševní deprese. Stálo mnoho ná-

mahy a přesvědčování, aby vojáci, kteří 
po neschůdných cestách vynesli nahoru 
ostnantý drát, betonové bloky a kolíky 
a od rozednění do setmění s do krve roze-
dřernýma rukama dělali drátěné překážky, 
tyto překážky a ostatní zařízení s takovou 
námahou zhotovená, opustili!“ z hlášení 
velitele 22. pěšího pluku „Aragonského“.

„Aktivní mužstvo vydalo ze sebe vše, bez 
spánku, s odřenýma rukama odmontovalo 
srubové zařízení, odpočívalo několik hodin 
na slámě nebo betonu... ponechali nepříte-
li v opevnění jen holé železo a beton tam, 
kde lidskou silou nebylo možné zakročit...“ 
škpt. František Cerman, velitel roty, jejíž 
četa útočila na Bartošovice v OH.

Hrad se narodil se v Praze 5. dubna 1914 
v prosté, ale silně vlastenecké rodině. Jeho 
otec se nevrátil z 1. světové války. Arnošt 
se začal učit číšníkem, práce ho však neba-
vila. V březnu 1931 byl dokonce obviněn 
z krádeže peněz, odsouzen jako mladistvý 
k podmíněnému trestu a vyhozen z učení. 
Trvala velká hospodářská krize a nemohl 
najít práci. Ztrácel perspektivu. V jistém 
smyslu pro něho představoval záchranu 
výkon prezenční vojenské služby. Tady 
se s ním udála pronikavá změna, začal 
nacházet smysl života. Bral výcvik velmi 
vážně. Postupně dospěl k rozhodnutí, že 
ve vojsku zůstane jako délesloužící pod-
důstojník. Chtěl být důstojníkem a tvrdě 
na sobě pracoval. Na svoji minulost se 
snažil zapomenout.

Roku 1938 je četař Arnošt Hrad zařazen 
ke 12. rotě IV. praporu hraničářského 
pluku 6. Pluk měl zaujmout úsek hlavní-
ho obranného postavení od vrchu Šerák 
(kóta 1351 m) východně od Kolštejna 
(dnes Branná) za Dolní Boříkovice pod 
tvrz Bouda v Orlických horách. Jednalo 
se o citlivé místo styku 35. a 36. Hraniční 
oblasti, které rovněž tvořilo styk 1. a 2. 
armády, hájících Čechy respektive severní 
Moravu a Slezsko.

IV. prapor byl nejdříve dislokován 
v Králíkách (tovární objekt), aby se v září 
1938 přesunul do Červené Vody (Hrani-
čářské kasárny), kde sídlilo též velitelství 
pluku. Jeho příslušníci se tu ani nestačili 
příliš zabydlet, když 22. září opět přišel 
rozkaz k ostraze a krytu státní hranice s bo-
jovou pohotovostí pro všechna opevnění.

Od 28. září se německý útok očekával 
každým okamžikem. V nejvyšší ostra-
žitosti zůstávaly obsluhy všech zbraní. 
V pancéřových zvonech pozorovatelé 
nepřetržitě sledovali vlastní předpolí 
i území protivníka. Bdělost se stupňovala 
do krajnosti a napětí dosahovalo vrcholu. 
Atmosféru odhodlání snad nejlépe dokládá 
emotivní závěr rozkazu velitele hrani-
čářského pluku 6 plukovníka Bohumila 
Boreckého:

,,… a i kdyby nás všichni opustili, jsme 

zde ještě my sami, Češi a Slováci a státu 
věrní Němci, kteří, byť všemi opuštěni, 
budeme se bránit do poslední kapky krve 
a do posledního dechu. My se ubráníme! 
Svět nebude moci nečinně přihlížet k na-
šemu zápasu. Žádný národ v historii se 
nemůže pochlubit, že bojoval sám, všemi 
opuštěn, proti celé Evropě a že z toho 
boje vyšel vítězně. Tím se může pochlubit 
jedině národ náš, a poněvadž se historie 
opakuje, vyjdeme i z tohoto na pohled 
zoufalého boje vítězně. Vzpomeňte zpěvu 
husitů – Nepřátel se nelekejte, na množ-
ství nehleďte. Stůjte proto všichni pevně 
tam, kam vás republika postavila. Naším 
společným heslem budiž NEPROJDOU!“

Místo boje však přišla zdrcující zpráva 
o přijetí diktátu velmocí z Mnichova a s ní 
i urgentní příkaz provést  „ihned demontáž 
a evakuaci cenných zařízení a munice všech 
objektů u Králík počínaje objektem S – 2 
přes Hůrku až po objekt č. 16 v to“. Dne 
3. října 1938 těsně předtím, než vojáci IV. 
praporu hraničářského pluku 6 opustili své 
postavení, třeskl ve srubu K-S 14 výstřel ze 
služební pistole, jímž se zástupce velitele 
objektu četař Hrad smrtelně postřelil.

Nebyl prvním ani posledním čs. vo-
jákem, jež si tenkráte v důsledku přijetí 
potupné kapitulace sáhl na život. Hradův 
čin ale patřil k nejuvědomělejšímu výrazu 
odmítnutí porušit přísahu a vydat území 
vlasti nepříteli bez odporu. U umírajícího 
četaře Hrada byly nalezeny tři dopisy 
v jedné obálce. Tato obálka byla adre-
sována veliteli srubu K-S 14 poručíku 
pěchoty Karlu Kociánovi, dopisy byly 
datovány dnem 1. října 1938 a prvním byl 
určen matce:

Milá maminko.
Prosím Vás za odpuštění, že se s Vámi 

loučím tímto způsobem. Po zralém uvážení 
rozhodl jsem se odejíti ze světa, neboť ne-

Četař Hrad - busta v pam. síni v K-S 14.

Četař Hrad - signované foto 1936. (pokračování na následující straně)
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Četař Arnošt HRAD – 100. let od jeho narození …
mohu splnit to, co jsem přísahal při památ-
ce svého otce. On padl pro vlast a já bych 
měl od toho, za co on položil život, utéci 
jako zloděj. Jest rozkaz opustiti území. Já 
jako voják musím, musím uposlechnouti, 
smrt mne však této povinnosti zbaví. Chtěl 
jsem býti dobrým obráncem vlasti, chtěl 
jsem uhájit to, za co otec bojoval. Bohu-
žel, člověk míní, ne Bůh, ale Hitler mění. 
Prosím Vás milá maminko, sestry a bratře, 
nezazlívejte mi, ale odpusťte. Vykonám 
své povinnosti k vlasti až téměř do konce, 
vytrvám na svém místě do poslední chvíle, 
do odchodu. Až přijde rozkaz ihned opus-
titi území, pak teprve opustím tento svět.

Ještě jednou všem naposledy, buďte 
hodně štastni v té nové vlasti, buďte 
s Bohem.

Arnošt
Prosím, bude li možno, abych byl po-

hřben doma.
Druhý dopis byl určen veliteli 12. roty, 

štábnímu kapitánovi pěchoty Leopoldu 
Medkovi, jeho veliteli roty:

Vážený pane štábní kapitáne.
Prosím, by jste mi odpustil, že Vám 

přidělávám starosti k tak velkým staros-
tem, jež nyní máte. Děkuji Vám za vše. 
S klidným svědomím mohu říct, že jste mi 
byl nejlepším a nejlaskavějším velitelem, 
jakého jsem poznal. Můj otec padl pro 
vlast. I já bych rád za ni život položil, ale 
nemohu přežíti, abych dobrovolně a bez 
boje opustil půdu, pro niž otec život po-
ložil. Snažil jsem se být dobrým vojákem, 
dobrým obráncem vlasti. Své povinnosti 
konal jsem tak, jak mi to srdce a památka 
mého otce nařizovala. Jestliže jsem však 
přes to někdy chybil, prosím za odpuš-
tění. Děkuji Vám za vše. Děkuji pánům 
poručíkům Maříkovi, Slavíkovi, Šáchovi, 
Novákovi i Kociánovi, zaplať to všem Pán 
Bůh. Musím uposlechnouti rozkazu opusti-
ti část své drahé vlasti, ale smrt mne této 
povinnosti zprošťuje.

Buďte sbohem, četař Hrad Arnošt
Poslední třetí dopis zanechal četař Hrad 

pro své vojáky:

Drazí kamarádi, poddůstojníci, vojáci.
Odpusťte, že se s Vámi loučím ta-

kovýmto způsobem, ale nemohu jinak. 
Konal jsem službu pro vlast podle svého 
nejlepšího svědomí. Na srub jsme napsali 
- „VYTRVÁME“.

Já vytrvám na svém místě do poslední 
chvíle, až do rozkazu opusťte území. Pak 
teprve Vás opustím s přesvědčením, že 
nemohu již více pro vlast vykonati. Ublí-
žil-li jsem snad někomu, byl jsem toho 
přesvědčení, že jednám správně. Přes to 
však prosím, odpusťte mi.

Buďte s Bohem, četař Arnošt Hrad
Zemřel téhož dne ve 23.20 hodin v ne-

mocnici v Červené Vodě. Byl pohřben 10. 
10. 1938 na hřbitově v Praze – Bohnicích.

Po dlouhých padesáti šesti letech se 
konečně zásluhou nadšenců dne 2. října 
1994 Arnošt Hrad dočkal jistého formál-
ního ocenění a jeho případ opět zaujal po-
zornost veřejnosti. Náčelník generálního 
štábu AČR generál Jiří Nekvasil odhalil 
k uctění jeho památky na vnější stěně 
objektu K-S14 pamětní desku.

Ta byla několikrát vandaly zcizena 
a následně nahrazena novou, umístěnou 
již za mříží. Ta poslední byla odhalena 
gen. mjr. Petrem Voznicou v rámci vzpo-
mínkové akce „BOUDA 98“ za přítom-
nosti představitelů obecní správy, Čestné 
stráže AČR a Posádkové hudby z Hradce 
Králové a řady četných hostů v roce 1998. 
Umístěna je nad střílnou pro krytí vchodu 
ve vstupní chodbičce do objektu Muzea 
K-S14. Na desce je text:

„NEUSTOUPIL – V tomto pěchotním 
srubu ukončil dne 3. října 1938 svůj život 
voják 12. roty IV. Hraničářského pluku 
6, zástupce velitele objektu četař Arnošt 
Hrad. Věčná čest jeho památce.“

Mnohem podrobnější výzkum života 
Arnošta Hrada byl zahájen až v roce 
2005. V této souvislosti byla v roce 2007 
připravena stálá expozice o Hradovi v mi-
nometné místnosti v podzemí objektu K-S 
14 „U cihelny“. Výstava, která si kladla za 

cíl vysvětlit osud obyčejného vojáka v těž-
kých časech, tak dala odpovědi na mnoho 
let nezodpovězené otázky. V roce 2006 
byl vedením Muzea K-S 14 osloven také 
brněnský sochař a umělecký slevač Ondřej 
Štoček za účelem zhotovení podoby Hrada 
formou bronzové busty.

S významným přispěním Arnoštova 
příbuzného - prasynovce pana Miloslava 
Bucvana bylo možné ucelit sbírku foto-
grafií z Arnoštova života o některé méně 
známé skutečnosti. Shromažďování do-
kumentů a jejich výzkum ukončen dosud 
nebyl. Výraznou pomocí se stal rovněž 
rozbor rukopisu Arnošta Hrada ze strany 
grafologa.

Muzeum se zabývá dalšími osudy vojá-
ků a občanů, kteří si v důsledku kapitulace 
1938 sáhli na život.

Co říci na závěr? Naše dějiny, ale i osob-
ní historie našich předků, příbuzných, 
kamarádů a známých jsou vždy velmi 
složité. Zbytek úvah je na čtenářích knihy 
četař Arnošt Hrad, Příběh z pohraničí, pří-
padně návštěvníku Muzea na Pěchotním 
srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách, 
kde příběh Arnošta Hrada skončil.

„Život na opevněních nebyl lehký, ale 
přesto mohu s klidným svědomím říci, 
že nebylo nikdy nutno použít ostřejších 
zákroků, aby se splnilo to, co bylo nutné 
a nařízené. Vždy‘ť pomoc při stavění 
tzv. Španělských jezdců, zábran a vázání 
ostnatého drátu, nebyl práce lehká a jed-
noduchá, ale přesto ji vojáci vykonávali 
s chutí a zpěvem. Věřili jsme všichni, 
že jsme hrází, na kterou nepřítel narazí 
a uvidí, že nelze beztrestně brát někomu 
to, co jeho není!“

četař délesloužící Vilém Rais

Zdroje: Richard M.Sicha: Četař Arnošt 
Hrad, Příběh z pohraničí

Spolek pro vojenská pietní místa www.
vets.czFoto z 13. 10. 2013 - srub K-S 14 s nápisy.

Hrad (uprostřed) a dva kamarádi.
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26. 2.
RM doporučuje v návaznosti rozhodnutí 

ZM/2004/10/194 ze dne 14. 9. 2004 přijmout 
usnesení: ZM schvaluje nabytí uvedeného 
nepotřebného vojenského majetku, tj. ob-
jektu SLO č. 113 na pozemku st.p.č. 251 
v k.ú. Prostřední Lipka, do vlastnictví města 
Králíky darovací smlouvou podle zákona č. 
174/2003 Sb., o převodu některého nepotřeb-
ného vojenského majetku a majetku, s nímž 
je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, 
z vlastnictví České republiky na územní 
samosprávné celky. Zároveň ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM ukládá správci bytového fondu spo-
lečnosti Služby města Králíky, s.r.o. nastavit 
takový režim, aby nedocházelo k plýtvání 
finančních prostředků a zároveň nedocházelo 
ke znehodnocení technického stavu budovy, 
a podle toho stanovit Městskému muzeu 
Králíky tomu odpovídající zálohy na služby 
a provádět pravidelné vyúčtování služeb vždy 
k 30. 4. následujícího roku. 

