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Vážení spoluobčané,
10. listopadu 2014 jsme na ustavující schůzi nově zvoleného 

zastupitelstva završili volební rok 2014. Děkuji Všem, kteří vy-
užili svého občanského práva a zároveň splnili svou občanskou 
povinnost a svou účastí u voleb rozhodli o složení zastupitelstva 
na příští 4 roky.

Rekordních 164 kandidátů na jedenácti kandidátkách přestou-
pilo před své spoluobčany a nabídlo jim své služby. Výsledek 
ukázal, že je to pro město naší velikosti moc a v zastupitelstvu 
zasedli zástupci jen osmi uskupení. Opět se ukázalo, že občané 
přidělují své hlasy podle toho, jací lidé jednotlivá uskupení repre-
zentují, jaké jsou na kandidátkách osobnosti. I tentokrát najdeme 
mezi novými zastupiteli skokany, kteří uspěli z druhé poloviny 
svých kandidátek. Trochu mě mrzí, že voliči v Králíkách nemají 
důvěru v ženy, přestože téma rovnoprávnosti mužů a žen je právě 
v této době hodně diskutováno. V letošních volbách kandidovalo 
do zastupitelstva 53 žen, tj. více než 32 % všech kandidátů a bylo 
by tedy spravedlivé, kdy v zastupitelstvu byly nejméně 4 ženy. 
Ale zatím co v roce 2006 byly v zastupitelstvu tři ženy a v roce 
2010 dvě je výsledkem letošních voleb jeden mandát pro ženu. 
Doufám jen, že po příštích volbách nebude zastupitelstvo jen 
mužská záležitost.

Do zastupitelstva byli zvoleni jak lidé s dlouhodobou zkuše-
ností s touto prací, tak úplní nováčci. Po zkušenostech z minulého 
povolebního vyjednávání jsme věnovali hodně času a úsilí uza-

vření pevnější dohody před ustavujícím zastupitelstvem a prav-
děpodobně poprvé od roku 1989 byla uzavřena písemná koaliční 
smlouva, ve které jsou zakotveny základní cíle nového vedení 
města pro následující období. Nejbližším úkolem nově vzniklé 
koalice, z jejíchž řad jsou noví členové rady města, je kromě 
řešení aktuálních problémů chodu města a sestavení rozpočtu na 
rok 2015, příprava programového prohlášení, ve kterém budou 
tyto cíle rozpracovány. O výsledcích jednání a novém společném 
plánu Vás budeme informovat v lednovém či únorovém zpravo-
daji. Pokusíme se připravit takový návrh, ve kterém se odrazí co 
nejvíce věcí obsažených ve volebních programech všech stran, 
které se účastnili voleb. Dodržení tohoto předsevzetí nebude 
tak těžké, protože programy jednotlivých uskupení, až na jednu 
výjimku, obsahují hodně stejných cílů. Základním kriteriem bude 
prospěch občanů a rovnoměrný rozvoj všech oblastí života města.

Na závěr mi dovolte poděkovat členům odstupujícího za-
stupitelstva za jejich čtyřleté působení a práci, kterou vykonali 
ve prospěch města a všem nově zvoleným zastupitelům popřát 
hodně zdraví, síly, trpělivosti, zdravého rozumu a schopnosti 
kompromisu.

Skončil čas volební, nastává čas adventní a vánoční. Přeji Vám 
pro toto období hodně klidu a zejména rodinné pohody. A neza-
pomeňte se přijít podívat na program, který pro Vás na období 
adventu již tradičně připravila ZUŠ ve spolupráci s mateřskými 
školami, Klubem Na Střelnici a městem Králíky.

Jana Ponocná, starostka

VÍM JÁ KOSTELÍČEK aneb „Aj Vánoce nastaly“
Přijměte pozvání k návštěvě kostelíků v Dolní Lipce, Pro-

střední Lipce, Horní Lipce a Heřmanicích, ve kterých se opět 
rozezní vánoční muzika v sobotu 20. prosince. Králičtí hudeb-
níci připravují společně s místními zpěváky program k potěšení 
diváků domácích i těch, kteří zavítají na všechny čtyři koncerty.

Začátky koncertů:
13.30 - DOLNÍ LIPKA
14.30 - HEŘMANICE
16.00 - HORNÍ LIPKA
17.00 - PROSTŘEDNÍ LIPKA
Pod záštitou starostky Králík, paní Jany Ponocné, a duchov-

ního zdejší farnosti, P. Pavla Plíška, pořádáme toto adventní 
setkání již potřetí.

Výtěžek dobrovolných příspěvků z koncertů vždy věnujeme 
na konto veřejné sbírky určené k restaurování varhan. V loň-
ském roce stačila nashromážděná částka na opravu nástroje 
v kostele v Prostřední Lipce.  Letošní přírůstek na kontě sbírky 
činí prozatím 70 981,- Kč a je určen na opravu varhan v Dolní 
Lipce.

Přijďte se podívat a podpořte naše snažení o záchranu dal-
ších jedinečných varhan. Neopakovatelná atmosféra kostelíků, 
nadšení a umění malých i velkých zpěváků vás určitě příjemně 
vánočně naladí a zahřeje na duši.

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

KOLEDNÍCI: Jarmila Venzarová, Justýna Švandová, Jiří 
Švanda, Adéla Švandová, Jáchym Švanda, Johana Švandová, 
Dana Procházková, Natálie Procházková, Linda Duchoslavová, 
Kristina Brůnová, Anna Brůnová, Jan Brůna, Tereza Kyllarová, 
Romana Fabiánová, Irena Laczková, Aneta Laczková, Petra 
Pauková, Irena Ješinová, Ondřej Ješina, Kristýna Ješinová, 
Markéta Ješinová.
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Hejtman navštívil depozitáře Muzea K-S 14 „U cihelny“
Dne 27. 10. 2014 navštívil hejtman Pardubického kraje JUDr. 

Martin Netolický depozitáře Muzea čs. opevnění z let 1935 – 38, 
Pěchotního srubu K-S 14 „ U cihelny“ s Knihovnou „generála 
Mašína“ v Králíkách na Velkém náměstí 367. Cílem návštěvy 
bylo projednání aktuálních projektů Muzea, zejména výstavby 
technického a sociálního zařízení u objektu pevnosti K-S 14 v k.ú. 
Prostřední Lipka s úpravou pro handicapované, což je po léta stále 
problémem z hlediska standardů v oblasti turistického ruchu. Dále 
byla projednána otázka budoucí expozice celnictví v budově na 
Velkém náměstí, kde se nyní nachází především zázemí a odborná 
pracoviště muzea, která slouží především studentům, pracovníkům 
ostatních institucí a regionálním badatelům. Muzeum K-S 14, které 
má v pevnosti po léta unikátní expozici Finanční stráže s památní-
kem 42 zavražděným příslušníkům z předmnichovského období, 
disponuje rozsáhlým sbírkovým fondem „celnictví“ s cílem zřídit 

v budově tematickou expozici věnovanou této problematice. Jednání 
se zúčastnili ředitel Muzea Ing. Richard M. Sicha a Ing. arch. Ri-
chard Novák, manažer projektu výstavby technického a sociálního 
zázemí muzea. Pan hejtman Netolický si prohlédl způsob péče 
o sbírkové fondy muzea a jejich uložení, archiv muzea, knihovnu 
a prostory budoucí expozice, kde se dobrovolníkům podařilo již 
učinit první náročné kroky k úpravě prostor a nezbytné technické 
protipožární úpravy v objektu. Některé z místností by s pomocí 
Pardubického kraje mohly opět ožít jako veřejný prostor, což by 
opět napomohlo oživení v oblasti kultury a turismu na Králicku. 
Hejtman se také seznámil s další činností nevládní neziskové 
organizace VHK ERIKA Brno, o.s. a jejími kulturními aktivitami 
na Králicku, v ČR i v zahraničí a s fungováním pobočky muzea 
Památníku obětem internace Králíky. 

Autor: R. M. Sicha, foto: Luboš Kozel

Muzeum K-S 14 „U cihelny“ uspořádalo v Praze celostátní konferenci
V současné době patří již k obecně známým skutečnostem, 

že mezi československými vojáky, kteří se nemohli vyrovnat 
s rozkazem opustit obranné objekty, byl pražský rodák, poddů-
stojník Arnošt Hrad, jenž se v říjnu 1938 zastřelil v pevnosti K-S 
14 u Králík. K letošnímu 100. výročí jeho narození uspořádalo 
Muzeum čs. opevnění K-S 14 pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
9. října 2014 v libeňské Grabově vile celostátní konferenci. Výběr 
místa nebyl náhodný. Arnošt Hrad byl na základě svého přání 
v dopise na rozloučenou pohřben ve svých rodných Bohnicích. 
I na konferenci bylo mj. připomenuto, že zásluhou oldskautů z 35. 
střediska Junáka, kteří na starém hřbitově v Bohnicích vypátrali 
hrob Arnošta Hrada a iniciovali jeho označení tabulkou, došlo 
k připomenutí památky tohoto vojáka i v době, kdy se o těchto 
událostech hovořilo spíše zřídka.

Konference proběhla ve spolupráci s odborem kultury a památ-
kové péče Prahy 8 v Karlíně a za účasti pracovníků Akademie věd 
ČR. Za město Králíky se zúčastnila starostka města Jana Ponocná 
a místostarosta Antonín Vyšohlíd. Konferenční příspěvky před-
nesli ředitel muzea Ing. Richard M. Sicha (Sebevražda četaře 
Arnošta Hrada a vnímání jeho oběti v soudobé společnosti), Dr. 
Tomáš Klubert z Ústavu pamäti národa v Bratislavě (Dopady 
zahraničnej mocensko-politickej situácie v roku 1938 na Slo-
vákov), Dr. Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu infor-
moval o ztrátách čs. armády v době mezi květnovou mobilizací 
a obsazením českých zemí, jeho kolega z téže instituce Dr. Ivo 
Pejčoch o československých cyklistických jednotkách v září 
1938, Dr. Daniel Povolný z Úřadu dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu SKPV PČR nazval svůj příspěvek Zbrojov-
ka Ing. F. Janeček v letech 1938-1939 aneb nadějné vyhlídky 
a smutné konce a Dr. Pavel Zeman zastupující Ústav pro studium 
totalitních režimů hovořil na téma Třetí říše a Československo 
1933–1938. Na konferenci byla udělena ředitelem Muzea K-S 
14 „Medaile četaře Arnošta Hrada“ k příležitosti 100. výročí 
narození četaře A. Hrada 35. středisku Junáka a rovněž bylo 
za pomoc a spolupráci s muzeem oceněno také několik osob 

„Medailí Pěchotního srubu K-S 14“. Za záštitu akce organizátoři 
děkují panu europoslanci Ing. Janu Zahradilovi.