RM bere na vědomí žádost pana T. B., 
Velké Přílepy o směnu pozemků p.p.č. 2633 
– ostatní plochy o výměře 794 m2 a p.p.č. 
2634 – ostatní plochy o výměře 1005 m2 
v k.ú. Horní Lipka za pozemky o stejné vý-
měře nejlépe v k.ú. Prostřední Lipka a ukládá 
MO vytypovat pozemek v k.ú. Horní Lipka 
pro směnu pozemku p.p.č. 2633 v k.ú. Horní 
Lipka a poté předložit opětovně k projednání 
v RM a následně v ZM.

RM schvaluje krátkodobý pronájem 
části pozemku p.p.č. 2129 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 20 m2 za účelem 
krátkodobého dočasného skladování dřeva 
v období od 1. 3. 2014 do 29. 3. 2014 panu 
J. P., Letohrad.

RM schvaluje zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající ve zřízení a uložení 
kanalizační přípojky a právu vstupu vlastníka 
stavby nebo jím pověřené osoby na pozemky 
p.p.č. 1024/1 a p.p.č. 2127/1 v k. ú. Králíky 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu 
stavby, a to pro oprávněné O. F., Králíky, a S. 
F., Pardubice. Služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou a za úplatu stanovenou znaleckým 
posudkem + náklady spojené se zřízením 
služebnosti. Zároveň RM souhlasí do doby 
realizace uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 4:00 hod., 
a to v souvislosti s pořádáním „Plesu 2014“ 
v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 7. 3. 
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 opatření-

mi minimalizovat především vibrace a hlu-
kové imise působící na okolí akce tak, aby 
nebyla překročena zákonem stanovená mez.

RM projednala žádost o prominutí míst-
ního poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a kon-
statuje, že v souladu s platnou legislativou 
nelze poplatek prominout. 

5. 3.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

částí pozemků p.p.č. 1046/1 – orná půda 
a p.p.č. 1046/6 – zahrada o celkové výměře 
cca 250 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 
118/2014 mezi městem Králíky a paní A. S., 
Kameničná, a paní Mgr. M. Š., Ústí nad Orlicí 
na pronájem pozemků ve zjednodušené evi-
denci p.č. 569 GP, p.č. 571/1 GP a p.č. 573/2 
GP v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 76 322 
m2 pro akci CIHELNA, nájemní smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

RM schvaluje nezařadit mostní objekty, 
mostky a lávky v majetku města v územním 
obvodu města v účetní hodnotě 5.432.478 Kč 
do pojištění majetku města.

RM schvaluje záměr pachtu části pozemku 
p.p.č. 142/1 – zahrady o výměře cca 147 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zřízení zahrádky, za 
pachtovné ve výši 441 Kč/rok a ukládá MO 
záměr pachtu zveřejnit.

RM schvaluje záměr pronájmu části po-
zemku p.p.č. 2254 – ostatní plochy o výměře 
cca 200 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem 
zřízení parkovacího místa, za nájemné ve výši 
400 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM neschvaluje uzavření nájemní smlou-
vy č. 116/13 VS 6408011613 mezi městem 
Králíky a ČR - Správou železniční dopravní 
cesty, s.o., Praha na pronájem části pozemku 
p.p.č. 2236/2 v k.ú. Králíky o výměře cca 358 
m2 v k.ú. Králíky za účelem zřízení točny 
autobusů. Projekt zřízení točny autobusů 
nebude v současné době realizován, a to 
z důvodu nezajištění finančních prostředků 
od Pardubického kraje. 

RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 
až 100 % finančních prostředků z „Programu 
péče o krajinu“ v roce 2014 na realizaci akcí:

Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách 
s výskytem zvláště chráněné rostliny vachty 
trojlisté za cenu ve výši 29.700 Kč včetně 
DPH – zhotovitel Služby města Králíky s.r.o., 
Růžová 462, 56169 Králíky. 

Obnova aleje k místu U Křížku – za cenu 
111.517,20 Kč včetně DPH – zhotovitel Pavel 
Haupt, Kunčice 274, 561 61 Letohrad.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Výměna oken 
a vstupních dveří na polyfunkčním domě čp. 
352, Králíky“ a zároveň schvaluje oslovení 

těchto dodavatelů: Windows Holding a.s., 
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň; Okna 
Heřmanův Městec s.r.o., Havlíčkova 304, 538 
03 Heřmanův Městec; TTK CZ s.r.o., Dolní 
Čermná 12, 561 53 Dolní Čermná; Proplast 
spol. s.r.o., Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad 
Orlicí; Telin a Allebacker s.r.o., Lanšperk 34, 
562 01 Ústí nad Orlicí 1. 

RM na základě provedeného výběrového 
řízení ze dne 4. 3. 2014 jmenuje od 1. 6. 2014 
do funkce ředitele příspěvkové organizace 
Městské muzeum Králíky Mgr. Michala 
Kose.

12. 3.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy 

mezi městem Králíky a Živnostenskou pojiš-
ťovací, a.s., se sídlem Vinohradská 2516/28, 
Praha 2 – Vinohrady na zajištění odborné 
péče za pojištění majetku města včetně 
likvidací škod, smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 7. 2014. 

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 
2906/2011 mezi městem Králíky a panem 
J. S., Verměřovice, na pronájem pozemků 
ve zjednodušené evidenci p.č. 578/2 GP, 
p.č. 580 GP a pozemku st.p.č. 253 v k.ú. 
Prostřední Lipka o výměře 169 006 m2 pro 
akci CIHELNA, nájemní smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou.

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 
458 – ostatní plochy o výměře 946 m2, p.p.č. 
463/1 – ostatní plochy o výměře 490 m2, 
p.p.č. 463/4 – trvalý travní porost o výměře 
352 m2, p.p.č. 595/3 – ostatní plochy o vý-
měře 400 m2 a p.p.č. 767/2 – ostatní plochy 
o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za 
účelem zemědělského hospodaření za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM doporučuje schválit smlouvu o bez-
úplatném převodu majetku a smlouvu 
o zřízení věcného práva č.j. UZSVM/
HUO/1081/2014-HUOM H/UO/2013/8015 
JIN mezi městem Králíky a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Praha 2 a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vý-
půjčce 3 ks ocelových ježků (rozsocháčů) 
v účetní hodnotě 2.160 Kč mezi společnosti 
ARMY FORT s.r.o., Brno a Klubem vojenské 
historie Zátiší, Dolní Sloupnice.

RM schvaluje nový záměr pronájmu pro-
stor sloužících k podnikání o výměře 45,125 
m2 v přízemí budovy čp. 366 – objektu k byd-
lení, stavba stojí na pozemku st.p.č. 225 v k.ú. 
Králíky, účel pronájmu – nespecifikován, 
nájemné ve výši 2.200 Kč/měsíc, nájemní 
vztah se uzavírá na dobu neurčitou, a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 
dnů - tj. odlišně od „Pravidel“.

RM schvaluje záměr pronájmu prostor 
sloužících k podnikání - kavárny, 2 skladů, 
spojovací chodby, kuchyně, soc. zařízení 
a příslušné spojovací prostory a společné 
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prostory v 1. patře nemovitosti čp. 374, 
stavba stojí na pozemku st.p.č. 351/1 v k.ú. 
Králíky – kulturní dům Střelnice za účelem 
provozování hostinské činnosti za nájemné 
ve výši 3.000 Kč/měsíc, nájemní vztah se 
uzavírá na dobu neurčitou, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů - tj. 
odlišně od „Pravidel“. 

RM schvaluje záměr výpůjčky zasedací 
místnosti v budově čp. 316, jež je součástí 
pozemku st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, účel 
výpůjčky poskytování poradenství a služeb 
Intervenčního centra obětem domácího násilí 
v regionu ORP Králíky a ukládá MO záměr 
výpůjčky zveřejnit.

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) pís-
meno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledky hospodaření příspěvko-
vých organizací města Králíky za rok 2013 
a schvaluje jejich finanční vypořádání takto:

Nedočerpané mzdové prostředky orga-
nizací Mateřská škola Pivovarská ve výši 
400,00 Kč; Školní jídelna Králíky ve výši 
5.101,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve 
výši 28.708,00 Kč a Klub na Střelnici Králíky 
ve výši 34.679,00 Kč ponechává organizacím 
ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hospo-
dářský výsledek ponechává, v souladu s usta-
novením § 30 a 32 zákona číslo 250/2000Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů v platném znění, organizacím Mateřská 
škola Pivovarská Králíky ve výši 90,64 Kč 
k převedení do rezervního fondu; Mateřská 
škola Červený Potok Králíky ve výši 382,66 
Kč k převedení do rezervního fondu; Gymná-
zium a základní škola Králíky ve výši 587,43 
Kč k převedení do rezervního fondu, snížený 
o převod do fondu odměn ve výši 400,00 Kč; 
Školní jídelna Králíky ve výši 105.556,36 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený 
o převod do fondu odměn ve výši 84.445,00 
Kč; Základní umělecká škola Králíky ve výši 
54.080,50 Kč k převedení do rezervního fon-
du, snížený o převod do fondu odměn ve výši 
40.000,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve 
výši 39.400,00 Kč k převedení do rezervního 
fondu, snížený o převod do fondu odměn 
ve výši 15.000,00 Kč a Klub Na Střelnici 
Králíky ve výši 98.416,52 Kč k převedení 
do rezervního fondu. Organizaci Mateřská 
škola Moravská ukládá uhradit ztrátu ve výši 
-6.629,63 Kč ze svého rezervního fondu. 
Organizaci Městské muzeum Králíky ukládá 
uhradit ztrátu ve výši -9.568,77 Kč ze svého 
rezervního fondu.

RM vyřazuje firmu Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov 
ze soutěže investiční akce „Město Králíky 
– Kanalizace a ČOV“ z důvodu nečinnosti 
vysvětlení mimořádně nízké ceny k ostatním 
předloženým nabídkám. 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku na 
služby pro zajištění přípravy a organizační 
zajištění žádosti o dotaci, dále přípravu a or-
ganizaci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby a závěrečné vyhodnocení investiční 
akce „Město Králíky - Kanalizace a ČOV“ 

a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., 
nám. Československé armády 37, 551 01 
Jaroměř.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu na akci „Stavební úpravy sokolov-
ny čp. 488 v Králíkách“ a zároveň schvaluje 
oslovení těchto dodavatelů: VAKSTAV spol. 
s.r.o. Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 
136, 56165; STAPO, spol. s.r.o., Vrbová 655, 
562 01 Ústí nad Orlicí; Agrostav, a.s. Ústí 
nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad 
Orlicí; STAVOFIN, s.r.o., Jana Opletala 121, 
561 69 Králíky; MANEL, spol. s.r.o., Dr. E. 
Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk; Stavební 
firma STAVREL, s.r.o., Hlavní 137, 788 33 
Hanušovice. 

RM schvaluje složení výběrové komise 
na funkci ředitel/ředitelka příspěvkové or-
ganizace Městská knihovna Králíky: PhDr. 
Jana Kalousková, Mgr. Bastlová Blanka, 
Ivana Marečková, Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Ing. Jan Divíšek - tajemník komise. 
Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Ladislava 
Tótha, Mgr. Vlastimila Kubíčka a Mgr. Jana 
Mlynáře. RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro vykonání výběrového 
řízení.

RM schvaluje text pro vyhlášení kon-
kursního řízení na obsazení pracovní pozice 
ředitel/ka příspěvkové organizace Základní 
umělecká škola Králíky a ukládá vedoucí-
mu ŠKT zajistit nezbytné právní náležitosti 
spojené s přípravou a vyhlášením konkursu.

RM schvaluje nákup elektřiny a plynu 
pro město Králíky, jeho příspěvkové orga-
nizace a obchodní společnost, kterou město 
Králíky zřídilo, prostřednictvím komoditní 
burzy Kladno. RM společně s tímto schva-
luje Smlouvu o centralizovaném zadávání 
se Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo 
náměstí 166, 564 01 Žamberk.

RM schvaluje smlouvu o společném 
postupu k zabezpečení realizace burzovních 
komoditních obchodů pro nákup elektřiny 
a plynu mezi městem Králíky, příspěvkovými 
organizacemi a obchodní společností, kterou 
město Králíky zřídilo.

19. 3.
RM ruší usnesení RM/2014/07/063 ze dne 

19. 2. 2014 a doporučuje prodej pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 869 GP o výměře 
2 305 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
zemědělského hospodaření za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem a ukládá předložit na jednání ZM 
záměr prodeje.

RM doporučuje schválit záměr směny po-
zemku p.p.č. 2633 – ostatní plocha o výměře 
794 m2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví pana 
T. B., Velké Přílepy za pozemky st.p.č. 67 – 
zastavená plocha o výměře 583 m2 a p.p.č. 
2396 – t. t. porost o výměře 274 m2 v k.ú. 
Horní Lipka ve vlastnictví města Králíky za 
kupní ceny stanovené znaleckým posudkem 

s tím, že rozdíl kupních cen doplatí pan T. B. 
Zároveň RM ukládá MO zajistit vyjádření 
pana T. B. k navrhované směně pozemků do 
jednání ZM a poté předložit bod na jednání 
ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 62/4 – t. t. porostu, p.p.č. 
62/5 – t. t. porostu a p.p.č. 71/13 - t. t. porostu 
v k.ú. Králíky souhlasí dle § 105 odst. 1 písm. 
f) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavební úpravy rodinného domu čp. 881, 
místo stavby st.p.č. 1624 – zastavěná plocha 
v k.ú. Králíky“ V. a R. H., Králíky.

RM schvaluje záměr pronájmu prostor - 
kanceláří včetně příslušenství v objektu čp. 
316, stavba na pozemku st.p.č. 920 v k.ú. 
Králíky o celkové výměře 114,46 m2 za roční 
nájemné ve výši 54.941 Kč, účel pronájmu 
– zřízení kanceláří pro výkon činností Úřadu 
práce České republiky, nájemní vztah se uza-
vírá na dobu určitou - do doby získání jiných 
prostor úřadem práce, nejdéle však do 31. 12. 
2014 a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit 
na dobu 30 dnů.

RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o ná-
jmu č.j. 454/2012 na pronájem movitých věcí 
– dlouhodobého drobného hmotného majetku 
v hodnotě 181.551 Kč za roční nájemné ve 
výši 9.600 Kč + DPH, účel pronájmu výkon 
činností Úřadu práce České republiky, ná-
jemní vztah se uzavírá na dobu určitou – po 
dobu uzavření nájemního vztahu na prostory 
– kanceláře v objektu čp. 316, stavba na po-
zemku st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, nejdéle však 
do 31. 12. 2014 s ČR - Úřadem práce České 
republiky,  se sídlem 128 01 Praha 2 – Nové 
Město, Karlovo náměstí 1359/1. 

RM souhlasí s provedením stavebních 
úprav – instalací krbových kamen - v bytě č. 
4 na Velkém náměstí čp 366 v Králíkách na 
náklady manželů K. a M. V., a to dle Čl. 11 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky a za předpokladu splnění 
podmínek dle vyjádření odboru školství a tě-
lovýchovy při Městském úřadu v Králíkách. 
Zároveň RM schvaluje smlouvu o provedení 
a bezúplatném převedení investic.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Stavební úpravy 
nemovitosti čp. 364 v Králíkách“ a zároveň 
schvaluje oslovení těchto dodavatelů: ŠTĚ-
PÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 73 
Opočno; STAVOS s.r.o., Opočenská 436, 
518 01 Dobruška; DOMIS spol. s.r.o., Tř. 
ČSA 329, 500 03 Hradec Králové; Stavební 
sdružení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle 
117, 570 01 Litomyšl; RITUS s.r.o., Krásné 
1, 538 25 Krásné 1.

RM souhlasí se skácením 2 ks vrby na 
p.p.č 3045 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem J. D., 
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. 
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Výpis z jednání Rady města Králíky

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 umís-
těni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezený-
mi psy je možno se seznámit a 
prohlédnout si je každý pracov-
ní den od 8:00 do 13:00 hod.

RM souhlasí se skácením 6 ks břízy na p.p.č 306/13 v k.ú. Dolní 
Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem P. Š., 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 břízy na p.p.č 155/1 v k.ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z tohoto stromu s panem R. M., Králíky s podmínkou, že veš-
keré 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 104/26 v k.ú. Králíky 
a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z tohoto stromu s panem J. B., Králíky. 

RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z prostředků 
EU výzvy Integrovaného operačního programu č. 22 a vybírá fir-
mu EQUICA, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, na 
zpracování žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního 
programu, výzva č. 22 a zpracování studie proveditelnosti.

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve 
výši 25.000 Kč občanskému sdružení Amalthea Pardubice na podporu 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v územní působnosti 
ORP Králíky a ukládá odboru SVZ předložit bod na jednání ZM. 

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve 
výši 15.000 Kč na provoz sociální služby „azylový dům“ a „krizová 
pomoc“ poskytovaných o. s. CEMA Žamberk a ukládá odboru SVZ 
předložit bod na jednání ZM. Příspěvek bude poskytnut formou 
darovací smlouvy.

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve 
výši 10.000 Kč na provoz sociální služby „dům na půl cesty“ posky-
tovaných o. s. CEMA Žamberk a ukládá odboru SVZ předložit bod 
na jednání ZM. Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy.

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města 
ve výši 15.000 Kč na provoz Občanské poradny Oblastní charity 
v Ústí nad Orlicí v Králíkách a ukládá odboru SVZ předložit bod na 
jednání ZM. Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy. 
RM ukládá vedoucímu OSVZ MěÚ Králíky jednat o podmínkách 
rozšíření provozu občanské poradny se zainteresovanými subjekty, 
včetně zmapování možných zdrojů financování rozšířeného provozu 
občanské poradny. 

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve 
výši 15.000Kč Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí na podporu sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v územní působnosti ORP 
Králíky a ukládá odboru SVZ předložit bod na jednání ZM. Příspěvek 
bude poskytnut formou darovací smlouvy.

RM neposkytuje finanční dar z rozpočtu města na podporu posky-

tování sociální služby „domov pro seniory“ příspěvkovou organizací 
města Ústí nad Orlicí Domov důchodců Ústí nad Orlicí. Při přípravě 
rozpočtu nebylo s podporou uvedené organizace kalkulováno. RM 
ukládá OSVZ, aby o výsledku informoval žadatele. 

RM doporučuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve 
výši 10.000 Kč na provoz sociální služby „denní stacionář“ a „týdenní 
stacionář“ poskytovaných organizací Stacionář Ústí nad Orlicí, zři-
zovatel město Ústí nad Orlicí, a ukládá odboru SVZ předložit bod 
na jednání ZM. Příspěvek bude poskytnut formou darovací smlouvy.

RM vyřazuje firmu SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 
Šenov u Nového Jičína ze soutěže akce VZ „Snížení imisí – pořízení 
čistící komunální techniky – Město Králíky“ z důvodu nečinnosti 
vysvětlení své předložené cenové nabídky. 

RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější 
nabídky na akci:  „Snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky 
– Město Králíky“. Jako vítěze stanovuje hodnotící komise firmu FA-
RID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost a pověřuje 
zadavatele zahájit úkony pro sepsání smlouvy s vítěznou firmou.

RM neschvaluje finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč příspěvkové 
organizaci Gymnázium a základní škola Králíky na uspořádání in-
teraktivního divadelního představení.
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2014

Králíky – pevná stanoviště, vybavená kontejnery SMK na velkoobjemový a kompostovatelný odpad, 
kovy, textil, velké předměty z plastu, vždy od 7.00 do 11.30 hod.

Ul. Tkalcovská  12. 4. 27. 9.
U Pivovaru  12. 4. 27. 9.
Ul. Kosmonautů  19. 4. 4. 10.
Parkoviště u Reichlů  19. 4. 4. 10.
Parkoviště u Úřadu práce  26. 4. 11. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK)  26. 4. 11. 10.
Ul. Polní  26. 4. 11. 10.
U Autocentra Springer  3. 5. 18. 10.
Hřiště za ČMPK  3. 5. 18. 10.
Parkoviště u Střelnice  10. 5. 25. 10.
Ul. V Aleji  10. 5. 25. 10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci 
vedoucí obcí, odpad je třeba připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci
Dolní Hedeč  17. 5. 6. 9.
Červený Potok  17. 5. 6. 9.
Horní Lipka  24. 5. 13. 9.
Prostřední Lipka  24. 5. 13. 9.
Heřmanice  24. 5. 13. 9.
Dolní Lipka  31. 5. 20. 9.
Dolní Boříkovice  31. 5. 20. 9.
Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo 

ve Sběrném dvoru Králíky provozovaném naší společností.

Provozní hodiny Sběrného dvoru Králíky, Růžová 462
od 1. 4. do 31. 10. od 1. 11. do 31. 3.

Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30 Pondělí - Čtvrtek 6.00 - 14.30
Pátek 6.00 - 17.00 Pátek 6.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 12.00 Sobota zavřeno

Ve Sběrném dvoru Králíky mají občané města Králíky a integrovaných 
obcí a majitelé zdejších rekreačních objektů možnost v provozní době 
bezplatně uložit veškeré výše uvedené druhy odpadů, dále pak nebez-
pečný odpad, vyřazená elektrozařízení, světelné zdroje, vytříděný odpad, 
pneumatiky atd.  Ukládání stavebního odpadu a veškerý odpad vzniklý 
z podnikatelské činnosti však podléhá povinnosti uhradit poplatek ze 
likvidaci odpadu – není součástí systému nakládání s odpady na území 
města Králíky dle Vyhlášky města Králíky č. 2/2001.

Robert Jílek, Jednatel
Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 561 69 Králíky

Tel. + fax: 465 631 320, e-mail: sluzby.mesta.kraliky@email.cz
www stránky: www.sluzbymestakraliky.cz
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Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
tel.: 465670701, fax 465631321, e-mail: kraliky@kraliky.eu

Vyhlášení konkursu
Rada města Králíky, v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), zák. č. 472/2011 Sb. a v souladu 
s usnesením č. RM/2014/10/110 vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky.

Požadavky:
• odborné vzdělání a pedagogická praxe stanovená zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 5 a § 10 výše uvedeného zákona
• způsobilost k právním úkonům   • komunikativnost.
Předpoklady:
• občanská a morální bezúhonnost • státní občanství ČR, u cizího státního občana trvalý pobyt v ČR
• znalost školských předpisů a školské problematiky, základní ekonomické znalosti, znalost zákoníku práce
• znalost práce s PC   • dobrý zdravotní stav.
Náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a 

případně doklady o dalším vzdělávání)
• doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, 

potvrzení zaměstnavatelů atd.)
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce (včetně kontaktních údajů)
• koncepce dalšího rozvoje školy v maximálním rozsahu 4 stran strojopisu formátu A4
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku výkonu funkce 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíců)
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona číslo 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• čestné prohlášení podle §4 odst.3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky 
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 7. 2014, pracovní místo na období 6 let, t.j. do 30. 6. 2020.
Přihlášky s výše uvedenými doklady zasílejte do 18.04.2014 včetně do 15:00 hod. na adresu:
Městský úřad Králíky, odbor školství, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
Obálku označte textem „Konkurs ZUŠ – neotvírat. Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doručené 

v určeném termínu, přihlášky doručené po stanoveném termínu budou vráceny. Ke konkurznímu řízení budou přijaty 
pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy 
vlastnoručně podepište. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení.

Velká věda malému městu
Unikátní seriál přednášek špičkových osobností české vědy 

v tomto školním roce vrcholí!
Dubnová (a až do září poslední) přednáška Vás, doufáme, zaujme 

svým vpravdě předletním tématem: tentokrát dojde na bouřky… 
Již podruhé (!!) nás navštíví brilantní fyzik a skvělý člověk, profe-
sor katedry fyziky na ČVUT v Praze:

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Když se v nebi blýská….
Pondělí 28. dubna 2014 v 16 hodin
Letohradské soukromé gymnázium
Věříme, že lákavé anotaci, kterou nám pan profesor nabídl, těžko 

odoláte: „Bouřková činnost s sebou nepřináší jen blesky, ale i mnohé 
další zajímavé jevy. Za bouřky je generováno rentgenové záření, 
objevují se gama záblesky. Některé elektrony získají relativistické 
rychlosti. Pro průběh bouřky je podstatné i kosmické záření. Ně-
které blesky míří z bouřkového oblaku do dolních vrstev ionosféry 
(modré výtrysky, červené přízraky). A kulový blesk, přátelé, je stále 
fenoménem, který jitří obrazotvornost lidových myslitelů…“

Moderní věda dokáže být napínavá! Přijďte se přesvědčit. Vstup 
zdarma.

Vědecký svět v učebnách LSG. Nááádherná věda…!!!
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Koupím staré pohlednice do r. 
1950, dále vyznamenání, řády 
– i socialist. T: 608420808.

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

Nabízím k pronájmu byt 3+1 
v obci Malá Morava, nájem 2.600 
Kč + inkaso. Tel. 776134582.

Prodám rodinný dům v Králíkách, 
Pod dětským domovem 459, 
dispozice 4+kk, obytná plocha 
cca 130 m2, 2 x koupelna, 2 x WC, 
hezké podkrovní místnosti, zděný 
přístavek s garáží, po celkové 
rekonstrukci, cena dohodou. 
Zahrada cca 800 m2. K nastěhování 
v létě 2014. Tel. 732 380 283. 

Informace z Českého statistického úřadu

Skautský ples a karneval 2014

Pašijová hra
a velikonoční

skautské
kuřátko 2014

Tuto sbírku, v rámci projektu Pomozte 
dětem, pořádají skauti po celé republice. 
V našem městě můžete přispět už popáté. 
Letos na vás kromě veselých kuřátek čeká 
i opravdové divadlo, které secvičují malí 
i velcí skauti a skautky společně s panem 
farářem Pavlem Plíškem a svými vedou-
cími. Celá hra je autorským dílem pana 
faráře, takže se máte na co těšit. Výsledek 
našeho snažení můžete vidět 20. dubna 
2014 v kostele sv. Michaela Archanděla. 
V průběhu dubna bude upřesněn začátek 
divadla na plakátech u kostela. Tímto Vás 
srdečně zveme, přijďte se podívat a přispět 
dobré věci!

Za středisko Bílá liška Karolína Veselá

Skauti a skautky z Červené Vody 
a Králík pořádali i letos tradiční skaut-
ský ples, který proběhl 28. února v sále 
SDH v Červené Vodě. Předtančení se 
ujal taneční obor Základní umělecké 

školy Králíky a družina skautek – Sed-
mikrásek z Králík. K tanci a poslechu 
hrála již tradičně skupina Monitor. 
Všichni se snad dobře bavili a my 
věříme, že se k nám za rok vrátí na 
další ples. 

Den na to se konal dětský skautský 
karneval, který se nesl v duchu „jak to 
chodí ve skautu“. Vše začalo v 15:00. 
Děti byly rozděleny do družin, měly 
svého rádce a hrály různé hry a soutěže, 
za které dostaly sladkou odměnu. Mezi-
tím všichni přítomní dospělí hodnotili 
nejkrásnější masku přidělením svého 
hlasu. Pak se hodnotila i nejpracnější, 
nejjednodušší a nejoriginálnější mas-
ka. Následoval rej a tanec masek, po 
němž se vyhlásily výsledky hodnocení 
masek. Každý dostal medaili, něco 
sladkého na zub a drobnou či větší 
cenu. Masek bylo dohromady 54. Celé 
veselí končilo v 18:00.

Tímto děkujeme všem sponzorům za 
přispění věcným či finančním darem a 

za vstřícnost. Se-
znam všech spon-
zorů plesu a kar-
nevalu je zveřej-
něn ve skautské 
vývěsce v parčíku 
pod náměstím a na 
internetové adrese: 
www.bilaliskacv.wix.com/stredisko

XVII. Setkání
velikonočních
tradic v Klodzku

Akce se koná 5. 4. 2014 od 10 hodin 
v Centrum kultury a sportu v Klodzku, 
Kusocinskiego ul. 2 (sportovní hala).

Každý rok se zúčastňuje populár-
ních, bohatých „Velikonočních stolů”-
více jak 100 obcí z Dolního Slezska 
a jiných polských regionu. Pravidelně 
tam reprezentují velikonoční tradice 
obce z Česka a Maďarska.