Další informace o akci naleznete v oficiálním periodiku Akade-
mie věd ČR – Bulletin: http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-
-stranka/news_1411.html 

Autor: R. M. Sicha, foto: J. Kosek
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Kraj podporuje nadanou mládež, ceny Mladý talent rozdal již posedmé
Pardubice – Pardubický kraj znovu 

ocenil žáky, kteří v uplynulém roce dosáhli 
mimořádných výsledků v humanitním, 
přírodovědném, technickém, uměleckém, 
případně jiném oboru či sportovním odvětví. 
V přednáškovém sále Jana Kašpara v budově 
bývalé reálky v Pardubicích se sešlo 25 žáků, 
kteří z rukou náměstkyně hejtmana Jany 
Pernicové převzali pamětní listy za umístění 
v celostátních kolech předmětových soutěží, 
v soutěžích žáků Základních uměleckých 
škol a v ostatních soutěžích zařazených 
do programu Excelence škol 2013-2014. 
Dalších 12 mladých lidí se stalo čerstvými 
držiteli cen Mladý talent 2014.

„Ze setkání s talentovanou mládeží mám 
vždy povznášející pocit. Jsem fascinována 
tím, co dnešní děti dokážou, avšak je třeba 
zdůraznit, že bez obrovské vůle a pracovitosti 
může talent zůstat nevyužitý. Poděkování 
a úctu proto zaslouží také učitelé, vedoucí 

zájmových kroužků či trenéři, kteří mají pro 
objevování talentů cit, pečují o ně a podněcu-
jí je k dalšímu rozvíjení těchto výjimečných 
předpokladů,“ zamýšlí se nad významem 
krajského ocenění Jana Pernicová. „Nelze 
přitom opomenout ani podporu ze strany 
rodičů, kteří osobnímu rozvoji svých dětí 
věnují svůj čas a mnohdy i nemalé finanční 
prostředky. Plody pak nesklízí jen oni sami, 
ale také celá naše společnost,“ dodává. 
O tom, že se zmíněná cena stává pro jed-
notlivé školy měřítkem kvality a prestiže, 
svědčí i skutečnost, že komise letos vybírala 
z rekordního počtu odevzdaných návrhů.

Ocenění získala například devatenáctiletá 
studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Lito-
myšl Markéta Andělová, sólistka smíšeného 
pěveckého sboru KOS či teprve třináctiletá 
Sabina Stehlíková ze Základní umělecké 
školy Polabiny – Lonkova, která spolu s o rok 
starší Ester Tomáškovou ze ZUŠ Polička pa-

tří k nejlepším hráčkám na akordeon v České 
republice. Cena Mladý talent 2014 přináleží 
také šestnáctileté Kateřině Mackové ze 
základní školy Litomyšl, Zámecká, která 
se stala vedoucí žákovského týmu projektu 
„Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme“ 
společnosti Člověk v tísni. Dívka je autorkou 
příběhu o dceři Václava Švédy ze skupiny 
bratří Mašínů či písně „Temné století“, která 
je pohledem dospívajícího dítěte na dobu 
komunistické totality v Československu. 

Mezi oceněnými jsou úspěšní řešitelé 
předmětových soutěží a olympiád, účast-
ník Mezinárodní lingvistické olympiády 
v Pekingu či sportovci, jako například plavec 
Petr Dostál a kickboxer Martin Viktorin 
z vysokomýtského gymnázia či fotbalový 
brankář Jan Stejskal ze ZŠ a SŠ Bohemia 
s.r.o. Chrudim. 

Na realizaci programu Mladý talent Par-
dubického kraje 2014 je v kapitole Školství 
a mládeže vyčleněno 420 tisíc korun. S pod-
porou se počítá i v dalších letech.V Červené Vodě posílí záchranku

Červená Voda – Záchranná služba v 
Červené Vodě bude mít k dispozici další 
posádku. Argumentem je především vyšší 
pravděpodobnost úrazů v tamních lyžař-
ských areálech a turistický ruch obecně.

Změna od dubna
Dosud v místě působila rychlá lékařská po-

moc, kterou tvořil tým složený z lékaře, zdra-
votníka a řidiče záchranáře s velkou sanitou. 
Nyní po nákupu osobního auta bude lékař se 
záchranářem moci jezdit pouze k naléhavým 
případům v takzvaném systému rendez-vous. 
Ostatní zvládne rychlá zdravotnická pomoc 
jen se zdravotnickým personálem.

„Dojezdy do nemocnic jsou odtamtud 
dlouhé a lékař mohl scházet na jiném místě. 
Navíc jde o lokalitu s lyžařskými areály 
a zimní i letní turistickou sezonou a z toho 
plynoucími úrazy,“ uvedl ředitel Zdravot-
nické záchranné služby Pardubického kraje 
Pavel Svoboda. Druhá posádka by podle něj 
mohla začít pracovat od dubna.

Lékař si tak bude moci podle naléhavosti 
případu zvolit, zda pojede s velkou sani-
tou, nebo jen osobním vozem. Sanita by 
pak mohla jet k jinému pacientovi s méně 
závažnou diagnózou.

Na rozšíření záchranky bude spolu-
pracovat i obec Červená Voda, pomůže 

s rekonstrukcí prostor na základně.
Obec o posílení záchranky usilovala ně-

kolik let. „V zimě máme relativně víc úrazů, 
je to v závislosti na tom, jak se navyšuje 
délka sjezdovek a přibývá lyžařů. Stávalo 
se, že záchranka byla odjetá v Ústí nebo 
Šumperku, a najednou jsme tady v regionu 
nic neměli,“ uvedl starosta Petr Mareš.

Jak potvrdil, obec změny na stanovišti 
záchranky podpoří: „Budeme rekonstru-
ovat garáž pro auto, investujeme asi čtyři 
sta tisíc korun. Začátkem příštího roku by 
mělo být hotovo.“

Na Orlickoústecku byla počátkem roku 
působnost záchranné služby částečně ome-
zena. V Lanškrouně lékař není, musí jezdit 
z Ústí nad Orlicí, Moravské Třebové nebo 
Červené Vody, v Žamberku lékař pracuje 
přes den, večer, v noci a o víkendech fun-
guje pouze sanita se záchranáři.

Pardubický kraj v návrhu rozpočtu na 
příští rok počítá s navýšením příspěvku 
záchranné službě o osm milionů korun. 
Kromě stanoviště v Červené Vodě budou 
peníze využity i pro rozšíření provozu nově 
zřízené základny ve Skutči na Chrudimsku. 
Od léta je také k dispozici po celý den 
posádka s lékařem v Litomyšli.

Orlický deník, 12. 11. 2014

Výstava betlémů v Červené Vodě
Římskokatolická farnost Červená Voda 

všechny srdečně zve na výstavu betlémů ve 
farním kostele sv. Matouše v Červené Vodě. 
Hlavním lákadlem výstavy bude červeno-
vodský farní betlém, jehož opravě jsme 
v letošním roce věnovali nemálo úsilí i pe-
něz. Byl pravděpodobně vyroben roku 1932 
v Tyrolsku tamními mistry. Jde skutečně 
o unikátní kousek, postavičky jsou velice 
precizně propracované. Je docela dobře 
možné, že náš betlém se stal předlohou pro 
hedečský betlém, který kopíruje tento ty-

rolský styl, není ale tak propracovaný jako 
ten červenovodský. Desítky budov, stovky 
figurek, skály atd. jsme nově umístili na 
dvě třístupňová pódia o rozměrech zhruba 
1,5 x 2 metry. Přestože farní betlém bude 
rozsahem největší, nebude pochopitelně 
jediný – máme přislíbeno zapůjčení i řady 
dalších, např. od řezbáře pana Valenty či 
zesnulého pana Špačka. Bude se na co dívat 
:-) A pokud máte doma nějaký zajímavý 
betlém a chtěli byste jej ukázat ostatním, 
určitě se nám ozvěte, budeme rádi :-). Kon-

taktujet faráře Radka Maláče (R.Malac@
seznam.cz; 739 245 986). Vámi zapůjčené 
betlémy vám po výstavě pochopitelně 
v pořádku zase vrátíme, na vánoce je již 
budete mít doma.

A nakonec časy, kdy bude červenovod-
ský kostel s výstavou otevřen:

Pátek 12. 12. 15:00 – 18:00
Sobota 13. 12.   9:00 – 11:00
Neděle 14. 12. 14:00 – 17:00
Úterý 16. 12.   9:00 – 11:00
Středa 17. 12. 14:00 – 17:30
Čtvrtek 18. 12.   9:00 – 11:00

P. Radek Maláč, farář v Červené Vodě
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Schwarzerův kříž byl zachráněn
V průběhu měsíce října 2014 byl 

po  generální opravě znovu osazen 
Schwarzerův kříž na své původní místo 
u čp. 225 - ulice Předměstí. Historie 
tohoto kříže začíná v roce 1852, kdy ho 
vystavěli Anton a Josefa Schwarzerovi  
z Králík. Kamenný kříž s ukřižovaným 
Kristem je ze šedého jemnozrnného  
pískovce. Dle materiálu Ing. arch. Jitky 
Svobodové ze  Státního památkového 
ústavu, pracoviště Pardubice, byly po 
stranách kříže také  postavy Panny Marie 
a sv. Jana Křtitele. Na podstavci je motiv 
beránka Božího s praporcem a sluncem 
vystupujícím z mraku. Německý text 
v dolní části podstavce je nečitelný. Tato 
hodnotná sochařská  Kalvarie byla ještě 
v letech 1905 a 1939 opravena příslušní-
ky rodiny Schwarzerových. Z dochované 
fotografie z roku 1960, kterou má ve 
svém archivu Městské museum Králíky, 
jsou ještě vidět po stranách obě sochy, 
v průběhu dalších let byla socha sv. Jana 
Křtitele nenávratně ztracena. Kalvarie 
výrazným způsobem chátrala a její stav 

na konci roku 2013 se dal označit za 
havarijní.

V roce 2014, díky grantu Pardubické-
ho kraje a úsilím města Králíky na upo-
zornění jejich občanů, byl Schwarzerův 
kříž odvezen na celkovou rekonstrukci 

do restaurátorských dílen, a k doplnění 
i chybějící plastiky sv. Jana.

Děkujeme všem, co se zasloužili o zá-
chranu tohoto historického sousoší pro 
další generace.

Jan Brčák a Eva Rýcová

Připravenost města na třídění bioodpadu
Redakce Králického zpravodaje obdržela elektronický dotaz na 

téma „připravenost města Králíky na třídění bioodpadu“ a kovů od 
ledna 2015. Pisatel se ptá, zda budou po městě rozmístěny „hnědé 
popelnice“ na bioodpad, případně zda bude použito jiné řešení. 

Na webové stránce ministerstva životního prostředí (odkaz 
http://www.mzp.cz/cz/news_143110_bioodpad) byla dne 31. 10. 
2014 zveřejněna následující informace: „Ministerstvo dnes po-
sílá do meziresortního připomínkového řízení návrh vyhlášky 
k třídění odpadu, která odráží aktuální změny v zákoně 
o odpadech. Nově budou mít obce od 1. ledna 2015 povinnost 
zajistit vedle odděleného sběru papíru, skla a plastů i třídění 
bioodpadu a kovů.“

Na výše uvedeném odkazu naleznete i další odkaz na návrh 
vyhlášky tak jak byla předána do připomínkového řízení.

Vzhledem k tématicky odborně zaměřenému dotazu jsme 
požádali odbor životního prostředí MěÚ Králíky o vyjádření 
k dané problematice. 

Odpověď přinášíme níže.

Změny v odpadové legislativě
V září letošního roku přijal parlament ČR novelu zákona 

185/2001 Sb., o odpadech. V § 17 odst. 3) zákona je nově 
uvedeno: Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustře-
ďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných 
odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti 
rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů.

Město Králíky má tuto povinnost splněnu již třináct let, ve 
vyhlášce města Králíky č. 2/2001 „O zavedení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem“ 
je jako místo pro uložení bioodpadu (kompostovatelného odpadu) 
uveden sběrný dvůr SMK s.r.o. (dříve recyklační dvůr TS Krá-
líky) nebo kontejnery v rámci mobilních sběrných dvorů. Kovy 
lze ukládat ve sběrném dvoře, stejně jako nebezpečný odpad. 

Plasty, papír a sklo lze samozřejmě kromě sběrného dvora uložit 
i do nádob v některém z hnízd na tříděné odpady. Jinými slovy, 
požadavky novely zákona splňujeme a na systému nakládání 
s odpady se v tuto chvíli nic nemění.

V roce 2015 bude s největší pravděpodobností přijata zcela 
nová městská vyhláška týkající se celého systému nakládání 
s odpady. V tuto chvíli ale stále chybí, mimo jiné, prováděcí 
vyhláška, uvedená ve výše uvedeném paragrafu novely zákona 
o odpadech. Její vydání, včetně zpracování vzorové vyhlášky, 
bylo Ministerstvem ŽP slibováno do konce října 2014. 

P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky 

O černé špagetce
V hodinách prvouky se učíme mnoho zajímavého o lidech 

i světě kolem nás. Jednou z kapitol byl i „Odpad jako druhotná 
surovina“. Dozvěděli jsme se, jak můžeme sami odpad třídit 
a jak se dále zpracovává, ale co může být lepší než vidět vše na 
vlastní oči.

Proto jsme uvítali možnost navštívit v listopadu podnik 
Formplast, kde se plastový odpad dále zpracovává. V areálu 
se nás ujal pan Sedlačík, který nám srozumitelným a vtipným 
způsobem vysvětlil, jak vše probíhá, ukázal nám některé výrob-
ky Formplastu a zodpověděl řadu zvídavých dotazů. Pak jsme 
mohli nahlédnout přímo do výroby, abychom sami viděli, jak se 
nastříhané kousky plastů zahřátím mění v nekonečnou špagetku, 
která se po ochlazení rozseká na malé granule, z nichž při dalším 
procesu vznikají nové plastové výrobky.

Nakonec nám udělaly velkou radost drobné plastové dárky. 
Exkurze se nám moc líbila. Děkujeme tímto panu Sedlačíkovi 
za její uskutečnění a za čas a elán, který nám věnoval.

Žáci a učitelky ze III. A a III. B, G a ZŠ Králíky

UPOZORNĚNÍ - PRODEJNÍ TRHY
Pravidelné prodejní páteční trhy se v měsíci prosinci 
uskuteční v pátek 12. 12. 2014.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s boni-
fikací (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

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

Nemovitost: prostor ve stavbě čp. 363 - objekt k bydlení
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Bližší určení: v přízemí objektu, vchod z Velkého ná-
městí, výměra provozovny 23 m2, výměra WC 1,2 m2

Vhodný druh podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Výše nájemného: 1.936,- Kč/měsíc, v případě pronájmu 
jinému plátci DPH bude k nájemnému připočtena 
příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem 
vždy k pátému dni příslušného kalendářního měsíce.
Výše zálohy na služby: určí správce nemovitosti, napo-
sledy ve výši 300 Kč/měsíc
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 10. 12. 2014
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách 
nejpozději do 13:00 h, dne 1. 12. 2014

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 č. 128/2000 

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

Nemovitost: prostor ve stavbě bez čp/če - garáž, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 1675
Obec: Králíky
Bližší určení: v blízkosti zdravotního střediska, přízemí 
v levé části stavby, výměra 10,5 m2, součástí zveřej-
něného záměru pronájmu je snímek katastrální mapy 
se zákresem nemovitosti
Účel nájmu: garáž

Výše nájemného: 300,- Kč/měsíc
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od následují-
cího měsíce po přihlášení prvního zájemce
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách nej-
později do doby přihlášení prvního zájemce
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Den otevřených dveří v SOUo Králíky
Každý rok se pro nás deváťáky rozjíždí 

kolotoč exkurzí, návštěv a burz škol spoje-
ný s naším budoucím studiem a následným 
uplatněním v životě.

Že v blízkosti Dolní Lipky stojí učiliště, 
samozřejmě téměř všichni z nás, co navště-
vujeme základní školu v Králíkách, víme. 
Každoročně se několik absolventů králické 
základní školy na další studia vydává právě 
sem. Ale co že se tam žáci – a poslední dobou 
i dívky – učí? A co z nich potom bude?

I proto jsem byla příjemně překvapena, 
když jsem se dozvěděla, že nás sem, do 
Středního odborného učiliště opravárenské-
ho, čeká exkurze. A to nejen nás deváťáky, 
ale celý druhý stupeň.

Dolní Lipka leží asi 3 kilometry za Králíky 
a k SOUo se dá dojít nejen po hlavní silnici, 
ale i zadem kolem čističky odpadních vod. 
Protože zatím panovalo poměrně příznivé 
počasí, v pátek 

7. listopadu 2014 jsme do učiliště měli jít 
po svých, což jsme s nadšením uvítali. Ovšem 
i když ve čtvrtek bylo hezky, v pátek ráno 
bylo lezavo, zima, foukal vítr a mlha pořád 
ještě neopadla. Dokonce začalo i poprchávat. 
Proto jsme cestu absolvovali autobusem. 

Do SOUo jsme všichni dorazili okolo 9. 
hodiny, protože nás bylo kolem dvou set, 

a tak chvíli trvalo nás sem dovézt. Ve škole 
se nám dostalo milého přivítání od paní ře-
ditelky Mgr. Petry Doubravové. Od ní jsme 
se dozvěděli, že žáci zde získávají odborné 
a teoretické vzdělání v tříletém učebním 
oboru „Opravář zemědělských strojů“. Ab-
solventi navíc zdarma získávají řidičský prů-
kaz skupin B (osobní automobil), T (traktor), 
C (nákladní automobil). Žáci mohou studovat 
i nástavbové studium v oboru „Podnikání“. 
Tento obor lze studovat jak denní formou 
po dobu dvou let, tak i dálkovou formou po 
dobu tří let a získat tak úplné střední vzdělání 
s maturitou. 

Každé třídy se ujali vždy dva zdejší stu-
denti, kteří se stali našimi průvodci. Ve škole 
panuje příjemné, přátelské ovzduší. Areál 
školy je rozsáhlý, zahrnuje tři budovy, mezi 
nimiž jsou asfaltové chodníky a malé parčí-
ky, což se mi moc líbilo. Viděli jsme různé 
„běžné“ učebny, jak bych to laicky nazvala 
já, ale i dílny s auty určené k odborné výuce, 
dílny určené k výuce sváření a kování. Také 
jsme viděli hasičská auta a byli jsme poučeni 
o první pomoci. Sami jsme si mohli zkusit 
svářet, kovat, odšroubovat kolo z auta i svézt 
se traktorem, čímž byli nadšeni nejen chlapci. 

„V  SOUo to bylo pěkné. Skoro celá třída 

si něco svařila, bylo to zajímavé. Exkurze do 
této školy se nám moc líbila, děkujeme za její 
uskutečnění.“ Andrejka T., VI. B

 „V SOUo se mi moc líbilo. Nejvíce to, že 
jsem si mohla vyzkoušet sváření a odšrou-
bovat a přišroubovat kolo na autě. Bylo tam 
moc příjemné prostředí.“ Míša N., VIII. A

„Exkurze byla pěkně připravená a zajíma-
vě provedená.“  Šimon K., IX. B

„Narazíte tady na spoustu zajímavých lidí. 
Také myslím, že je fajn, že žáci mají možnost 
zde zdarma získat řidičský a svářečský prů-
kaz, který je při hledání zaměstnání žádaný.“  
Lukáš A., IX. C

Součástí areálu školy je plně vybavený 
Domov mládeže, který nabízí ubytování 
žákům ze vzdálenějších obcí. Škola je pří-
jemcem dotací z evropských fondů. Díky 
projektu „Modulová výuka diagnostiky 
osobních aut“ mají zdejší žáci možnost na-
učit se věci důležité pro jejich budoucí praxi 
pomocí moderních interaktivních materiálů 
a pomůcek. 

Po poledni, kdy se počasí umoudřilo, jsme 
se vydali již pěšky zpět do Králík. Ale ve tře-
tině cesty nás zastihla přeháňka, takže do naší 
školy jsme dorazili sice zmoklí, ale s pocitem 
příjemně a užitečně stráveného dopoledne.

Klára Bajtová, IX.C, G a ZŠ Králíky

Poděkování sponzorům
Děkujeme všem sponzorům za pomoc a vstřícnost, se 

kterou nám pomohli vyřešit náš problém s pořízením 
techniky pro údržbu školního areálu.

Je smutným faktem, že se mnoha školám a dalším organi-
zacím nedostává finančních prostředků z veřejných zdrojů, 
a proto jim nezbývá nic jiného, než se obracet na dárce 
a sponzory, aby pomohli zajistit to, co by měl zajišťovat 
a financovat stát, či další veřejnoprávní složky a organizace.