J. Maurerová
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Dvě generace u jednoho stolu
V sobotu 1. března navečer proběhl 

ve školní jídelně kulatý stůl pro mládež, 
zastupitele a zájemce z řad veřejnosti. Na 
tuto akci přišlo kolem dvaceti mladých lidí 
a dvaceti dospělých, z toho šest zastupitelů 
města. Akce byla součástí projektu Mládež 
pro Králíky a jejím záměrem je zahájení 
dlouhodobého dialogu mezi mladou gene-
rací a vedením města s cílem zlepšovat ži-
votní podmínky pro mladé lidi v Králíkách. 

Setkání zahájil Petr Appl stručným sou-
hrnem již proběhlých aktivit projektu, další 
průběh setkání moderoval Tibor Škrabský 
ze Slovenského institutu mládeže IUVEN-
TA v Bratislavě, který se profesionálně 
věnuje rozvoji mládežnických aktivit. Po 
seznamovací hře byli účastníci rozděleni 

do šesti skupin, ve kterých byl vždy je-
den zastupitel, zástupci městského úřadu 
a dalších organizací a mladí lidé. V těchto 
skupinkách se diskutovalo na téma: „Proč 
je dobré, aby mladí lidé komunikovali se 
staršími?“ a „Které oblasti je třeba v Krá-
líkách řešit, aby se mladým žilo lépe?“. Ve 
skupinkách probíhala velmi živá diskuse, 
padalo mnoho námětů a návrhů, pro mnohé 
toto byla první zkušenost takovéhoto mezi-
generačního dialogu. 

Ve druhé části setkání se konala prezen-
tace výstupů z těchto skupinek, kde vždy 
jeden dospělý a jeden mládežník společně 
prezentovali to, k čemu během rozhovorů 
na diskusní skupince došli. Například zde 
zazněly požadavky mladých na více spor-

Prevencí ke snížení počtu střetu vozidel s lesní zvěří

tovišť, na vytváření nových pracovních 
míst, o potřebě vytvořit vhodné místo na 
setkávání mladých, na udržení a rozvoj 
školství, startovací byty, volnočasové ak-
tivity pro mládež atd.

Na závěr Tibor Škrabský hovořil o mož-
nostech, jak dále mladí lidé mohou své 
město ovlivňovat a vyjadřovat své názory 
prostřednictvím tzv. mládežnického par-
lamentu. 

Děkujeme všem účastníkům i pracovní-
kům školní jídelny za zajištění výborného 
zázemí a občerstvení.

Tým projektu Mládež pro Králíky
www.facebook.com/MladezProKraliky
Projekt Mládež pro Králíky je finančně 

podpořen z programu EU Mládež v akci 
a města Králíky.

Fotografie k článku na straně 2

ORLICKOÚSTECKO – Řidiči před-
vídejte!  

Dopravní nehoda střet vozidla s lesní 
zvěří většinou končí usmrcením zvíře-
te, velkou škodou na voze a nezřídka 
kdy také zraněním cestujících osob. 
Scénář je pokaždé stejný. Řidiči do 
jízdní dráhy vběhne srna, divoké prase, 
zajíc nebo liška a ten i přes intenzivní 
sešlápnutí brzdového pedálu nedokáže 
srážce zabránit a s automobilem narazí 
do těla zvířete. Po střetu většinou ha-
varuje do silničního příkopu a někdy se 

i mimo komunikaci s vozem převrátí 
na střechu.

Výsledky z loňského roku jsou alar-
mující. Z celkového počtu 992 doprav-
ních nehod bylo na orlickoústeckých 
silnicích právě 117 střetů řidiče vozidla 
s lesní zvěří. Tento trend bohužel po-
kračuje i v letošním roce. Z celkového 
počtu 194 nehod je jich 25 právě se 
zmiňovanou příčinou. Situace nám není 
lhostejná a z tohoto důvodu jsme se sešli 
se zástupci mysliveckého sdružení a 
pracovníky správy a údržby silnic. Na 

společném setkání každý dle své kom-
petence přislíbil tuto skutečnost v letoš-
ním roce co nejvíce změnit k lepšímu. 
Zástupci mysliveckých sdružení budou 
ve vytipovaných lokalitách aplikovat 
pachové repelenty a instalovat ohrad-
níky, které by měli lesní zvěři zabránit 
vstupu na komunikace. S pracovníky 
Správy a údržby silnic Ústí nad Orlicí 
a Ředitelství silnic a dálnic byla projed-
nána možnost, že v místech s největším 
počtem nehod  - střetu vozidla se zvíře-
tem, nainstalují již osvědčené odrazky 
proti zvěři.  Byla dále vytipována místa, 
která budou navíc osazena dopravními 
značkami „Zvěř“. Výstražné dopravní 
značky „Zvěř“ upozorňují na místo 
nebo úsek pozemní komunikace, kde 
může docházet k častému výskytu volně 
žijící zvěře na pozemní komunikaci.

Za policii apeluji na řidiče, aby při 
snížené viditelnosti předpokládali, že 
jim cestu může zkřížit lesní zvěř, která 
přes komunikaci migruje většinou za 
potravou. Řidiči buďte od soumraku do 
svítání na cestách pozorní a předvídejte, 
že nejen v lesních úsecích se dá před-
pokládat vběhnutí zvíře pod kola auta.

Všem účastníkům silničního provozu 
přejeme šťastný návrat domů!

21. března 2014
por. Bc. Lenka Vilímková

tisková mluvčí

Pardubický kraj má
rozklikávací rozpočet

Pardubice (10. 3. 2014) - Nový 
nástroj k dosažení maximální otevře-
nosti úřadu při nakládání s veřejnými 
finančními prostředky spustil Par-
dubický kraj. Aplikace na internetu 
nabízí aktuální přehled hospodaření 
kraje, zejména očekávaných příjmů 
a jejich skutečného plnění a součas-
ně schválené objemy výdajů včetně 
jejich skutečného čerpání. Rozkliká-
vací rozpočet je uveřejněn na hlavní 
stránce Pardubického kraje v sekci 
Nepřehlédněte nebo přímo na webu 
rozpocet.pardubickykraj.cz.

„Rozklikávací rozpočet potvrzuje naši 
snahu o maximální transparentnost, ote-
vřené a průhledné hospodaření vedení kraje 
a jeho organizací. Nakládání s veřejnými 
finančními prostředky teď může sledovat 
kdokoliv. Zpřístupní se přehled o výdajích 
a příjmech kraje veřejnosti,“ říká hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický.

Široká veřejnost tak na internetu snad-
no najde seznam veškerých plánovaných 
výdajů a příjmů. Bez složitého hledání 
tak lze zjistit náklady Pardubického 

kraje na školská zařízení a další kra-
jem zřizované organizace, kolik stojí 
jednotlivé investiční akce nebo třeba 
provoz zdravotnické záchranné služby. 
Možnost sledovat hospodaření kraje lze 
samozřejmě nejen na počítačích s připo-
jením k internetu, ale také na chytrých 
telefonech a tabletech.

Měsíc září
ve znamení piva

Na měsíc září připravují organizátoři 
ochutnávku piv spojenou s kulturními ak-
tivitami. Pokud se vše podaří, tak za velmi 
zajímavé ceny ochutnáme pivo  z několika 
minipivovarů, včetně piv od regionálních,  
a mimoregionálních výrobců. V současné 
době je připravován kulturní program. 
Předběžný termín konání akce byl stanoven 
na 13. 9. 2014.
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Zastupitelé rozhodli o fúzi nemocnic
Očekávaným bodem jednání krajského 

zastupitelstva 27. února bylo schválení 
dalšího postupu při transformaci pěti ne-
mocnic akutní péče. Ten byl v loňském roce 
odložen o půl roku, aby mohly být vyčísleny 
konkrétní dopady hospodaření nemocnic za 
rok 2013 a dopady úhradové vyhlášky.  Za-
stupitelé po dvouhodinové diskuzi rozhodli 
o fúzi nemocnic k 1. červenci 2014. Pro hla-
sovalo 32 členů zastupitelstva, dva byli proti 
a 8 se zdrželo. Pro bezproblémový přechod 
na novou společnost uložili zastupitelé Radě 
Pardubického kraje, aby prostřednictvím 
valné hromady byla garantem zápisu do 
obchodního rejstříku nejpozději do 31. 
prosince 2014.

„Naše snaha zefektivnit fungování pěti ne-
mocnic pod jedním vlastníkem, Pardubickým 

krajem, trvá už od roku 2011, kdy jsem převzal 
funkci krajského radního pro zdravotnictví. Už 
samotná spolupráce nemocnic při vyjednávání 
se zdravotními pojišťovnami přinesla prokaza-
telné výsledky. Spojení nemocnic je logickým 
vyvrcholením tohoto procesu. Jsme si vědomi 
toho, že uspějí jen silní,“ připomenul hejtman 
Martin Netolický. Podle něj bude všech pět 
nemocnic fungovat tak jako dosud i po fúzi. 
„Pacienti budou chodit i po 1. červenci do stej-
né spádové nemocnice a na oddělení, na která 
jsou zvyklí. To platí i pro stávající zaměstnan-
ce. Přinos spojení bude spočívat v jednodušším 
řízení nemocnic. Každá nemocnice si dosud 
žila svým životem, měli jsme tu například tři 
účetní systémy v pěti nemocnicích, což nebylo 
efektivní,“ doplnil Netolický.

V diskuzi zazněla i řada připomínek, na kte-

1. schůzka
akvaristů

V sobotu 17. května 2014 se od 
14:00 v salónku hotelu Beseda v Krá-
líkách koná 1. schůzka akvaristů. 
Program: vzájemná výměna zkuše-
ností a informací, video prezentace 
vlastních akvárií a novinek z oboru.

Rádi bychom tímto založili tradici 
pravidelných setkání akvaristů z 
Králík a jejich okolí.

Srdečně zve Michal Kos a přátelé

ré odpovídali zástupci představenstev a také 
1. náměstek hejtmana Roman Línek. Ten 
zdůraznil, že řadu let zastupitelstvo schvalo-
valo pouze ztráty nemocnic. Díky společnému 
postupu nemocnic a úsilí managementu je 
ztráta za rok 2013 místo plánovaných 170 
milion jen přibližně 73 milionů a je možné 
hospodaření ještě vylepšit tak, aby byly pro-
středky na obnovu, investice a nové přístroje. 
„Musíme jako celek zůstat konkurenceschopní 
vůči privátním subjektům. Nechceme se dočkat 
toho, co vidíme v jiných krajích, kde už některé 
nemocnice nemohou zachránit,“ vysvětlil 
1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokra-
čoval: „Jsem bytostně přesvědčen, že dnešním 
rozhodnutím děláme pro naše nemocnice sice 
nový, ale správný a bezpečný krok.  Netočíme 
se k nim zády, chceme jim organizačně i finanč-
ně pomoci. Zároveň požadujeme, aby i ony 
nově fungovaly na principech větší vzájemné 
spolupráce, provázanosti a moderního řízení.“ 

Zastupitelé podpořili i navýšení základního 
kapitálu budoucího právního subjektu o 240 
milionů ve dvou ročních splátkách v letech 
2014 a 2015. Pokud se zásadně nezhorší vnější 
podmínky, nepočítá kraj s další mimořádnou 
vyrovnávací platbou nad rámec schváleného 
rozpočtu a to jak v roce 2014, tak i v dalších 
letech. Zároveň také rozhodli o navýšení 
základního kapitálu Chrudimské nemocnice, 
a.s. o 10 milionů korun, aby odvrátili hrozbu 
insolvence. Vzhledem k tomu, že se platby 
rozdělily do tří termínů, nemusí Pardubický 
kraj tuto situaci řešit úvěrem. Na letošní 
splátku totiž použije přebytek hospodaření 
z loňského roku a splátka na rok 2015 bude 
zařazena do rozpočtu na příští rok. „Bude ještě 
pár měsíců trvat, než dopracujeme detaily, 
samotná transformace nemocnic pak potrvá 
dva tři roky. Přistupujeme k tomuto procesu 
s veškerou vážností a pokorou a určitě bude 
přitom naslouchat i odborné veřejnosti,“ 
dodal Línek. 

Upozornění policie ČR
Výzvy k volání na placené linky

Policie informuje veřejnost o nelegál-
ních praktikách anonymní firmy. Týkají 
se dopisů, jejichž adresáti byli vyzváni k 
zaplacení dlužné částky 3566 korun. Záro-
veň byli prostřednictvím dopisu vyzváni, 
aby neprodleně kontaktovali zákaznickou 
linku 900 850 555. Ti, kteří tak učinili, mu-
seli dlouhé minuty čekat na údajné spojení 
s operátorem, což se jim stejně nepodařilo. 
Namísto toho přišli o značné částky, neboť 
byla linka zpoplatněna osmdesáti pěti 
korunami za minutu.

Telefonní linku kriminalisté ve spolu-
práci s Českým telekomunikačním úřa-
dem zablokovali, takže by poškozených 
již přibývat nemělo. Kriminalisté nyní 
zjišťují, kdo se na úkor poškozených lidí 
obohatil. Vše nasvědčuje tomu, že by se 
mohlo jednat o podvod, nicméně v tuto 
chvíli je případ ve fázi prověřování. Tyto 
dopisy jsou zasílány zejména starším 
občanům. Policie upozorňuje veřejnost, 
aby v žádném případě nereagovala na 
rozesílané dopisy!
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Nedostatek vlastní slušnosti nelze
nahradit pohrdáním slušností jiných
Vážení spoluobčané, v minulém čísle 

zpravodaje zahájil pan Kosuk volební 
kampaň pro podzimní komunální volby.

Mohla bych se svou reakcí začít úplně 
stejně „Před každými volbami začnou 
vystupovat někteří kandidáti …… „, ale 
pokračování už musí být jiné „….. a snesou 
na jednu hromadu množství nesmyslných 
tvrzení a účelově překroucených informací 
a postaví se do role zachránců světa, jen 
aby na sebe upozornili.“ To, že pan Kosuk 
je v této oblasti přeborník, nás přesvědčuje 
ve svých textech již více než deset let. Je 
velmi smutné, když mladý a vzdělaný 
člověk nedokáže uspokojit své nenaplněné 
ambice jinak než neustálými urážkami 
těch, které si zařadil do okruhu svých 
protivníků, úpornou snahou o kriminali-
zaci každého vedení města a opakovaným 
napadáním procesních postupů při jednání 
zastupitelstva. 