Naštěstí existují firmy i jednotlivci, kteří jsou schopni 
a hlavně ochotni pomoci, i když dnešní doba často není 
ani pro ně jednoduchá.

O to cennější je Vaše pomoc, které si nesmírně vážíme.
Za finanční dary děkujeme všem dárcům a sponzorům.

Za zaměstnance SOUo Králíky
Mgr. Petra Doubravová, ředitelka

Kam z deváté třídy?
Ještě nevíte, kam z deváté třídy? Pojďte k nám, do Středního od-

borného učiliště opravárenského v Králíkách. Nabízíme lukrativní 
učební obory pro chlapce i dívky, které zaručí jistotu budoucího 
zaměstnání - opraváře zemědělských strojů a strojního mechanika. 
Během studia získáte zdarma řidičské průkazy nejen na osobní au-
tomobil, ale rovněž na nákladní automobil a traktor. A to ještě není 
vše, máte možnost získat zdarma svářečský průkaz, čímž se velmi 
zvýší vaše kvalifikace a možnost dalšího uplatnění v budoucím 
zaměstnání. Ale to stále ještě není vše, všechny řidičské průkazy 
mohou u nás nově získat zdarma rovněž i děvčata a chlapci v nově 
otevřeném čtyřletém maturitním studijním oboru mechanizace 
a služby. Absolventi tohoto nového studijního oboru se uplatní 
jako zemědělští technici, vedoucí nebo technici v opravnách a za-
řízeních poskytujících další servisní služby, prodejci zemědělské 
techniky a pracovníci v poradenských službách, jako samostatní 
podnikatelé v obchodu se zemědělskou technikou. Absolventi 
mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo 
vysokých školách. Během studia mohou žáci získat stipendium.

Ing. Jan Reichl, zástupce ředitelky SOUo Králíky
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Lživá optika aneb Na hrubý pytel…
V minulém čísle Králického zpravo-

daje publikoval Antonín Vyšohlíd článek 
s názvem Změna optiky. Bilancuje v něm 
své působení v minulém volebním období. 
Jeden odstavec věnoval mé osobě, ale byl 
při tom často nepřesný a minimálně jednou 
lhal. Proto se k jeho textu krátce vracím.

Pan Vyšohlíd píše: „ …jsem byl nucen 
čeĺit neustálým atakům a pokusům o mé 
odvolání… ze strany Pavla Strnada.“ Není 
to pravda. Návrh na odvolání pana Vyšo-

hlída byl vznesen pouze jednou, učinil tak 
zastupitel Ing. Roman Kosuk na zasedání 
ZM dne 16. 7. 2012. Hlasování – pro od-
volání: 3 (Ing. Kosuk, JUDr. Ježek, Mgr. 
Nesvadba), zdržel se: 1 (p. Křivohlávek), 
proti: 9 (ostatní přítomní včetně mne, jelikož 
to v té chvíli byla absolutní a bezkoncepční 
improvizace). Snad si pan Vyšohlíd dokáže 
po čtyřech letech pobytu na radnici najít 
příslušný zápis z jednání zastupitelstva. 
A protože jistě dokáže a mohl tak učinit, 

tak v tomto bodě vědomě lže.
Pravdou je, že jsem pana Vyšohlída opa-

kovaně kritizoval za jeho pracovní výkony 
ve funkci místostarosty. Podle zákona o ob-
cích jsou totiž členové rady odpovědní ze 
své práce zastupitelům (§ 99, odst 1, z.č. 
128/2000 Sb.). Zastupitelé mají plné právo 
a dokonce povinnost členy rady hodnotit! 
Nevidím jedinou skutečně užitečnou a vel-
kou věc, která by po panu Vyšohlídovi na 
radnici zůstala. Z mého pohledu bylo jeho 
největší snahou ukončit provoz kina, tedy 
kino nedigitalizovat. Snad každý bude 
souhlasit s tvrzením, že něco vybudovat 
a provozovat dá práci, naopak něco zničit 
umí každý. Pan Vyšohlíd nedokázal ve své 
funkci nic ani vybudovat, ani (naštěstí) 
zničit. Pro pořádek: to není pochvala.

Dále pan Vyšohlíd píše: „Ten se dle mého 
nemohl a nechtěl smířit s výsledkem před-
cházejících voleb.“ S výsledkem předcháze-
jících voleb jsem se smiřovat nemusel, pro-
tože to byla velká radost a vítězství – téměř 
25% a čtyři mandáty pro Naše Město. Horší 
byla samotná volba na ustavujícím zasedání 
ZM, kdy zastupitelé zvolili místostarostou 
člověka z celkově až šesté kandidátky 
a s osobním volebním ziskem 217 hlasů, 
přičemž např. všech patnáct kandidátů 
Našeho Města mělo svůj osobní volební 
zisk vyšší! V absolutním celkovém pořadí 
tehdejších kandidátů byl pan Vyšohlíd 
až čtyřicátý první. S tím se samozřejmě 
smiřuje těžko, což dnes obdobně zažívají 
někteří členové současného zastupitelstva 
(platí stejný volební zákon). 

Pan Vyšohlíd také napsal: „Jen čas uká-
že, jak velké jsou profesní ambice Pavla 
Strnada.“ Čas to možná ukáže, ale Vám do 
toho vůbec nic není, pane Vyšohlíde, jsou 
to moje ambice. Jestli jste si ráčil všimnout, 
tak o tom, kdo chce čím být, už 25 let ne-
rozhoduje uliční výbor KSČ. 

Naposledy pan Vyšohlíd: „Věřím v tom-
to směru na zdravý lidský rozum, který 
snad zabrání tomu, že podobná nevyrov-
naná osobnost získá téměř neodvolatelnou 
a doživotní funkci na kralické radnici.“ 
Pan Vyšohlíd si naběhl a podobně jako 
stará drbna na pavlači uvěřil fámám, kte-
ré říkají, že se stanu příštím tajemníkem 
městského úřadu. Je to hloupost, takový 
úmysl jsem nikdy neměl a nemám. Navíc 
pan Vyšohlíd evidentně nevěří personálním 
mechanismům, které mohl a měl čtyři roky 
opatrovat a kultivovat (výběrová řízení 
a vše, co s nimi souvisí).

Závěrem konstatuji, že mi není známo, že 
by pan Vyšohlíd dosáhl medicínského vzdě-
lání, které by jej opravňovalo k výrokům 
o „nevyrovnané osobnosti“, tedy k diagnóze 
z oblasti psychologie či psychiatrie. Na dru-
hou stranu to ovšem velmi dobře korespon-
duje s mým dlouhodobým a nezvratným 
přesvědčením, a sice že pan Vyšohlíd je dr. 
Cvachem naší komunální politiky.

Pavel Strnad

Šedá eminence na radnici?
V pondělí 10. listopadu se konalo na Střel-

nici ustanovující zastupitelstvo. Karty byly 
již předem rozdány a každému, kdo se o dění 
na Králicku trochu zajímá, bylo jasné, jak to 
dopadne. To, co mohli všichni přítomní na 
vlastní oči sledovat v průběhu jednání, však 
předčilo mé očekávání. Vedení města a rad-
ní byli zvoleni nejmenší možnou většinou 
8:7, což znamená, že každý musel hlasovat 
i sám pro sebe, aby získal funkci, na kterou 
byl navržen.  To se občas stává. Myslím si 
ale, že je to za posledních 25 let poprvé, 
kdy VŠICHNI zvolení získali takto nízkou 
podporu. Při poslední volbě před čtyřmi lety 
získala starostka p. Ponocná výrazně silnější 
mandát, mandát deseti hlasů (hlas dostala 
např. i od p. Krabce a p. Vyšohlída). Pro mě to 
již před čtyřmi lety znamenalo jasný signál, 
že jmenovaní pánové chtějí spolupracovat 
ve prospěch občanů a města. Uprostřed zmi-
ňovaného období „složil“ funkci předsedy 
finančního výboru p. Strnad, následně tuto 
funkci po něm přijal pan Krabec, čímž určitě 
vyšel vstříc vedení města a znovu ukázal, že 
to se spoluprácí myslí vážně.

A teď zpátky k pondělku 10. listopadu. 
Po velmi hladkém zvolení vedení města 
a radních si v rámci diskuze vzal slovo 
p. Krabec, který mimo jiné poukázal na 
skutečnost, že díky výsledkům voleb v na-
šem městě právě nyní nastala ideální doba 
pro to, aby se mohla utvořit velká koalice, 
která by měla silný mandát a velkou pod-
poru obyvatel. On sám se po volbách jako 
lídr vítězné volební strany a člověk, který 
jasně získal nejvíce hlasů ze všech kandi-
dátů, snažil vyjednávat se členy vzniknuvší 
koalice – bohužel neúspěšně. Dále uvedl, 
že je přesvědčen, že tento stav není dobrý. 
Občané Králicka si zaslouží určitou stabi-
litu a také si ji přáli. Po jeho proslovu se 
sálem, a to poprvé ten večer, nesl velmi 
dlouhý potlesk. Paní starostka potvrdila 
slova p. Krabce o nedobrém signálu pro 
místní občany, ale podle jejích slov se 
bohužel velkou koalici nepodařilo sestavit. 
Dále jsme se od paní starostky dozvěděli, 
že ji sice pan Krabec žádal o schůzku, ale 
v tu dobu už prý byla domluvena „osmič-
ka“, což také panu Krabcovi sdělila.

Přihlásila jsem se o slovo a zeptala se, 
čemu by vadilo, kdyby zmíněná koalice byla 
větší a tím pádem logicky i silnější. Po asi 20 

vteřinovém tichu jsme se od paní starostky 
dozvěděli, že důvodů bylo víc. Vzpomněla 
si však jen na jeden. Nové koalice se údajně 
dotklo, jakým způsobem se pan Krabec 
omluvil z účasti na předvolebním mítinku, 
který se uskutečnil ve školní jídelně. Tato 
odpověď mě, mírně řečeno, poněkud ne-
uspokojila. Paní starostka si vzala znovu 
mikrofon, opět nastala chvíle nepříjemného 
ticha a pak to začalo. Ukázalo se, pod čí 
taktovkou se bude pravděpodobně příští 
čtyři roky hrát. Mikrofonu se totiž chopil p. 
Strnad, samozřejmě se do diskuze nepřihlá-
sil. Nikdo mu slovo neudělil. Ale on přesto 
začal mluvit místo paní starostky. Dozvěděli 
jsme se od něj, že on s panem Krabcem 
nikdy vyjednávat nebude, a to kvůli tomu, 
co mu pan Krabec provedl v roce 2002. Rád 
by prý sám viděl toho „Mirka Dušína“, který 
by panu Krabcovi odpustil. Historky o „ 
esembácích“ a další „pikantní“ podrobnosti, 
které padaly z úst nově zvoleného radního, 
zmiňovat nebudu. Tato sdělení pana Strnada 
patří do bulváru. Z nenávisti, která tryskala 
z jeho slov, až mrazilo. Je naprosto jasné, 
že se v tomto případě jedná o osobní spory, 
které rozhodně k nestrannému rozhodování 
radnice nepřispějí a na oficiální jednání už 
vůbec nepatří.

Neodpustím si ještě několik slov ke čle-
nům občanského hnutí Občané Králicka. 
Dovolím si citovat z jejich facebookových 
stránek: „ Máme pocit, že v mnoha přípa-
dech hrají osobní vztahy nebo zájmy roli, 
která jim nepřísluší. Zastupitelé a úředníci 
se často rozhodují spíše na základě osobních 
antipatií či sympatií“. Tak to jste, vážení, tak 
říkajíc „trefili hřebíček na hlavičku“. Jen 
nechápu, proč jste právě nyní nezakročili. 
Právě teď jste promarnili šanci ukázat, že 
skoncovat s takovou situací doopravdy 
chcete. V novém zastupitelstvu jsou dva 
zástupci tohoto uskupení z toho jeden v radě 
města. Budou mít jistě možnost dokázat, 
že svá slova nemyslí jen jako předvolební 
sliby, které není po volbách třeba plnit. 

Všechny strany měly ve svém programu, 
že tu jsou pro co nejširší veřejnost, jsou tu 
pro lidi. Věřím, že noví zastupitelé jsou 
slušní lidé a v budoucnu se odváží říci svůj 
názor. Uvidíme, zda přišli vládnout, nebo 
sloužit a s rozumem řídit věci veřejné.

Iveta Kubíčková
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Králické povolební dozvuky
Po zvažování, zda se vracet zpět ke 

králickým volbám, jsem se nakonec 
rozhodl vystoupit v povolební diskuzi 
na stránkách Králického zpravodaje. 
Občané Králík se mě ptají, proč jsem 
vzdal (a zabalil) souboj o radnici a proč 
je nechci zastupovat.  Všem, se kterými 
jsem se potkal, jsem odpověděl: nic jsem 
nevzdal a nic jsem nezabalil. Kdo rozumí 
našemu poměrně složitému volebnímu 
zákonu, ví, že občané zvolí 15 zastupite-
lů. Ti následně mezi sebou zvolí vedení 
města, tj. starostu, místostarostu a 3 radní. 
Postačuje k tomu prostá většina hlasů, 
tedy v našem případě 8, bez ohledu na do-
sažené počty hlasů při vlastních volbách. 
To se přihodilo i v našem městě, ihned po 
volbách se spojila skupina 4 volebních 
stran s celkem 8 mandáty a vytvořila 
společně koalici. Při velké podobnosti 
předvolebních témat a programů je jasné, 
že tyto strany se nespojily na podkladě 
podobných programů, ale na základě 
osobních vazeb. Spojení těchto stran se 
ostatně tušilo již před volbami.

Sdružení nezávislých kandidátů PRO 
Králicko, jehož jsem byl lídrem, ve 
volbách zvítězilo s náskokem 849 hlasů 
před sdružením nezávislých kandidátů 
Naše město, jehož lídr (bývalá i nynější 
paní starostka) získal o 160 hlasů méně. 
Chci srdečně poděkovat všem voličům, 
kteří nám dali své hlasy a tak velkou 
důvěru.  Při porovnání výsledků voleb 
ve městě zjistíme, že současná koalice 
(8 mandátů) v porovnání s opozicí (7 
mandátů) i absolutně získala od voličů o 
6 hlasů méně, celkový poměr byl 9 557 
: 9 551. Proč vám uvedená čísla před-
kládám? Abyste pochopili, že výsledek 
voleb zdaleka není takový, aby se s ním 
dalo nakládat tak, jak s ním naložila výše 
zmíněná koalice. Členy nové rady města 
se stali výhradně členové „vítězné“ ko-
alice, a to ve všech případech nejnižším 
možným počtem hlasů - 8 hlasů pro: 
7 hlasů proti. Což znamená, že každý 
z jejích členů se stal členem rady svým 
vlastním hlasem… 

Tento postup je legitimní a zákonný. 
Není to ale dobře ani pro prestiž rady 
města ani pro Králíky samotné. Nově 
zvolené vedení města se má stát zástup-
cem všech občanů Králík, nejenom těch, 
kteří je volili. Jak se tedy budou chtít 
bavit s občany z „druhé strany“, tedy 
s těmi, kteří je nevolili a kteří jejich 
postup vnímají jako velmi nestandard-
ní?  Bohužel to opět povede ke vnímání 
rozděleného města na NAŠE MĚSTO 
a JEJICH MĚSTO. To je špatně. Pro nás 
pro všechny. Všichni žijeme v našem 
krásném koutu světa a všichni usilujeme 
o jeho další rozvoj. I když nejsme jedi-

ným městem, kde povolební uspořádání 
dopadlo jinak, než byla vůle voličů, 
v našem malém městě je to daleko vidi-
telnější. Tady se neschováme za partajní 
sekretariáty a vyjednávací týmy.

Když už ale píši o tom, co je špatně, 
chtěl bych uvést i 2 pozitivní příklady 
funkčních měst:

Příklad 1: Letohrad. Sdružení ne-
závislých kandidátů Pro Letohradsko 
v čele s bývalým a už i současným sta-
rostou Petrem Fialou ve volbách získalo 
55,70% hlasů a v 21-členném zastupitel-
stvu 13 mandátů. V Letohradě se voleb 
zúčastnilo jen 5 stran, starosta získal 
2088 hlasů (tj suverénně nejvíce, o 333 
více než nejbližší úspěšný kandidát, tedy  
70,5% všech možných dosažitelných 
hlasů). V radě města jsou zastoupena 
3 sdružení, a to navzdory jasné většině 
mandátů vítězné strany v zastupitelstvu. 
Když se lidí z Letohradu zeptáte, vět-
šinou stojí za svým starostou a říkají, 
že umí komunikovat vždy a se všemi. 
Nebo slyšíte jen – ten to dělá dobře a je 
v pohodě.

Příklad 2: naše partnerské město Vill-
mar. Vím, je to 800 km daleko a v jiném 
prostředí. Tady je volen starosta přímo. 
Pokud starosta občany k něčemu vyzve, 
požádá je nebo poprosí, okamžitě najde 
ohromný počet lidí, kteří jsou mu ná-
pomocni. Je to prostě JEJICH starosta, 
požívající ohromné autority – vždyť si 
ho sami napřímo zvolili. Nejsem naivní 
a vím, že Villmar má samozřejmě taky 
své bolesti a problémy. Ale po 18 letech 
zkušeností s jejich obyvateli vím, že 
jsou jinde než my v Králíkách. V celé 

naší republice již dlouho hovoříme 
o modelu občanské společnosti. Přiznám 
se, že jsem dlouho nevěděl, co se za tím 
skrývá. Villmar mi se svojí pozitivně 
naladěnou a otevřenou komunitou dal 
odpověď.

Na závěr asi to nejpodstatnější: rád 
bych, abyste pochopili, že to, co vám 
nyní sděluji, není příběh zneuznaného 
lídra vítězné volební strany. Je to náš 
společný příběh, je to příběh Králík, pří-
běh o naší budoucnosti, tvorbě občanské 
společnosti a vzájemného soužití. Je to 
o tom, jak dobře nebo jak špatně budeme 
fungovat dovnitř i navenek. I o tom, jak 
úspěšní budeme v soutěži s ostatními 
obcemi. Nejdůležitějším slovem při fun-
gování obce je KOMUNIKACE všech 
zúčastněných. Lidé spolu nekomuniku-
jící mají tendenci si daleko snáze o sobě 
myslet leccos.

I když dnešní volbu vnímám jako 
špatnou, je legitimní a jako takovou 
ji budu respektovat. Na závěr za sebe 
i své kolegy ze sdružení PRO Králicko 
chci říci, že budeme snažit se všemi 
komunikovat co nejvíce a svůj mandát 
vykonávat usilovně a zodpovědně.

D. Krabec, zastupitel

Poděkování
Jménem svým a také osadních výborů 

na Králicku chci poděkovat panu Antonínu 
Vyšohlídovi, místostarostovi v minulém 
volebním období (2010 – 2014) za jeho 
zodpovědnou práci. Občané z přilehlých 
vesnic měli možnost se s ním setkávat ka-
ždý měsíc po 17. hodině ve své obci. Lidé 
z vesnice málo chodí na veřejné zasedání 
zastupitelstva města, jedním z důvodů je 
i nevyhovující autobusové spojení do Krá-
lík a z Králík v čase jednání zastupitelstva. 
Proto byl místostarosta vítanou osobností 
z radnice, seznamoval nás s děním ve městě 
a na Králicku. Zároveň s námi zodpovědně 
řešil otázky týkající se dané obce. Pečlivě si 
zapisoval požadavky místních občanů. Něco 
vysvětlil hned, něco po měsíci. Složitější 
problémy a kritické poznámky se řešily 
průběžně. Ne všechno se podařilo splnit. 
Nikdo není dokonalý a všem se nezavděčí. 
Přesto mnozí z nás, kteří jsme poznali vlíd-
né jednání pana Vyšohlída, podpořili jsme 
svým hlasem jeho kandidaturu do zastupi-
telstva. Za spolupráci s lidmi na venkově 
si to zasloužil. Také několikrát úspěšně 
reprezentoval naše město v Německu při 
setkáních partnerských spolků Villmar – 
Králíky. Ochotně nám, členům spolku, 
překládal do němčiny a bavil hosty zpěvem 
a hrou na kytaru. Závěrem tohoto článku 
přeji p. Vyšohlídovi do budoucna hodně 
zdraví a úspěšné pokračování v práci pro 
dobro spoluobčanů v novém zastupitelstvu.

Janina Maurerová

Masáže Renata Brychová
ulice Dlouhá 296, Králíky
objednávky 607663350

Prodej dárkových
a vánočních poukázek.
www.masaze-renata.cz

Poděkování
Ráda bych poděkovala panu Chvo-
janovi z pohřební služby v Červené 
Vodě za vstřícnost, ochotu a profe-
sionální jednání při spolupráci na 
vypravení pohřbu.