Dlouho jsem přemýšlela, jaká má být 
moje reakce na článek, který se velmi 
dotýká cti nejen mé, ale i jiných zastupi-
telů a dalších občanů města. Chvíli jsem 
dokonce přemýšlela i o tom, že nebudu 
reagovat vůbec, protože reakce je přesně to, 
na co pan Kosuk čeká, aby mohl vymyslet 
nějakou další „špínu“. Nakonec jsem došla 
k závěru, že reagovat musím, protože není 
možné, abychom ustupovali účelovým vý-
myslům jen proto, že by mohly následovat 
další. Pokusím se tedy vysvětlit jednotlivá 
tvrzení pana Kosuka.

V prvních dvou odstavcích řeší otázku 
slušnosti v politice. Je to velmi dobře zpra-
cované teoretické zamyšlení, které sám au-
tor při svém působení v komunální politice 
není schopen naplnit. Jen nevím, jestli je to 
proto, že nemá dostatek slušnosti nebo vizí. 
O důvěru vás, voličů, jsme se s volebním 
uskupením Naše město ucházeli dvakrát a 
nevzpomínám si, že bychom v roce 2006 
nebo 2010 „kázali o slušnosti“. Nabízeli 
jsme svůj volební program, zaměřený na 
celé spektrum činností, které jsou úkolem 
města, a uspěli jsme s ním. To je možná 
v očích pana Kosuka naše největší chyba.

K textu, týkajícímu se splynutí SOU 
opravárenského se školou v Žamberku, 
nemám co říci, protože bych se opako-
vala. Podrobnou informaci jsem podala 
v únorovém a březnovém čísle zpravodaje 
a i nadále Vás budu informovat o průběhu 
jednání pracovní skupiny zřízené Pardubic-
kým krajem k řešení situace ve středním 
školství na území města Králíky. Je na 
každém z Vás, abyste si sami vybrali, který 
z textů je lživý. Jen by mě zajímalo, které 
lidi jsem prosadila do vedení školy, kterou 
zřizuje Pardubický kraj. 

Zcela šokována jsem byla tvrzením pana 
Kosuka, že díky mým aktivitám Králicko 

definitivně přišlo o gymnázium. Jedním 
z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla 
vstoupit do komunální politiky, byla právě 
hrozba zániku gymnázia. V roce 2007 
jsem po dlouhém projednávání s odpo-
vědnými pracovníky Pardubického kraje, 
zástupci všech škol v Králíkách a zastu-
piteli města předložila zastupitelstvu ke 
schválení návrh na převzetí gymnázia od 
Pardubického kraje pod město Králíky. 
Tento návrh byl většinou zastupitelů přijat 
a od školního roku 2009/2010 se gymná-
zium stalo součástí subjektu Gymnázium 
a základní škola Králíky. Po přijímacím 
řízení pro školní rok 2010/2011 nastoupilo 
do prvního ročníku 10 žáků. Už v té době 
jsme se velmi rozhodovali, jestli takový 
první ročník otevřít. Nakonec jsme jej 
otevřeli, abychom dali dalším případným 
zájemcům o studium najevo, že jsme při-
praveni školu zachovat. V následujícím 
školním roce se ke studiu přihlásili jen 
dva žáci a radě města nezbylo nic jiného 
než doporučit vedení školy, aby přijímací 
řízení zrušila a první ročník neotevřela. 
Za dobu existence gymnázia v Králíkách 
zaplatilo město kromě provozu budovy cca 
2 mil. Kč na dofinancování chybějících 
mzdových prostředků pro pedagogy. Jsem 
přesvědčena, že jsme pro zachování gym-
názia udělali maximum. Jak dlouho by-
chom měli udržovat chod školy se dvěma 
žáky ve třídě. Dnes pan Kosuk podporuje 
rozhodnutí Ing. Pernicové, která se chystá 
slučovat s jiným subjektem školu, kde je 
20 žáků ve třídách, zatímco my jsme podle 
jeho názoru rozhodli špatně, když jsme 
dále neprovozovali část školy, kde by byl 
ve třídě daleko nižší počet žáků. 

O subjektech pevnostní turistiky jsem 

psala podrobný článek v prosinci 2013, 
a proto nebudu opakovat známá fakta. 

Co však nemůžu v žádném případě 
nechat bez reakce, je hodnocení postupu 
při odvolání pana Pavla Moronga z funk-
ce jednatele SMK. Podrobné zdůvodnění 
odvolání pana Moronga z funkce si mohou 
zájemci přečíst ve zpravodaji z února 
2011 (http://data.kraliky.eu/download/
kralicko0211.pdf). Ve svém článku se pan 
Kosuk snaží přesvědčit čtenáře, že jsem 
já sama rozhodla o odvolání jednatele, že 
jsem mu zničila život atd. Domnívám se, 
že pan Kosuk jako zastupitel dobře ví, že 
o žádné záležitosti, která se týká města, ne-
rozhoduje starosta sám a že pro každý svůj 
návrh musí získat dostatečný počet radních 
nebo zastupitelů. O odvolání pana Moronga 
rozhodovala rada města, která je pětičlen-
ná. V případě, že by důvod pro odvolání 
nebyl dostatečný, rada by jej neschválila. 
Čas, který od této události uplynul, ukázal, 
že rozhodnutí rady města bylo správné. 
Situace v SMK se pod vedením nového 
jednatele stabilizovala, činnost se rozšířila 
a účetnictví je v pořádku. V žádném případě 
nemám důvod litovat toho, že jsem radě 
města navrhla odvolání pana Moronga 
z funkce. Za svou chybu však stále považuji 
to, že jsem se o situaci v SMK podrobně 
nezajímala dříve. Škody, které se staly, 
nemusely být tak velké.

Přestože článek pana Kosuka obsahuje 
ještě velké množství překroucených sku-
tečností, polopravd a vyložených lží, ne-
budu Vás dál zatěžovat jejich rozebíráním. 
Raději Vám popřeji krásné jaro a dostatek 
kandidátů s pozitivním pohledem na svět 
pro letošní komunální volby.

Jana Ponocná
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DVA TISÍCE DIVÁKŮ
A OSCAROVÝ DUBEN V KINĚ

Na konci minulého měsíce jsme 
v králickém kině Střelnice prodali 
jubilejní vstupenku č. 2000*. Od za-
hájení provozu digitalizovaného kina 
v listopadu 2013 uplynulo pět měsíců. 
Je to téměř stejná návštěvnost, jakou 
mělo kino v předchozích letech za 
celý rok.

Krátká časová řada vypadá násle-
dovně (rok – počet diváků):

2009 – 2.123
2010 – 2.277
2011 – 2.341
2012 – 1.417
2013 – 234
Pokles v posledních dvou letech 

je evidentní, docházelo k mohutné 
změně při distribuci filmů ze starých 
filmových pásů 35mm na digitální 
formát. Bez digitalizace by časová 
řada pokračovala takto:

2014 – 0
2015 – 0 atd.
Digitalizace znamenala záchranu 

kina a jeho technické i programové 
zdokonalení. Promítáme ve standardní 
obrazové a vynikající zvukové kva-
litě včetně 3D projekcí, s možností 
uvádět nové snímky krátce po jejich 
premiéře a v mnoha případech i v den 
české (evropské) premiéry. Je velmi 
pravděpodobné, že návštěvnost kina 
bude oproti minulosti za celý rok 2014 
dvojnásobná a tržby ze vstupného 
zhruba čtyřnásobné. 

A na co se můžeme mj. těšit? V dub-

nu uvádíme celkem šestnáct snímků, 
z toho čtyři Oscarové. Ve čtvrtek 3. 
dubna promítáme historické drama 
„12 let v řetězech“, který získalo 
celkem čtyři Oscary - za nejlepší film, 
nejlepší adaptovaný scénář, nejlepší 
masky a pro herečku ve vedlejší roli.

V sobotu 5. dubna představíme 
snímek Woodyho Allena „Jasmíniny 
slzy“, ve kterém zazářila Cate Blan-
cettová a ze slavnostního ceremoniálu 
si odnesla sošku Oscara pro nejlepší 
herečku v hlavní roli.

O týden později, v sobotu 12. dubna 
je na programu drama „Klub poslední 
naděje“, snímek s vynikajícím herec-
kým obsazením. Matthew McConau-
ghey získal Oscara za nejlepší mužský 
herecký výkon v hlavní roli a Jared 
Leto stejné ocenění za vedlejší roli.

Přehlídku oceněných filmů zakončí-
me v úterý 15. dubna sci-fi snímkem 
„Ona“, který obdržel Oscara za nej-
lepší původní scénář.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na 
Vaši návštěvu.

Pavel Strnad

*Pozn.: Jedná se o počet skutečně 
prodaných vstupenek, nejsou započí-
tány projekce bez vstupného (cca 500 
diváků, např. zahájení provozu kina 
nebo Mezinárodní sraz turistů) ani 
školní projekce se sníženým vstupným 
(0 diváků - místní ZŠ do kina bohužel 
nechodí).

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 25. 4. 2014 (pátek)

od 8:00 hod. do 13:00 hod.
V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.

Ohlédnutí za Absolventským plesem Gymnázia Králíky
Když jsme začali organizovat matu-

ritní ples bez čerstvých maturantů, báli 
jsme se, že nás mnozí nebudou brát 
vážně. Poslední večer v únoru nicméně 
dokázal, že se v Králíkách stále najde 
dostatek příznivců gymnázia. Ti se sešli 

ve společenském oděvu a byli svědky 
plesu, který podle očitých svědků nebyl 
nejhorší. Vlastně se povedl lépe, než jsme 
vůbec mohli doufat. Proto předesíláme, 
že se za rok v králickém kulturním domě 
sejdeme znovu.

Opět se ohlédneme za minulostí jed-
né školy, zatančíme si a popovídáme 
si o životě, na který nás Gymnázium 
Králíky připravovalo. Snad se sejdeme 
v počtu ještě hojnějším a s programem 
ještě nabitějším a atraktivnějším. První 
absolventský ples sjednotil bývalé stu-
denty z mladší i starší generace. Všem, 
co se dostavili, děkujeme. Bez vás by nás, 
organizátory, pouze děsil prázdný taneční 
sál s kapelou, která by nám zabrnkala na 
nervy při cestě na bar, kde bychom se 
nejspíš z deprese zpili pod obraz.

Což by bylo neskutečné plýtvání 
vzhledem k tomu, jak výborný výkon 
dámy a pánové z Letranda podali. Podě-
kovat musíme králickým dobrovolným 
hasičům, kteří bez nutnosti vydírání 
celou akci zaštítili. Děkujeme také všem 
sponzorům. V této souvislosti musím 
zvlášť vypíchnout usměvavou květinářku 
Moniku Kudláčkovou, jež zajistila velkou 
část výzdoby.

Osobně bych rád vyjádřil vděk býva-
lým studentům a jiným dobrovolníkům, 
co se ochotně zúčastnili příprav, obslu-
hovali na barech a prodávali občerstvení. 
Nebo přiložili ruku k dílu a vyzdobili 
kulturní dům. Dík patří i těm, na které se 
kvůli omezenému prostoru nedostalo. Ne-
bojte, nezapomněli jsme na vás. Všechny 
ty pomocné ruce svědčí o jedné věci: sova 
má stále dost přátel. Tak na viděnou za 
rok. Konkrétně 27. února 2015.
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ZAČÍNÁM KONČIT
Rok 2014 je v Králíkách rokem, kdy dojde k personálním změnám 

v několika příspěvkových organizacích zřizovaných městem. V březnu 
proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele městského muzea (vítězem 
se stal Mgr. Michal Kos), v dubnu proběhne výběrové řízení na funkci 
ředitele městské knihovny, jehož výsledek se dozvíte v příštím čísle.

Na každého pracujícího člověka dříve nebo později čeká moment, 
kdy začíná končit.

A pro mě je toto konstatování právě teď aktuální. Přestože mi zbývá 
už jen několik měsíců ve funkci, nekončím s aktivitou, protože to bych 
nebyla já.

Velmi se mi líbilo setkání, které proběhlo 1. března pod názvem Kulatý 
stůl pro zastupitele města, mládež a širokou veřejnost v rámci projektu 
Mládež pro Králíky. Při neformální diskusi s mladými lidmi zaznívaly 
problémy, které by bylo třeba řešit pro to, aby mladí lidé z Králicka ne-
odcházeli a mohli tady spokojeně žít, ale zaznívaly také názory mladých 
na potřebu dobrého soužití se starší generací. My starší jsme si odnášeli 
ze setkání velmi dobrý pocit, že „tohle město není jenom pro mladý“.

Z demografických údajů získaných ze statistiky Městského úřadu v 
Králíkách je jasné, že tak jako stárne celý svět, celá Evropa, stárne i Česká 
republika, stárne celé Králicko, zkrátka stárneme všichni.

Na Králicku k 1. lednu 2014 žije 406 chlapců ve věku od 0 roků do 
18 let a 395 dívek v této věkové kategorii. Ve věku 19-59 roků je 1256 
mužů a 1165 žen. Ve věku 60-89 roků je 498 mužů a 627 žen, nad 90 
roků jsou 4 muži a 4 ženy. Dohromady žije na Králicku 4355 obyvatel.

Troufnu si říci, že městská knihovna je zařízením, které dlouhodobě 
plní kvalitně tradiční funkce knihovny ve městě.

V loňském roce došlo k organizační změně v budově knihovny, 
kdy byly doposud samostatně poskytované čítárenské služby sloučeny 
s půjčováním knih. Tím se uvolnila místnost v přízemí budovy, která 
v letošním roce projde úpravami tak, aby mohla začít sloužit jako místo 
setkávání všech věkových kategorií – dětí, mladých, starších bez ohledu 
na to, zda jsou registrovanými uživateli knihovny. Knihovna tak bude 
moci prohloubit své působení jako komunitní knihovna, rozvíjet vztahy 
mezi lidmi, skupinami lidí a organizacemi, v čemž spatřuji rezervy 
v práci našeho zařízení.

Knihovna má šanci stát se tak i ideálním místem pro aktivní seniory, 
kteří hledají možnost dalšího vzdělávání a zapojení do volnočasových 
aktivit. Pro spolupráci na tomto úseku se již vyjádřil i budoucí ředitel 
městského muzea a věřím tomu, že v započatých aktivitách bude po-
kračovat i nový ředitel knihovny.

S konkrétními představami vás seznámíme v příštím čísle Králického 
zpravodaje, kdy vás také požádáme o spolupráci.

Ivana Marečková

Maminky – vyražte s námi na STROLLERING®!
Jste maminka, která nemá na cvičení 

čas ani možnost hlídání? Brouzdání par-
kem s vaším kočárkem není přesně to, co 
jste si představovala? Slyšela jste někdy 
o Strolleringu®? Název vychází z ang-
lického výrazu stroller = kočárek. Jedná 
se o nový soubor fitness programů pod 
širým nebem pro maminky (tatínky) s kočárky, které mají chuť 
spojit pravidelné procházky s pořádným „dát si do těla“ a s celkovým 
zpevněním těla za přítomnosti svých dětí, bez nutnosti hlídání, na 
čerstvém vzduchu a v týmu dalších akčních maminek.

Strollering® nabízí hned několik programů. Tím základním je 
intervalový trénink sportovní chůze s kočárkem a posilováním u 
kočárku, u laviček, u stromů, na podložkách či s dětmi v náručí. Po 
celou dobu trvání lekce se uplatňují principy Pilatesovy metody 
a maminkám jsou tak vštěpovány i správné techniky jednotlivých 
cviků tak, aby je mohly uplatňovat i v běžném životě.

Sportovní chůze je odborníky považována za nejzdravější a jeden 
z nejúčinnějších kardio sportů vůbec. Je bezpečná a při správném pro-
vedení i velice účinná nejen jako jeden z nejideálnějších aerobních 
sportů, ale blahodárně působí při odbourání tukových polštářků a 

zpevnění zadní strany stehen a hýždí. 
Díky uplatňování principů Pilatesovy 
metody dochází po celou dobu lekce 
i k posilování břišních svalů, zejmé-
na hlubokých břišních svalů současně 
s aktivací (posílením) pánevního dna. 

Častou otázkou je, zda lze pomocí 
Strolleringu® zhubnout?

Rozhodně, ale vše je samozřejmě 
o komplexním přístupu k vlastnímu 
tělu a starání se o něj. Stejně jako u ji-
ných sportů. Pokud se po cvičení, na 
které budete chodit 1x denně nacpete 
k prasknutí, ničemu nepomůžete, ale 
to jsou obecně známé věci.

A na co se tedy maminky můžou těšit? S kočárkem jde dělat 
(téměř) všechno a můžete tak získat zpět Vaše pružné a zpevněné 
tělo a to bez nutnosti hlídání, za přítomnosti vašich dětí, které si 
zvyknou, že cvičit je normální.

O dalších programech se můžete dozvědět na webových stránkách 
či facebooku.

www.strollering.cz, www.facebook.com/STROLLERING
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BLEŠÍ TRH BUDE V SOBOTU 26. DUBNA V BÍLÉ ŠKOLE

Knižní směnárna aneb
ČECH KNIHU NEVYHODÍ!
Připomínáme ještě, že k nám do knihovny na Velkém náměstí můžete 

i nadále kdykoliv přinášet knihy všech žánrů i stáří, které už u vás doma 
můžete postrádat a další zájemci si je naopak rádi do svých domácích 
knihoven zařadí.

Tak jako správný Čech nevyhodí knihu, tak správná květinářka jenom 
nerada vyhazuje květiny, které se u ní doma třeba rozrostly do velikosti, 
která už překročila prostorové možnosti bytu. Pokud byste měly, milé 
květinářky, takový problém, rády si vašimi květinami vyzdobíme prostory 
naší knihovny. Samozřejmě, že bychom si je od vás odnesly nebo odvezly! 
Stačí, když nám napíšete na e-mail mekn-kraliky@zamberk.alberon.cz 
nebo zatelefonujete na 777 734 215 nebo 776 683 853.

Předem vám moc děkujeme

Dřív než se pustím do psaní informací 
týkajících se jarního blešího trhu, nemůžu si 
odpustit citaci názorů zveřejněných na webu 
i60.cz, se kterými velmi sympatizuji:

Čím jsme starší, tím více máme přeplněné 
byty zbytečnými, často nefunkčními věcmi. 
Pokud žijeme v bytě, který připomíná skla-
diště, má to špatný vliv na naši psychiku. 
Teď před Velikonocemi při jarním úklidu je 
vhodná doba s tím něco udělat.

Karel Čapek ve svých Fejetonech popisuje 
určitý typ lidí takto: „Ukládají tyto invalidní 
věci do milosrdného šera zásuvek, půdy 
a všemožných koutů, kde se pomalu hroma-
dí: staré hřebíky, zauzlené provázky, dopisy, 
zlomené klíče, nakřáplé hrnce, šroubky bez 
matiček, matičky bez šroubků. Spálené žá-
rovky, baterky od rádia, ohnuté skoby, ulome-
né kusy nábytku, roztrhané kravaty, přezky 
od nevímčeho, neúplné ročníky revuí, kus 
drátu a obruče, jedna galoše, rozbitý vypínač, 
půl krejčovského metru, nejrůznější knoflíky 
a ucpané cigaretové špičky, a nadto ještě 
úplné kolekce všech kusých, nepotřebných 
a vytříděných věcí, jež tvoří jakýsi životní 
nános kolem každého člověka.“

Takový nános věcí, jaký se nacházel 
v bytech v době Karla Čapka, se sice už asi 
běžně nenajde, ale najde se tam zcela jistě 
spousta jiných věcí, které zaručeně budeme 
ještě někdy potřebovat.

Zatímco mladí lidé si zařizují bydlení spíše 
ve strohém až minimalistickém stylu, byty 

a domy starších lidí často působí stísněně 
kvůli množství různých skříní, skříněk, ob-
razů, poliček, doplňků.

Psychologové se shodují v tom, že přeplně-
né byty vyvolávají nepříjemné pocity, aniž si 
to uvědomujeme. Nejhorší jsou lampy, které 
nesvítí, elektrospotřebiče, které nefungují, 
různě poškozený nábytek...

Organizátorky blešího trhu z Městské 
knihovny v Králíkách všem příznivcům 
„blešáků“ oznamují, že v pořadí už 4. bleší 
trh bude v sobotu 26. dubna 2014 v „bílé 
škole“ na Moravské ulici.

Díky vstřícnosti ředitele Základní školy 
Moravská se vloni na podzim našlo vhodné 
místo pro uspořádání blešího trhu ve vestibulu 
„bílé“ školy a v letošním roce tam můžeme 
opět pozvat malé i velké prodávající a ku-
pující na další bleší trh v Králíkách. Pokud 
bude hezké počasí, můžeme obchodovat i na 
prostranství před školou.

Od 7:30 hodin budou přicházet ti, kteří bu-
dou věci nabízet, aby si je vystavili na lavicích, 
které jim zapůjčíme. Své místo si vyberou 
sami podle přísloví Kdo dřív přijde, ten 
dřív mele. Prodejní místa si mohou obsadit 
např. i spolky, kluby aj. organizace a výtěžek 
z prodeje využít pro svou další činnost.

Pracovnice knihovny nabízejí navíc službu 
těm občanům, kteří by chtěli na bleším trhu 
své věci prodávat, ale z nejrůznějších důvodů 
se ho nemohou zúčastnit. Tyto věci zájemci 
mohou donést do knihovny, zaplatit účast-
nický poplatek 20,- Kč a stanovit si cenu, za 
kterou je chtějí prodat. O nabídku tohoto zboží 
se pak na trhu postarají knihovnice.

Nezapomeňte si také vzít drobné peníze pro 
začátek obchodování a tašky na zboží, které 
si u vás zákazníci nakoupí.

Každý prodávající při vstupu zaplatí po-
platek 20,- Kč  

Věk prodávajících není vůbec omezen, 
nabízet můžou malí i velcí. Na podzimním 
bleším trhu se hodně rozrostly řady dětí, které 
nabízely své „poklady“, které už nepotřebují, 
aby dělaly radost zase dalším. 

Obchodovat se začne v 8:30 a trh skončí 
v 11: 30.

Výtěžek z akce - tzn. poplatky vybrané od 
prodávajících účastníků, použijeme na akce 
podporující čtenářství dětí. Pořídíme za ně 
např. malé odměny pro účastníky čtenářských 
soutěží.

Už dnes se těšíme na setkání s vámi na 
bleším trhu. 

Ivana Marečková

Čeká nás aprílové počasí?
Neděle 23. března, kdy píšu články do dubnového čísla Králického 

zpravodaje, je Mezinárodním dnem meteorologie. I já patřím mezi ty, 
kteří rádi sledují vývoj počasí na počítači, ale mnohdy nám stačí pohled 
na přírodu a oblohu nad námi a předpovíme takřka se stoprocentní 
jistotou, jak se bude počasí v nejbližší době vyvíjet, i bez počítače.

Tak například:
Rudý západ nebo východ slunce
Do červena zbarvený západ nebo východ slunce signalizují hodně 

vlhkosti ve vzduchu, což znamená, že bude pršet.
Tetelivé hvězdy
Pokud máte při pohledu na hvězdy pocit, že se tetelí nebo kmitají, 

jde o důkaz neklidu ve vysoké atmosféře. Pravděpodobně se žene 
atmosférická fronta a počasí se změní k horšímu.

Létají-li vlaštovky vysoko, bude pěkné počasí
Zdánlivě nesmyslná pranostika má reálný základ. Vlaštovky loví 

hmyz, který je vynášen stoupavými proudy vysoko. Tato termika bývá 
znakem pěkného počasí a signalizuje ho i do blízké budoucnosti. Naopak 
pokud vlaštovky a jiní ptáci létají a loví hmyz nápadně nízko, stoupavé 
proudy v atmosféře chybí a počasí se kazí.

Je-li výborně slyšet do dálky, počasí se zkazí
Podle meteorologů tento jev souvisí s vlhkostí vzduchu. Pokud zře-

telně z dálky uslyšíte štěkot psů nebo houkání vlaku, bude brzo pršet.
A na závěr zdůvodnění, proč vítr umocňuje pocit chladu?
Lidský organismus za teplot nižších než 37 stupňů ohřívá slabou vrst-

vu okolního vzduchu a vytváří tak izolační vrstvičku teplého vzduchu. 
Pokud vane vítr, teplejší vzduch v blízkosti pokožky ztrácíme a více 
pociťujeme chlad. K efektu dochází především při nízkých teplotách. 
Z tohoto důvodu je tzv. wind chilli počítán pouze pro teploty nižší než 
10 stupňů a rychlosti větru nad 1,3 m/s.

Pokud vás pár zajímavostí o počasí zaujalo a nechcete další informace 
získávat jenom na internetu, máme pro vás ve fondu knihovny nabídku 
z celé řady populárně – naučných knih s tématikou meteorologie.

Ivana Marečková

Sbírka na obnovu
Libušína na Pustevnách

4. března 2014 byla zahájena veřejná sbírka na obnovu vyhořelého 
objektu Libušín na Pustevnách, jejímž zřizovatelem je Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jak jistě víte, rozsáhlý požár vypukl 
v jednom z nejznámějších a nejfotografovanějších objektů na Pustevnách, 
v jídelně Libušín od známého architekta Dušana Jurkoviče po půlnoci 
z 2. na 3. března 2014 a škody jím způsobené se odhadují přibližně na 
80 miliónů korun.

Snahou Valašského muzea v přírodě je, aby bylo toto jedinečné zařízení 
obnoveno. Z  finančních prostředků získaných ze sbírky budou hrazeny 
náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do 
provozu.

Platný  je pouze jediný bankovní účet veřejné sbírky na obnovu Libušína 
vedený u Komerční banky! Finanční prostředky můžete posílat na účet 
číslo: 107-6978880207/0100. Aktuální informace o sbírce jsou průběžně 
zveřejňovány na www.vmp.cz/cs/oprava-libusina/verejna-sbirka/

Všem dárcům DĚKUJEME.
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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
05. 04. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
06. 04. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
12. 04. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
13. 04. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
19. 04. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
20. 04. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
21. 04. Po MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
26. 04. So MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
27. 04. Ne MUDr. Vlasatá Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 05. Čt MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
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.“

Vilém Skyba - Julie Banášová

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05. 
Tel. 605946468.

Klub seniorů Králíky
pro měsíc duben připravuje

1. 4. 2014 od 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů. Zabezpečení úkolů 
v měsíci dubnu, určení odpovědnosti členů klubu.

8. 4. 2014 od 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu. Odjezd z autobu-
sového nádraží. 

25. 4. 2014 v 07.00 hodin - Zájezd na výstavu Flora Olomouc. 
Možná účast i pro nečleny klubu. Přihlášky v klubu seniorů nebo na 
telefonu 723 201 414 - kulturní pí. Křivohlávková - účast 10 členů 
polského klubu.

Nové složení výboru Klubu seniorů, zvoleného na Valné hromadě 
dne 27. 2. 2014 pro období 2014 – 2016:

Předseda - Josef Dobrohruška - zvolený 83% hlasů přítomných členů klubu
Místopředseda - Josef Hošpes-  zvolený 70 % hlasů
Pokladní - Anna Šturcová  - zvolená 65 % hlasů
Kulturní - Marie Křivohlávková - zvolená 59 % hlasů
Zapisovatel - Renata Martincová - zvolená 56% hlasů
člen výboru- Marie Čumová - zvolená 56% hlasů
člen výboru- Anna Ullrichová- zvolená 51% hlasů
Výbor byl schválen na výboru 4. 3. 2014 a byly určeny odpovědnosti 

jednotlivých členů výboru za výkon zvolené funkce pro volební období 
roků 2014 - 2016.