Zuzana Vítková - květinářství
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Poděkování
Sjednocená organizace nevidomých a sla-

bozrakých ČR Česká Třebová, touto cestou 
děkuje Městu Králík, za finanční příspěvek 
na činnost v roce 2014. Organizace pomáhá 
zrakově postiženým občanům.

Bílá pastelka
Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých ČR Česká Třebová, 
touto cestou děkuje žákům ZŠ 5. května 

Králíky, za aktivní pomoc při sbírce Bílá 
pastelka, která se uskutečnila 15. října 2014. 
Ve Vašem městě a okolí se žákům školy po-
dařilo prodat pastelky za 10 221 Kč. V sou-
těži, která sbírku provází, vyhrála dvojice 
prodejců z Králík za Pardubický kraj, a je 
pozvaná na oficiální poděkování do Prahy. 

My, touto cestou blahopřejeme. Celkový 
výtěžek sbírky činí 1 775 878 Kč.

Děkujeme všem příznivcům, kteří nás 
podpořili zakoupením bílé pastelky, která 
symbolizuje zrakové postižení. 

SONS ČR, Mlýnská 900, Česká Třebová

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města
č. 6 konaného 10. listopadu 2014

Přítomní členové zastupitelstva měs-
ta: Mgr. Beran Miroslav; Ing. Dostálek 
Ladislav; Mgr. Hejkrlík Martin; Mgr. 
Hlava Karel; Hrda David; Ing. Kosuk 
Roman; Mgr. Krabec Dušan; Ing. Kubín 
Václav; Ing. Málek Karel; Ponocná Jana; 
Ing. Strnad Pavel; Šiko Pavel; Mgr. 
Švanda Jiří, Ing. Tóth Ladislav; Vyšohlíd 
Antonín.

Za MěÚ: Ing. Bouška Miroslav, Prau-
sová Jitka, Ing. Švéda Roman.

Program:
1. Slib členů zastupitelstva
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů zápisu,

schválení programu
4. Schválení způsobu volby
5. Volba starosty města
6. Volba místostarosty města
7. Volba členů Rady města
8. Volba předsedy finančního výboru
9. Volba předsedy kontrolního výboru

1. Slib členů zastupitelstva
Starostka města paní Jana Ponocná 

zahájila ustavující zasedání a přivítala pří-
tomné občany. Podle zákona je povinností 
svolat ustavující jednání ZM do 15 dnů 
ode dne oficiálního vyhlášení výsledku 
voleb. Tato povinnost byla dodržena, 
jednání bylo řádně a včas svoláno. Dále 
konstatovala, že po proběhlé prezenci jsou 
přítomni všichni zvolení zastupitelé. Poté 
složila slib podle § 69 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích a vyzvala jmenovitě všechny 
přítomné zvolené zástupce také ke složení 
slibu.

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelkou tohoto jednání byla 

navržena a schválena paní Jitka Prausová.
ZM/2014/06/086: Zastupitelstvo 

města Králíky schvaluje zapisovatelkou 
tohoto jednání paní Jitku Prausovou.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

3. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 

a schváleni Ing. Ladislav Tóth a Mgr. 
Karel Hlava.

ZM/2014/06/087: Zastupitelstvo 
města Králíky schvaluje jako ověřova-
tele dnešního zápisu jednání pana Ing. 
Ladislava Tótha a Mgr. Karla Hlavu.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

Paní starostka navrhla doplnění pro-
gramu o bod Schválení programu a poté 
navrhla hlasovat o doplněném návrhu 
programu.

ZM/2014/06/088: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje program jednání 
dne 10.11.2014 s navrženou změnou.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4. Schválení způsobu volby
Paní starostka navrhla hlasovat o způ-

sobu volby orgánů města a navrhla hla-
sovat elektronicky a zároveň zvednutím 
ruky.

ZM/2014/06/089: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje zvolení starosty, 
místostarosty, členů Rady města Krá-
líky a předsedů finančního a kontrol-
ního výboru elektronickým hlasováním 
a zvednutím ruky.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

5. Volba starosty města
Pan Mgr. Karel Hlava navrhl na funkci 

starosty města pana Mgr. Dušana Krabce.
ZM/2014/06/090: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky volí starostou města Králíky 
pro volební období 2014 – 2018 pana 
Mgr. Dušana Krabce.

Hlasování: 6:8:1 (neschváleno)

Pan Ing. Ladislav Tóth navrhl na funkci 
starostky města paní Janu Ponocnou.

ZM/2014/06/091: Zastupitelstvo 
města Králíky volí starostkou města 
Králíky pro volební období 2014 – 2018 
paní Janu Ponocnou.

Hlasování: 8:7:0 (schváleno)

6. Volba místostarosty města
Pan Ing. Václav Kubín navrhl na funkci 

místostarosty města pana Mgr. Dušana 
Krabce.

ZM/2014/06/092: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky volí místostarostou města 
Králíky pro volební období 2014 – 2018 
pana Mgr. Dušana Krabce.

Hlasování: 6:8:1 (neschváleno)

Pan David Hrda navrhl na funkci 
místostarosty města pana Mgr. Martina 
Hejkrlíka.

ZM/2014/06/093: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky volí místostarostou města 
Králíky pro volební období 2014 – 2018 
pana Mgr. Martina Hejkrlíka.

Hlasování: 8:7:0 (schváleno)

7. Volba členů Rady města
Paní starostka navrhla členem rady 

města pana Ing. Pavla Strnada.
ZM/2014/06/094: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky volí pana Ing. Pavla Strnada 
členem Rady města Králíky pro volební 
období 2014 – 2018.

Hlasování: 8:7:0 (schváleno)

Pan Mgr. Dušan Krabec navrhl členem 
rady města pana Ing. Václava Kubína.

ZM/2014/06/095: Zastupitelstvo 
města Králíky volí pana Ing. Václava 
Kubína členem Rady města Králíky pro 
volební období 2014 – 2018.

Hlasování: 6:8:1 (neschváleno)

Paní starostka navrhla členem rady 
města pana Ing. Ladislava Tótha. 

ZM/2014/06/096: Zastupitelstvo 
města Králíky volí pana Ing. Ladislava 
Tótha členem Rady města Králíky pro 
volební období 2014 – 2018.

Hlasování: 8:7:0 (schváleno)

Pan Antonín Vyšohlíd navrhl členem 
rady města pana Mgr. Karla Hlavu.

ZM/2014/06/097: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky volí pana Mgr. Karla Hlavu 
členem Rady města Králíky pro volební 
období 2014 – 2018.

Hlasování: 6:8:1 (neschváleno)

Paní starostka navrhla členem rady 
města pana Mgr. Miroslava Berana.

ZM/2014/06/098: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky volí pana Mgr. Miroslava 
Berana členem Rady města Králíky pro 
volební období 2014 – 2018.

Hlasování: 8:7:0 (schváleno)

8. Volba předsedy finančního výboru
Nebylo přijato žádné usnesení.

9. Volba předsedy kontrolního vý-
boru

ZM/2014/06/099: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky volí předsedou kontrolního 
výboru pana Antonína Vyšohlída.

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

Starostka ukončila jednání v 19:05 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ
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29. 10.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

pozemků st.p.č. 118/1 – zastavěná plocha – 
zbořeniště o výměře 318 m2 a st.p.č. 118/2 
– zastavěná plocha – zbořeniště o výměře 78 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou evidovány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 2012 – ostatní plochy o vý-
měře 194 m2, p.p.č. 2022 – ostatní plochy 
o výměře 3 729 m2 a části pozemku p.p.č. 
2015 – trvalého travního porostu o výměře 
cca 4 200 m2 v k.ú. Horní Lipka, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, resp. nerealizovat převod ne-
movitostí s žadatelem, který má vůči městu 
Králíky dluh.

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 1046/1 – orné půdy, p.p.č. 
1046/6 – zahrady a p.p.č. 1046/98 – zahrady 
vše v k.ú. Králíky, které jsou evidovány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí 
se stavebním záměrem – „Novostavba vete-
rinární ordinace na p.p.č. 1046/130 - zahradě  
v k.ú. Králíky“ pana D. Š., Červená Voda, tj. 
souhlasí s přesahem požárně nebezpečného 
prostoru na veřejné prostranství.

RM schvaluje požádat Armádní Servisní, 
příspěvkovou organizaci, se sídlem Pod-
babská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice 
o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a to o:

- frézku universální TOS Olomouc FA3AU
- pilu rámovou hydraulickou TOS PR 20
- soustruh TOS Galanta SUI 32A
- vrtačku sloupovou VS32B
- odsávání pilin Proclima SVAMP MO 

1400 II 2D ST1 na město Králíky.
RM schvaluje nový záměr pronájmu pro-

storů sloužících podnikání v přízemí budovy 
čp. 363, která je součástí pozemku st.p.č. 
222 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a ukládá MO zveřejnit záměr 
pronájmu těchto prostor dle Pravidel pro 
pronajímání prostorů sloužících podnikání 
ve vlastnictví města Králíky.

RM doporučuje zrušení rozhodnutí 
ZM/2014/03/046 ze dne 16. 6. 2014 a uklá-
dá MO jednat s novými vlastníky pozemků 
st.p.č. 272 – zastavěné plochy o výměře 19 
m2, p.p.č. 2452/2 – trvalého travního porostu 
o výměře 69 m2 a p.p.č. 2453/2 – trvalého 
travního prostu o výměře 232 m2  v k.ú. Horní 
Lipka, které jsou evidovány na LV č. 227 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, o převodu těchto 

pozemků na město Králíky za kupní cenu ve 
výši 100 Kč/m2, náklady spojené s převodem 
uhradí město Králíky. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje snížení kupní ceny za 
prodej pozemku p.p.č. 254 – ostatní plochy 
o výměře 216 m2 v k.ú. Králíky, o které si 
požádali vlastníci bytových jednotek v čp. 4 
na Velkém náměstí v Králíkách, a doporučuje 
potvrdit rozhodnutí ZM/2014/05/071 ze dne 
8. 9. 2014 a zároveň ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. Dále RM ukládá MO 
sdělit vlastníkům bytových jednotek v čp. 4 
na Velkém náměstí v Králíkách způsob sta-
novování kupních cen při prodeji nemovitých 
věcí města Králíky.