Za výbor Josef Dobrohruška - předseda
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DUBEN 2014
12 LET V ŘETĚZECH (historické drama USA)
čtvrtek 3.   zač. ve 20:00 hod
Solomon Northup měl milující rodinu, dobrou práci, talent, 

majetek a svobodu. Žil idylický středostavovský život jako 
většina z nás. V jeden jediný moment ale skončil jako otrok.  
Solomon měl smůlu, že byl černoch. Dva únosci ho pod příslibem 
práce vylákali do Washingtonu, kde skončil spoutaný v řetězech 
a následně byl prodán do otroctví na americkém Jihu. Ocitl se 
ve zlém snu, který trval dalších dvanáct let. Přežít mu pomohla 
jen víra ve svobodný život. Snímek získal Oscara za nejlepší 
film minulého roku.

Vstupné 90,-; přístupný; titulky; 130 min.

JASMÍNINY SLZY (komedie/drama USA)
sobota 5.   zač. ve 20:00 hod
Jasmine je elegantní, okouzlující a zhýčkaná dáma, která má 

vše, nač si vzpomene. Její zdánlivě idylické manželství s bo-
hatým podnikatelem i bezstarostný život se však rozpadnou na 
kousky. Jasmine se stěhuje ke své sestře, která má skromný byt 
v San Francisku, ale nadále si hodlá zachovat aristokratické 
způsoby, i když je emocionálně na dně a jejím nejlepším přítelem 
je koktejl antidepresiv a alkoholu. Zatím poslední (a výborný!) 
snímek Woodyho Allena ozdobila hereckým výkonem Cate 
Blanchettová a poprávu si odnesla letošního Oscara za hlavní 
ženskou roli.

Vstupné 90,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.

ZVONILKA A PIRÁTI
(rodinný animovaný USA)
úterý 8.   zač. v 17:00 hod
Velkolepé dobrodružství 

o chytré víle Zarině, která je ohro-
mena neuvěřitelnými možnostmi 
modrého kouzelného prášku. 
Kvůli svým odvážným nápadům 
se dostane do potíží, uteče ze 
země víl a spojí své síly s piráty, 
kteří z ní udělají kapitánku své 
lodi. Zvonilka se společně se svý-
mi přáteli musí vydat na odvážnou 
pouť, aby Zarinu našli a společně 
pak zkřížili meče s bandou pirátů 
pod vedením plavčíka Jamese.

Vstupné 100,-; přístupný; česká verze; 80 min.

WALESA: ČLOVĚK NADĚJE (životopisný Polsko)
úterý 8.   zač. ve 20:00 hod 
Lech Walesa je podobně jako u nás Václav Havel symbolem 

pádu totalitního režimu. Oba byli ve vězení, oba dokázali burcovat 
davy. Andrzej Wajda je významným polským režisérem a je tedy 
pochopitelné, že Walesův životní příběh do filmu převedl právě on 
- a udělal z něj divácky nejúspěšnější polský film minulého roku. 
Ve svém portrétu se nevyhýbá kontroverzi, především ale ukazuje 
klíčové momenty vzestupů a pádů opozičního odborového hnutí 
Solidarita, které Walesa se svými kolegy vybudoval. Odkud se tento 
hrdina vzal? Kde bral pro svůj boj inspiraci a sílu? Kdo byli jeho 
přátelé a protivníci? Odpovědi Wajda nabízí v klasicky vyprávěném 
filmu, kde hlavní důraz nespočívá jen na jedné historické postavě, 
ale především v boji za spravedlnost, rovnost a lepší budoucnost...

Vstupné 90,-; přístupný; titulky; 120 min.

KOLEJE OSUDU (drama Austrálie)
čtvrtek 10.   zač. ve 20:00 hod
Colin Firth, oblíbený představitel upjatých Angličanů z řady 

romantických komedií, tentokrát mistrovsky ztvárnil skutečně dra-
matickou roli. Britský důstojník Eric Lomax padl během 2. světové 
války do japonského zajetí, kde zažil nejen nepředstavitelnou dřinu 
a hladovění při stavbě železnice, 
ale také děsivé mučení. Sní-
mek sleduje jeho osud za války 
i mnoho let poté. Potkává ženu 
(Nicole Kidman), o níž ani ne-
snil, vezme si jí a s pomocí jejího 
citu se s tehdejšími zážitky snaží 
vyrovnat. Vydává se po stopách 
svého utrpení, protože zjistí, že 
jeho tehdejší trýznitel stále žije. 
Touha po pomstě ho žene do 
Japonska, aby svou noční můru 
konfrontoval a za jakoukoliv 
cenu se jí navždy zbavil.

Vstupné 100,-; přístupný; 
titulky; 110 min.
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10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU (komedie ČR)
pátek 11.   zač. ve 20:00 hod 
Hlavní hrdina nové české 

filmové komedie Marek je ty-
pickým příkladem mladého 
mimoně, žijícího ve vlastním 
vesmíru. Je to chytrý a milý stu-
dent astrofyziky, jehož největší 
láskou jsou nejen hvězdy, ale 
i horoskopy. Jeho dráhu mu však 
jednoho dne překříží dívka snů a 
Marek se zamiluje tak beznaděj-
ně, že ve škole není schopen ani 
udělat zkoušky. Markovi přátelé 
začnou společně připravovat vel-
kou strategickou hru, díky níž by 
se mu mělo podařit najít cestu k 
milované dívce. Tím mu však zadělali na nejeden veliký průšvih…

Vstupné 120,-; přístupný; 100 min.

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE (životopisné drama USA)
sobota 12.   zač. ve 20:00 hod
Píše se rok 1985. Elektrikář Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, 

že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Ale Ron to 
nevzdává a pouští se do bitvy o svůj život. Jeho šancí se stane mezi-
národní černý trh s neschválenými léky, které začne pašovat z Mexika 
do USA. Vzniká komunita stejně postižených a často zoufalých lidí, 
která se rychle rozrůstá a sílí. Ron už není jen pašerákem léků, stává 
se i bojovníkem za důstojnost, vzdělání a společenské přijetí HIV 
pozitivních lidí. A tak díky své snaze o přežití Ron žije naplno jako 
nikdy předtím, v čase, kdy již měl být spolehlivě a dávno mrtvý. Film 
je inspirován skutečnými událostmi a Matthew McConaughey získal 
letošního Oskara za nejlepší mužskou hlavní roli.

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

KRÁSKA A ZVÍŘE (fantasy, romantický  Francie)
úterý 15.   zač. v 17:00 hod
Bylo nebylo... Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera 

se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše během strašlivé bouře 
a jeho rodina byla zruinována. 
Jednoho dne ztracen uprostřed 
lesa objevil něco úžasného, 
hrad plný bohatství. Za utrže-
nou růži pro Krásku však ob-
ludné Zvíře požadovalo jeho 
smrt. Kráska se obviňuje za 
jejich strašlivé rodinné neštěstí 
a rozhodne se obětovat místo 
milovaného otce. Vyzbrojena 
jen svou odvahou a otevřeným 
srdcem triumfuje nad nebez-
pečím.

Vstupné 90,-; přístupný; česká 
verze; 110 min.

ONA (sci-fi, romantický USA)
úterý 15.   zač. ve 20:00 hod
Snímek se odehrává v Los 

Angeles v nedaleké budoucnosti. 
Theodore je komplikovaný a cit-
livý muž, který se živí psaním 
dojemných a osobních dopisů 
pro druhé. Se zlomeným srdcem 
po ukončení dlouhého vztahu se 
začne zajímat o nový, pokročilý 
operační systém, o kterém jeho 
výrobce tvrdí, že představuje 
zcela unikátní a intuitivní bytost. 
Po jeho instalaci se seznamuje se 
„Samanthou“, umělou inteligen-
cí s milým ženským hlasem (Scarlett Johansson), která má zajímavé 
postřehy, je citlivá a překvapivě vtipná. Jak její potřeby a požadavky 
rostou, mění se přátelství ve skutečnou vzájemnou lásku. 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA (dokumentární ČR)
čtvrtek 17.   zač. v 17:00 hod
Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali 

nemožné, když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom film. Roz-
hodli se vypravit na ještě náročnější cestu. 21 124 kilometrů napříč 
Jižní Amerikou až na konec světa. Dva Trabanty, polský Fiátek a 
Jawa 250 z roku 1957 se vydávají vstříc tomu nejnáročnějšímu, 
co se dá v Jižní Americe najít. Amazonský prales, pětitisícové 
průsmyky And, pouště i oceán. Tahle šílená jízda rozhodně není 
bezstarostná, je ale fascinující a zábavná. Jak se dokáže snést osm 
lidí ze třech zemí, kteří se navzájem skoro neznají, čtyři měsíce 
ve žlutých ponorkách? Ta největší výzva není venku, ale uvnitř.

Vstupné 80,-; přístupný; 95 min.

TRANSCENDENCE (akční thriller USA)
čtvrtek 17.   zač. ve 20:00 hod
Příběh tří vědců, pracujících na struktuře kmenových buněk 

a pokročilé počítačové technologii, která dokáže změnit základy 
lidského života. Jejich vynález se však nevyhne vzdoru a protestům. 
V hlavních rolích Johnny Depp a Morgan Freeman.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 110 min.
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RIO 2 (animovaná rodinná komedie USA)
úterý 22.   zač. v 17:00 hod
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou 

v džungli, když se odvážili opustit kouzelné město Rio a odletět 
do divoké Amazonie, aby se tam setkali se svými příbuznými. 
Blu se v zemi, kterou nezná, necítí úplně dobře. Jednak zde musí 
čelit svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi a zároveň 
se vyhnout ďábelským plánům na odplatu, které pro něj zosnoval 
padoušský a mstivý kakadu Nigel.

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

DLOUHÁ CESTA DOLŮ (komedie/drama Velká Británie)
úterý 22.   zač. ve 20:00 hod
Čtyři neznámí lidé se o silvestrovské noci potkají na střeše věžáku, 

oblíbeném místě sebevrahů, všichni se stejným plánem. Místo posled-
ního skoku ale uzavřou dohodu, že zůstanou spolu a naživu minimálně 
do svatého Valentýna. A toho dne, kdy měl jejích život skončit, začne 
pro všechny nečekané dobrodružství, které jim znovu vrátí chuť žít. Po 
úspěšných britských komediích Jak na věc a Všechny moje lásky se 
dočkalo filmového zpracování další dílo spisovatele Nicka Hornbyho.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 95 min.

3 DNY NA ZABITÍ (akční thriller USA)
čtvrtek 24.   zač. ve 20:00 hod
Návrat na stříbrné plátno ve velkém stylu! Kevin Costner v na-

pínavém akčním thrilleru jako stárnoucí agent tajné služby, který 
dělal pro vládu špinavou práci. Teď je ale vážně nemocný a jediné, 
po čem touží, je usmířit se s vlastní dcerou dřív než bude pozdě. 
Dostane nabídku na poslední úkol výměnou za experimentální lék, 
který mu může zachránit život. 

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

POJEDEME K MOŘI
(komedie ČR)
sobota 26.   zač. ve 20:00 hod
Jedenáctiletý Tomáš se chce 

stát filmařem, a když dostane 
k narozeninám kameru, rozhod-
ne se natočit svůj první film o své 
rodině a kamarádovi. Postupně 
tak poznáváme jeho tatínka, ma-
minku, babičku, ale i kamaráda 
Harise, který mu pomáhá s na-
táčením. Kluci blbnou a užívají 
si natáčení, ale jen do chvíle než 
zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné - například pravdu o jejich spolužač-
ce, kterou Tomáš miluje. Nebo že mu jeho táta lže! Dvakrát týdně 
tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má 
obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na 
kloub. Netuší, že narazil na rodinné tajemství, které má mnohem 
hlubší kořeny, než se zprvu zdálo.... Jeho odhalení je šokující i čisté 
svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí.

Vstupné 110,-; přístupný; 90 min.

LÁSKA, SOUDRUHU (komedie ČR, Finsko)
úterý 29.   zač. ve 20:00 hod
Romantická komedie se ode-

hrává na pozadí studené války. 
Elsa, modistka středního věku 
a jasnovidkyně, má svůj život 
naprosto pod kontrolou – dokud 
ovšem muž, kterého kdysi milo-
vala a ztratila, neprojde dveřmi 
jejího obchodu s klobouky. 
Jsme v Helsinkách roku 1962. 
Jan, český jazzový hudebník, 
je ve městě kvůli vystoupení 
na „Mezinárodním festivalu 
mládeže a studentstva“. Po více 
než dvě desetiletí Elsa věřila, že 
tento muž je mrtvý... Zpočátku 
si chce Elsa od Jana udržet odstup. Jan je však vytrvalý, přesvěd-
čivý a okouzlující. Když Elsa nakonec překoná svůj strach z lásky 
a závazků, uvědomí si, že pokud spolu chtějí strávit více než jen 
sedm dní festivalu, existuje jen jedno řešení...

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; 95 min.

Rezervace vstupenek na filmová představení
Kino Střelnice nově nabízí možnost 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.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2014

pátek 4.   JARNÍ KONCERT   zač. v 19:30 hod
Již počtvrté se v Králíkách na Jarním koncertě představí DE-

CHOVÁ HARMONIE LETOHRAD s dirigentem ing. Josefem 
Pilným. Ten se po svém příchodu k orchestru v roce 1999 zaměřil na 
náročnější skladby a výrazně tak ovlivnil repertoár. Kromě lidových 
skladeb začal hrát také muzikálové a filmové melodie, swing, operu 
či pop. Tento druh hudby přilákal do kapely i spoustu mladých členů. 
V současnosti orchestr sdružuje přibližně 45 hudebníků a je tak jed-
ním z největších v Pardubickém kraji. Pro králické posluchače bude 
jistě zajímavé srovnání s Big Bandem Letohrad (dirigent R. Zábraha), 
který si získal velkou oblibu svým tradičním Vánočním koncertem. Je 
skutečně výjimečné, že se v jedné půlce okresu – dokonce s oficiál-
ním sídlem v jednom městě - vyskytují dva výtečné velké orchestry. 
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Zpívají Daniela Svobodová, Hanka Urbanová a Richard Kohout. 
Vstupné 70,- Kč, vstupenky budou v prodeji na místě konání.

neděle 6.   ŠAKALÍ LÉTA   zač. v 15:00 hod
Známý filmový muzikál o svobodě, socialismu a rock´n´rollu na di-

vadelní jeviště přivedl soubor Veselé zrcadlo z Ústí nad Orlicí. Příběh 
zůstal, neopírá se však o „chuligána“ Bejbyho, který rozvířil stojaté 
vody pražských Dejvic. Větší prostor v něm dostali jiní, aby vyprávěli 
o době, kdy kluci vyrůstali na ulicích, přátelství mělo cenu zlata, první 
lásky byly složité a lidé si museli setsakra dávat pozor na to, co říkají… 
Divadelní kus o několika dějstvích a s živou muzikou nastudovali 
současní i bývalí studenti ústeckého gymnázia pod režijním vedením 
Lenky Janyšové. Vstupné 50,- Kč, vstupenky budou v prodeji před 
představením.

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
středa 9.   zač. v 8:15 a v 10:00 hod 
Pohádkové divadelní představení pro MŠ a ZŠ, vstupné 30,- Kč. 

Pohádku je možné navštívit také individuálně po předchozí domluvě 
na tel. 603 849 460.

neděle 13.   DRAHÉ TETY A JÁ   zač. v 19:00 hod 
Roztomilé staré dámy, neteř na vdávání, pečlivě utajovaný ženich 

a přepadení spořitelny. Kdo 
by k tak zapeklitému souběhu 
okolností nevolal policii? Dvě 
mile potrhlé sestry Andělka 
a Fany se na vlastní pěst pustí 
do vyšetřování loupežného 
přepadení místní spořitelny. 
Hlavním podezřelým je ne-
známý mladík se psem podob-
ným jejich fence Bobině. Brzy 
se však ukáže, že je to mládenec 
jejich milované neteře Her-
mínky. Horlivé tety proto musí 
najít nového podezřelého ... 
Divadlo Metro uvádí poprvé 
na jevišti komedii inspirovanou 
populárním filmem režiséra 
Zdeňka Podskalského. Účinkují 

Zdena Herfortová, Jaroslava Obermaierová, Kateřina Urbanová, 

Matěj Merunka, Ivan Vyskočil nebo Martin Sochor, Vojtěch Efler a 
Milada Vaňkátová. - Vstupné 200,- Kč, předprodej vstupenek u paní 
Kubešové v obchodě Halens na Velkém náměstí, tel. 732 202 193.

pátek 25.   ŽALMAN & SPOL.   zač. v 19:00 hod 
Koncert známé folkové kapely, která je ozdobou pódií již více 

jak třicet let. Vstupné v předprodeji 130,- Kč, na místě 150,- Kč, 
předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Halens na Velkém 
náměstí, tel. 732 202 193.

středa 30.   EVA A VAŠEK   zač. v 18:00 hod
Hudební večer s oblíbenou dvojicí - k poslechu i tanci hrají Eva 

a Vašek Ševčíkovi v tříhodinovém programu! Vstupné 150,- Kč, vstu-
penky v prodeji před koncertem a na telefonickou nebo e-mailovou ob-
jednávku (603 849 460, strelnice@strelnice.cz). Občerstvení zajištěno.

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

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

KINO MÍR HANUŠOVICE
DUBEN 2014

NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY?
Pátek 4. 4. v 16:00 a 18:00 hod
Příběh ze staré zaprášené půdy, kde mají domov odložené hračky, 

které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na své každodenní 
rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... prostě si 
užívají pohodu a harmonii domova. Až do chvíle, kdy vládce temné 
Říše Zla zatouží po jejich kamarádce - laskavé panence Pomněnce. 
Vstupné 20,- Kč, ČR, 74 minut, animovaný film , mládeži přístupno.

ŽENY SOBĚ - Pátek 18. 4. v 17:30 a 19:45 hod
I komedie pro holky může mít koule. Rozlučka se svobodou 

se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom 
názorně přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným před-
svatebním martýriem můžou projít i ženy. Zvlášť když je největší 
kamarádka nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i tak pro-
stou věc, jakou je výběr svatebních šatů, proměnit v horor. Hrají: 
Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O´Dowd, Melissa 
McCarthys. Vstupné I. 35,- Kč, II. 40,- Kč, USA, 125 min, komedie, 
titulky, mládeži do 15 let nepřístupný.

Připravujeme: Od 9. do 14. května retro týden k 40. výročí širo-
koúhlého kina Mír Hanušovice, doplněný o výstavu kronik města 
a kreseb dětí na téma kino.

Objednávky vstupenek ÚT– ČT v Městském informačním centru 
Hanušovice, Hlavní 137,  tel.: 583 285 615.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – duben 2014
Junák, svaz skautů a skautek, místní středisko Medvěd, Jablonné 

nad Orlicí, zve všechny zájemce na Kuličkyádu  – sobota 12. dubna 
14 hodin, hřiště pod hřbitovem.

Odbor kultury a cestovního ruchu zve do divadla všechny děti, jejich 
rodiče a prarodiče na pohádku Podivuhodný cirkus doktora Tarzana 
– neděle 13.dubna, 16 hod, sál kina. Představení Podivuhodný cirkus 
jistě zaujme malé i velké milovníky zvířat a ty, kteří mají rádi cirkus. 
Uvidíte zpívající šakaly, opičí orchestr a také třeba tančící nosorožce. 
To vše za využití masek, loutek a kostýmů.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve na výstavu Soukromé 
chvíle. Vernisáž výstavy fotografií pana Lepky proběhne v neděli 
13. dubna 2014 v kulturním a informačním centru čp. 30 v 15 hodin. 

V programu vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ Jablonné nad Orlicí. 
Výstavu si můžete prohlédnout během otevírací doby na IC do 18. 
Května.

ZUŠ Jablonné nad Orlicí pořádá Koncert žáků ZUŠ – středa 16. 
dubna, 18 hodin, sál kina v Jablonném  nad Orlicí.

Městská knihovna v Jablonném nad Orlicí zve na Běh do schodů 
– budova staré školy, pátek 25. dubna, 14 – 16 hodin. Tradiční akce, 
při které si můžete prověřit svou fyzickou kondici.

Atletický oddíl pořádá již 67. ročník memoriálu Quido Štěpánka, 
neděle 27. dubna, 10 hodin, sportovní areál „Malák“, jedná se o tradiční 
závody v přespolním běhu.

datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Úterý 1. dubna ve 20,00 Pompeje   (3D) 105 min. - 140,- Kč - akční - dabing
Středa 2. dubna ve 20,00 Fair Play 100 min. - 110,- Kč - drama - české znění 
Čtvrtek 3. dubna v 18,00 Zvonilka a piráti   (3D) 78 min. - 155/135,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 4. dubna ve 20,00 Pompeje   (3D) 105 min. - 140,- Kč - akční - dabing
Sobota 5. dubna ve 20,00 10 pravidel jak sbalit holku 100 min. - 120,- Kč - komedie - české znění
Neděle 6. dubna v 18,00 Zvonilka a piráti 78 min. - 120/105,- Kč - animovaný - dabing
Neděla 6. dubna ve 20,00 Noe   (3D) 134 min. - 150,- Kč - drama - titulky
Pondělí 7. dubna ve 20,00 Všechny moje děti 90 min. - 100,- Kč - dokument - české znění
Úterý 8. dubna ve 20,00 Pompeje 105 min. - 110,- Kč - akční - dabing
Středa 9. dubna v 18,00 Zvonilka a piráti   (3D) 78 min. - 155/135,- Kč - animovaný - dabing
Čtvrtek 10. dubna ve 20,00 Babovřesky 2 110 min. - 80,- Kč - komedie - české znění
Pátek 11. dubna ve 20,00 Justin Bieber´s Believe 91 min. - 120 ,-Kč - hudební dok. - 
Neděle 13. dubna ve 20,00 10 pravidel jak sbalit holku 100 min. - 120,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 14. dubna v 18,00 Rio 2   (3D) 101 min. - 130/150,- Kč - animovaný -dabing
Čtvrtek 17. dubna ve 20,00 Captain America: Návrat prvního Avengera   (3D) 128 min. -155,- Kč - akční -dabing
Pátek 18. dubna v 18,00 Zvonilka a piráti 78 min. - 100,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 18. dubna ve 20,00 Vášeň mezi řádky 111 min. - 100,- Kč - životopisný - titulky
Neděle 20. dubna v 18,00 Všechny moje děti 90 min. - 100,- Kč - dokument - české znění
Neděle 20. dubna ve 20,00 Justin Bieber´s Believe 91 min. - 120,- Kč - hudební dok.- 
Pondělí 21. dubna v 18,00 Rio 2   (3D) 101 min. - 130/150,- Kč - animovaný - dabing
Pondělí 21. dubna ve 20,00 Captain America: Návrat prvního Avengera   (3D) 128 min. - 155,- Kč - akční - dabing
Středa 23. dubna ve 20,00 Vášeň mezi řádky 111 min. - 100,-Kč - životopisný - titulky
Čtvrtek 24. dubna ve 20,00 10 pravidel jak sbalit holku 100 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Neděle 27. dubna v 18,00 Rio 2 101 min. - 100/125,- Kč - animovaný - dabing
Neděle 27. dubna ve 20,00 Pojedeme k moři 90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění
Pondělí 28. dubna ve 20,00 Captain America: Návrat prvního Avengera 128 min. - 120,- Kč - akční - dabing
Úterý 29. dubna ve 20,00 Pojedeme k moři 90 min. - 100,- Kč - komedie - české znění

Digitální kino Jablonné nad Orlicí - duben

Fair Play (ČR, od 12 let) - Osmdesátá léta 
v Československu. Mladičká sprinterka Anna tré-
nuje na olympijské hry. Aby splnila kvalifikační 
limit, jsou jí bez jejího vědomí podávány anabo-
lické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se 
ale zdravotní problémy. Anna se o přípravcích 
dozvídá pravdu, hodlá dál trénovat bez nich.

Pompeje (USA, Německo, od 15 let) - Milo, 
otrok a gladiátor, čeká na svůj poslední boj, aby 
se dostal se na svobodu. Je zamilovaný do dcery 
bohatého obchodníka, která však má být proti 
své vůli provdána za zkorumpovaného senátora 
(Kiefer Sutherland). Nelehkou situaci ještě 
zkomplikuje erupce Vesuvu.

Zvonilka a piráti (USA, přístupný) - Zarina, 
víla ze světa Petra Pana, se kvůli svým nápadům 
dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své 
síly s piráty. Zvonilka se se svými přáteli musí 
vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli 
a pak bojovali s bandou pirátů pod vedením 
plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát 
Kapitán Hook.

10 pravidel jak sbalit holku (ČR, přístupný) 
- Hlavní hrdina Marek je typickým příkladem 
mladého mimoně. Je to chytrý a milý student 
astrofyziky, který se zamiluje tak beznadějně, že 
ve škole není schopen ani udělat zkoušky. Jeho 
přátelé spoléhají na pomoc Markova otce, který 
je úspěšným vydavatelem bestsellerů na téma: 

Jak získat ženu.
Babovřesky 2 (ČR, přístupný) - Letní ko-

medie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem 
ze života v současné vesnici, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou sleduje kupící se nedo-
rozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají 
hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, 
žárlivost, závist, intriky a ani vtipné okamžiky.

Noe (USA, od 12 let) - Russel Crowe hraje 
Noeho ve filmu inspirovaném slavným příběhem 
o odvaze, obětování a naději. Hrdina Noah trpí 
apokalyptickými vizemi, předpovídající brzkou 
potopu celého světa a udělá vše pro to, aby za-
chránil svou rodinu před blížící se katastrofou. 
Je ale obava skutečná?

Všechny moje děti (ČR, SR, od 12 let) - Cha-
rismatický farář Marián Kuffa se vydává mezi 
ty nejchudší, do romských osad, do prostředí 
bídy a beznaděje, kde chce pomoci.  Sledujeme 
příběhy Romů a sisyfovský boj Kuffy s drsnou 
realitou. Filmaři byli dokonce svědky tragédie, 
kdy dvě romské děti zahynuly při požáru chatrčí.

Justin Bieber‘s Believe (USA, přístupný) - 
Na prknech slávy a v záři reflektorů je ukryt jeho 
skutečný příběh. Je to intimní pohled na jeho vy-
prodané světové turné BELIEVE. Uslyšíme jeho 
největší hity a nahlédneme do jeho života mimo 
jeviště, odhalíme zákulisí Justinových koncertů.

Rio 2 (USA, přístupný) - Vzácní modří 

papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou 
v džungli, když se odvážili opustit své kouzelné 
město Rio a odletět do divoké Amazonie, aby 
se tam setkali se svými příbuznými. Musí zde 
čelit svým protivníkům a se vyhnout ďábelským 
plánům na odplatu, které zosnoval padoušský 
a mstivý kakadu Nigel.

Captain America: Návrat prvního Aven-
gera (USA, přístupný) - Captain America žije 
poklidně v ústraní, ale po útoku na kolegu se 
zaplétá do pavučiny intrik, které ohrožují celý 
svět. Střetává se s profesionálními zabijáky, 
kteří byli posláni, aby ho umlčeli. Je zde i jejich 
největší nepřítel Winter Soldier.

Vášeň mezi řádky (USA, od 12let) - Film 
nám představuje Ch. Dickense jako muže plného 
energie. Měl manželku, deset dětí a psal své tlusté 
romány, ale zvládal být i novinářem, společen-
ským aktivistou, celebritou. se ale soustředí 
na Nelly, inteligentní a krásnou mladou ženu, 
která si s Dickensem odvážně začne milostný 
románek.

Pojedeme k moři (ČR, přístupný) - Jedenácti-
letý Tomáš se rozhodne natočit s kamarádem svůj 
první film. Kluci blbnou a užívají si natáčení, ale 
jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit 
i věci, které jsou nepříjemné - například pravdu 
o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje, anebo 
že mu jeho táta lže!
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