RM schvaluje zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající v uložení, zřízení 
a provozování stavby na pozemcích p.p.č. 
2119, p.p.č. 2138 a p.p.č. 2446 v k.ú. Červený 
Potok, které jsou zapsány na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a dále v právu 
přístupu a příjezdu pro oprávněnou společ-
nost JAVITO-MVE, s.r.o., IČ 28633920,se 
sídlem Teplická 256, 753 01 Hranice - Hra-
nice I - Město, a jí pověřeným třetím osobám 
za účelem uložení, oprav, údržby a provozu 
stavby. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
stanovenou znaleckým posudkem podle 
skutečného zaměření stavby. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

RM schvaluje nový záměr pronájmu pro-
storu – garáže ve stavbě bez čp/če, která je 
součástí pozemku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, 
nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prostor 
se nachází v přízemí v levé části stavby, je 
o výměře 10,5 m2, účel pronájmu - garáž, 
nájemné ve výši 300 Kč/měsíc a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit do doby přihlášení 
prvního zájemce o pronájem.

RM schvaluje pacht pozemků p.p.č. 207/2 
– ostatní plochy o výměře 156 m2 a p.p.č. 
207/16 – ostatní plochy o výměře 136 m2 
v k.ú. Králíky, nemovitosti jsou zapsány na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, a to paní M. H., Králíky za účelem zří-
zení zahrady, odpočinkové plochy a umístění 
sušáků na prádlo, a to za pachtovné ve výši 
876 Kč/rok. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o vý-
měře 36 m2 v k.ú. Horní Lipka, nemovitost 
je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve 
výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
14-59 a MK 52126/2014 OPP přidělená 
městu Králíky rozhodnutím resortních minis-

terstev a Krajského úřadu Pardubického kraje 
a interní rozpočtové opatření číslo 201407, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v pří-
jmech a výdajích o částku 964.330,90Kč. 

RM bere na vědomí výroční zprávu pří-
spěvkové organizace Základní umělecká 
škola Králíky.

RM bere na vědomí informaci TJ o pro-
jektu vybudování dvou střešních oken 
a schvaluje podání žádosti města Králíky na 
vydání stavebního povolení na vybudování 
dvou střešních oken v č.p. 369 dle přiložené 
výkresové dokumentace.

RM schvaluje osobní příplatek panu Mgr. 
Michalu Kosovi, řediteli příspěvkové orga-
nizace Městské muzeum Králíky s účinností 
od 1. 11. 2014 dle přílohy č. 1.

RM schvaluje osobní příplatek paní Mgr. 
Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna Králíky s účin-
ností od 1. 12. 2014 dle přílohy č. 1.

RM mimořádnou odměnu paní Mgr. 
Kateřině Brandejsové, ředitelce příspěvkové 
organizace Městská knihovna dle přílohy č. 1.

RM schvaluje „Organizační řád MěÚ 
Králíky“ s účinnosti od 1. 11. 2014.

RM souhlasí se skácením vyznačených 
stromů (druhová skladba jíva, bříza a javor) 
na p.p.č. 2615 a souhlasí s   uzavřením písem-
né dohody o zpracování dřevní hmoty s pa-
nem M. B., Prostřední Lipka, za podmínky, že 
veškeré práce budou provedeny dle vyznačení 
probírky na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s  prodloužením termínu 
pro dokončení dohody uzavřené s  panem 
J. V. (schválené usnesením Rady města č. 
RM/2013/36/547 ze dne 18. 9. 2014) do 30. 
4. 2015.

RM souhlasí se skácením 2 ks olše a 1 
ks jasanu na p.p.č. 2554 v k.ú. Horní Lipka 
a současně souhlasí s prodejem dřevní hmoty 
„na pařezu“ společnosti Služby města Králí-
ky, s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 69 Krá-
líky, za cenu dle platného ceníku společnosti, 
tj. 380 Kč/m3 bez DPH za olše a 425 Kč/m3 
bez DPH za jasan.

RM schvaluje dodatek č. 3 rámcové 
smlouvy č. 009333 o poskytování veřejně 
dostupných služeb el. komunikací Vodafone 
OneNet a technickou specifikaci k této rám-
cové smlouvě.

RM schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 1.000 Kč Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých – 
oblastní pobočka Česká Třebová na zajištění 
sociálního poradenství pro nedoslýchavé ve 
městě Králíky v roce 2014, a to na základě 
darovací smlouvy.

RM navrhuje pana Ing. Martina Ráboně na 
udělení ceny „Za zásluhy o Pardubický kraj“. 

RM schvaluje program ustavujícího zase-
dání ZM dne 10. 11. 2014.

5. 11.
RM schvaluje nový záměr pronájmu pro-

storu sloužícího podnikání v bytovém domě 
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čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 
v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o prostory provozní místnosti a pří-
slušenství (čekárna, chodba, sklad a sociální 
zařízení) v přízemí bytového domu o celkové 
výměře 57,2 m2, účel pronájmu - nespecifi-
kován, nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok a RM 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit do doby 
přihlášení prvního zájemce o pronájem.

RM schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce 
č.j. 5393/2008 ze dne 28. 8. 2008 a jejího 
dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2009 mezi městem 
Králíky a Tělovýchovnou jednotou SOKOL 
Boříkovice, se sídlem Králíky, týkající se 
změny předmětu výpůjčky (sloučení par-
cel, změna výměry a hodnoty vypůjčených 
nemovitých věcí) a ostatních náležitostí 
smlouvy v souvislosti s účinností NOZ, a to 
v předloženém znění.

RM v souladu s usnesením RM/2012/10/125 
ze dne 7. 3. 2012 schvaluje zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení 
(instalace), provozu, údržby a oprav a dále 
v právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 
1043/2, p.p.č. 1043/32, p.p.č. 1043/51, p.p.č. 
1043/52, p.p.č. 1046/7, p.p.č. 1046/61, p.p.č. 
1046/80, p.p.č. 1046/81, p.p.č. 1046/82, p.p.č. 
1046/83, p.p.č. 1046/84, p.p.č. 1046/85, p.p.č. 
1046/86, p.p.č. 1046/87, p.p.č. 1046/88, p.p.č. 
1046/89, p.p.č. 1046/90, p.p.č. 1046/91, p.p.č. 
1046/92, p.p.č. 1046/93, p.p.č. 1046/125, 
p.p.č. 1046/126, p.p.č. 1046/129, p.p.č. 
2232/13, p.p.č. 2232/14, p.p.č. 223/16, p.p.č. 
3822 a p.p.č. 3829 v k.ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
pro oprávněnou Alberon Letohrad, s. r. o., se 
sídlem Letohrad, a jí pověřeným třetím oso-
bám na dobu neurčitou a bezúplatně. Zároveň 
RM schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě v předloženém znění.

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
spočívajícího ve zřízení, umístění, provo-
zování, oprav, údržby a výměny zařízení 
distribuční soustavy a dále v právu přístupu 
a příjezdu na pozemek p.p.č. 2735 v k. ú. 
Horní Lipka, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, v souvislosti 
s provozováním distribuční soustavy pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a. s., se síd-
lem Děčín, a jí pověřeným třetím osobám. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
14-58, číslo CZ.1.04/4.1.00/B8.00001, číslo 
14165583 a číslo 115D222004407 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím resortních mini-
sterstev, Krajského úřadu Pardubického kraje 
a přidělené na základě Smlouvy o vzájemné 
spolupráci při realizaci projektu „Systémová 
podpora rozvoje meziobecní spolupráce 
v ČR v rámci území správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností“ a interní rozpočtové 
opatření číslo 201408, kterými se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 3.516.755,90 Kč.

RM souhlasí se skácením vyznačených 
stromů (druhová skladba osika, olše, jíva 
javor, jasan a bříza) na p.p.č. 319/2 v k.ú. 
Dolní Hedeč a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů s  panem J. V., bytem Dolní 
Hedeč, za podmínky, že:

veškeré práce budou provedeny dle vyzna-
čení probírky v termínu do konce roku 2015,

skáceny budou stromy jen do obvodu 
kmene 80 cm – pan Vašina bude jednotlivé 
obvody kmenů před skácením kontrolovat,

veškeré práce budou provedeny na jeho 
náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu. 

RM souhlasí s odstraněním 3 ks bříz na 
pozemku p.č. 155/1 v k.ú. Králíky a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
Š. B., bytem Štíty, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na jeho vlastní náklad 
a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé pali-
vové dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s odstraněním 1 ks jasanu na 
pozemku p.č. 1524/2 a 2 ks jasanu na p.p.č. 
1525 v k.ú. Dolní Boříkovice a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z těchto stromů s paní S. 
H. G. bytem Králíky s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na její vlastní náklad 
a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé pali-
vové dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí s odstraněním 3 ks vrby a 1 ks 
jasanu na pozemku evidovaném ve ZE jako 
st.p.č. 84 (PP) v k.ú. Dolní Hedeč a současně 
souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpra-
cování dřevní hmoty z těchto stromů s V. V., 
bytem Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na jeho vlastní náklad a ne-
bezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví bez ohledu na jeho kvalitu. 

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 zpra-
cování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
J. Š., bytem 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 schvaluje upravený platový výměr 
ředitele PO Gymnázium a základní škola Krá-
líky pana Mgr. Vlastimila Kubíčka s účinností 
od 1. 11. 2014.

RM schvaluje upravený platový výměr 
ředitelky PO Základní umělecká škola Krá-
líky paní Mgr. Zdeňky Křížkové s účinností 
od 1. 11. 2014.

RM schvaluje upravený platový výměr 
ředitelky PO Mateřská škola Moravská, Krá-
líky, okres Ústí nad Orlicí paní Bc. Romany 
Fabiánové s účinností od 1. 11. 2014.

RM schvaluje upravený platový výměr 
ředitelky PO Mateřská škola Červený Potok, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí paní Drahosla-
vy Kholové s účinností od 1. 11. 2014.

RM schvaluje upravený platový výměr 
ředitelky PO Mateřská škola Pivovarská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí paní Jarmily 
Kainkové s účinností od 1. 11. 2014.

RM schvaluje upravený platový výměr 
vedoucího PO Školní jídelna Králíky pana 
Zdeňka Večeře s účinností od 1. 11. 2014.

RM schvaluje Plán zimní údržby komu-
nikací na zimní období 2014 - 2015 pro 
město Králíky a integrované obce a ceník 
společnosti Služby města Králíky s.r.o. včetně 
subdodavatelů provádějících zimní údržbu 
2014 - 2015.

RM ruší usnesení č. RM/2014/38/576 ze 
dne 1. 10. 2014, tj. souhlas  s uložením zemi-
ny (stavební suti) na skládku města Králíky 
v Boříkovicích.

RM schvaluje nákup cvičného střeliva 
Blanc 7,92 v počtu 4 000 ks za kupní cenu 
48.000 Kč od pana M. B., bytem Popůvky 
a zároveň schvaluje kupní smlouvu v před-
loženém znění.

RM souhlasí s odstraněním 3 ks poško-
zených smrků na pozemku p.č. 710 v k.ú. 
Dolní Hedeč a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto stromů s panem K. M., bytem Kun-

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 11. 12. 2014 (čtvrtek)
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.
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých 

psů na území města. V současné době jsou v objektu krá-
lické čističky odpadních vod umístěni zde vyfocení psi, 
které je možno si přisvojit. S nalezenými psy je možno 

se seznámit a prohlédnout si je 
každý pracovní den od 8:00 do 
13:00 hod.

čice, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na jeho vlastní 
náklad a nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

12. 11.
Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku ve zjednodušené 

evidenci p.č. (1177/1)PK v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí dle § 96 
odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Králíky – 
Heřmanice pč. 41/3 – Vítek – rozš. kNN“ (kabelová přípojka nízkého 
napětí)“ manželů Z. V., bytem Vračovice, a O. V., bytem Vysoké Mýto, 
a nemá k němu připomínky. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu umístit, 
zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu 
součásti distribuční soustavy na pozemku ve zjednodušené evidenci 
p.č. (1177/1)PK v k. ú. Heřmanice u Králík, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se 
sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit v ne-
zbytném rozsahu oprávněné, případně jí určeným třetím osobám, 
přístup a příjezd na uvedenou nemovitost. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje odkoupení částečného vybavení bytu č. 4 na Velkém 
náměstí 354 v Králíkách od manželů M. a I. Z., bytem tamtéž z pro-
středků správce bytového fondu společnosti Služby města Králíky, 
s.r.o., a to kuchyňské linky (bez spotřebičů) a 6 ks dveří značky Sapeli. 
RM ukládá správci bytového fondu s manžely M. a I. Z. uzavřít kupní 
smlouvu na nákup vestavěného vybavení bytu.

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2256 
– trvalého travního porostu o výměře cca 20 m2 v k.ú. Červený Potok, 
který je v KN evidovaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2015 
– trvalého travního porostu o výměře 8 334 m2 v k.ú. Horní Lipka, 
který je v KN evidovaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši zna-
leckého posudku, nejméně však ve výši 30 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2022 – 
ostatní plochy o výměře 3 729 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je v KN 
evidovaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM vzhledem k předložené optimalizaci lesa na období 2014 - 
2023 zpracované odborem ŽP považuje požadavek na snížení výše 
nájemného na částku 41.329 Kč/rok za oprávněný. RM ukládá MO 
smluvně tuto skutečnost ošetřit, a to poprvé za období roku 2015.

RM v souladu s usnesením RM/2014/44/657 a dále v souvislosti 
s účinností NOZ schvaluje záměr zemědělského pachtu lesních po-
zemků v k.ú. Dolní Boříkovice o výměře 6 092 m2, k.ú. Dolní Lipka o 
výměře 44 794 m2, k.ú. Horní Lipka o výměře 85 010 m2, k.ú. Červený 
Potok o výměře 125 651 m2, k.ú. Dolní Hedeč o výměře 21 923 m2, k.ú. 
Králíky o výměře 289 678 m2, k.ú. Heřmanice u Králík o výměře 355 
291 m2 a k.ú. Prostřední Lipka o výměře 349 249 m2. Celková výměra 
pozemků určených k propachtování činí 1 277 688 m2 - dle přiložené 
podrobné přílohy včetně jednotlivých parcelních čísel, pachtovné je 
ve výši 41.329 Kč/rok. RM ukládá MO záměr zemědělského pachtu 
lesních pozemků zveřejnit dle Pravidel o propachtování pozemků 
ve vlastnictví města Králíky.

RM doporučuje schválit konečný Plán společných zařízení pro 
komplexní pozemkovou úpravu Dolní Lipka v předloženém znění 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM doporučuje schválit konečný Plán společných zařízení pro 
komplexní pozemkovou úpravu Prostřední Lipka v předloženém 
znění a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písme-
no b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění převod 
finančních prostředků ve výši 5.000 Kč ze závazného ukazatele na 
provoz školy do závazného ukazatele – platy.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla 
„Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ mezi městem Králíky 
a firmou VHH THERMONT s.r.o. se sídlem Troubelice 352, 783 
83 Troubelice. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro 
realizaci nástřiku PUR pěny na střeše (teplota vzduchu 15°C, teplota 
podkladu 20°C, relativní vlhkost max. 70 %, rychlost větru max. do 
6 m/s). Z výše uvedených důvodů se termín prodlužuje dle dodatku 
č. 1 do 30. 6. 2015. 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Gym-
názium a základní škola Králíky za školní rok 2013/2014.

RM schvaluje předložený projekt a ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
ve spolupráci s příspěvkovou organizací Gymnázium a základní škola 
podat žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2015. 

RM pověřuje paní Janu Ponocnou, Mgr. Martina Hejkrlíka a Ing. 
Pavla Strnada k výkonu občanských obřadů v souladu s § 108 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích. Zároveň schvaluje úřední místností pro 
uzavírání manželství obřadní síň Městského úřadu Králíky, Velké 
náměstí čp. 5 a oddávající den sobotu.

Výpis z jednání Rady města Králíky
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STOP ZÁBAVNÍ PYROTECHNICE
rakety, petardy, pumy, bouchací kuličky, aj.

ÚZKOST – STRACH – STRES – ZRANĚNÍ – BOLEST – TRAU-
MA – ŠOK – SMRT 

Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé
„Zábavní“ pyrotechnika (dále také ZP) přináší do života zvířat zmatek, 

úzkost a strach. Vyděšená zvířata se snaží před hlukem, otřesy a světlem 
uniknout za každou cenu. Následkem této paniky jsou vážná zranění, 
opuštěná mláďata, doživotní traumata i smrt! 

• Výbuchy v blízkosti zvířat způsobují popáleniny, poškození očí 
a jiná těžká zranění.

• Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. V lepším případě 
pak končí v útulcích nebo odchytových stanicích. 

• Psi a kočky si mohou splést pyrotechniku s hračkou – následky 
jsou tragické.

• Psi mohou v panice vběhnout pod motorová vozidla. 
• U březích savců způsobují výbuchy ZP potraty. 
• Vyděšená divoká zvířata utíkají, opouštějí svá teritoria, úkryty. V době 

hnízdění ptáci opouštějí v šoku hnízda a - nevrátí-li se včas - mláďata 
nebo vejce zastydnou. 

• Ptáci slepě narážejí do čehokoliv, do budov, drátů elektrického nebo 
jiného vedení apod. 

• Po použití ZP se objevuje zvýšený počet osiřelých mláďat ptáků 
i jiných divokých zvířat. 

• Exploze ohňostrojů uvolňují chemické látky znamenající nebezpečí 
pro lidi i zvířata poblíž i dále ve směru větru. 

• Vodní ptáci a ryby se mohou přiotrávit zbytky pyrotechniky, které 
zůstávají ve vodě. 

• Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů a jsou sežrány predátory. V zimě 
mohou zahynout i v důsledku přílišného výdeje energie.

• Je prokázáno nižší snášení vajec u slepic – nosnic den po ohňostrojích 
a vajíčka jsou často vadná.

Žádná sláva, ale BOMBOVÝ ÚTOK
• „zábavní“ pyrotechnika může vydávat hluk v hodnotách 170 až 

190 dB
• hranice poškození lidského sluchového ústrojí je 75 – 80 dB
• hranice poškození sluchu prakticky všech zvířat je ještě nižší 
Příklady zvuků 

Zvuk Hlasitost v dB
šum listí 20
pouliční hluk (normální) 50
hlasitý hovor 60
silně frekventovaná ulice 70
strojovna, hlučný hostinec, potlesk v sále 70
velmi silná reprodukovaná hudba 80
motorová vozidla 90
pneumatická sbíječka 100
startující letadlo 120
práh bolestivosti 130
akustické trauma 140
petardy 170
Příklady zvuků podle: Zdravotní ústav se sídlem v Brně, PhDr. Zdeňka 

Židková
http://www.enviweb.cz/clanek/hluk/54095/zabijak-hluk
Co dělat?
• Obraťte se na vaši obec, město a iniciujte vznik obecní vyhlášky 

zakazující nebo omezující pořádání ohňostrojů a použití ZP obecně. 
• Sdělte svým zastupitelům, že si nepřejete, aby platili pořádání ohňo-

strojů z veřejných peněz!
• Jste-li svědkem konání ohňostroje nebo používání rušivé ZP, ohlaste 

to vždy na Policii ČR nebo Městskou policii a trvejte na prošetření.
• Nebojte se šířit informace o vlivu užívání ZP na přírodu, zvířata 

i člověka. Věřte tomu, že lidé ZP používají, protože o krvavých důsledcích 
své zábavy nic netuší! 

• Vaše zvíře vám důvěřuje, nesete za něj odpovědnost. V kritické době 
jej neopouštějte, zůstaňte s ním doma, uklidňujte ho! Je-li zvíře hodně cit-
livé, poraďte se předem s veterinářem o aplikaci uklidňujícího prostředku.

Po novoročním ohňostroji 2013 přijali pracovníci Záchranné stanice 
Lesů HMP pro volně žijící živočichy čtyři labutě poraněné nárazem do 
trolejového vedení na Mánesově mostě. Kolik dalších těžce zraněných 
labutí z hejna vyplašeného zábavným ohňostrojem odnesla Vltava, se 
už nedozvíme. Žádná z těch čtyř „zachráněných“ labutí se už ze svých 
zranění úplně nevyléčila.  

Veverky hluk děsí. „Štěstí“ ale mají v tom, že to jsou denní tvorové. 
Ohňostroje za tmy přečkají v hnízdech. Komplikovanější to je s bou-
chacími kuličkami či jinou pyrotechnikou používanou za dne v parcích 
či v lese. Rizikovou skupinou jsou mláďata ve věku 6 až 8 týdnů, která 
se sice již opatrně pohybují v těsném okolí hnízda, ale jsou ještě plně 
závislá na mateřském mléku. Na jakýkoli hluk reagují panickým útěkem, 
a vzdálí-li se při něm od hnízda, nedokáží najít cestu zpět a zemřou hlady. 
Záchranná stanice pro veverky Pinky.

V období vánočních svátků a Nového roku dochází často k zaběhnutí 
psů a to do vzdálenosti i 15 km od své obce. Stávají se případy, kdy srnčí 
zvěř prchá ze svého lesa. Předloni dokonce došlo na silnici ke kolizi 
stáda srnčí zvěře v panice s automobilem. Záchranná stanice živočichů 
a ekocentrum Pasíčka, Bor u Skutče

„Zábavní“ pyrotechnika a životní prostředí
- riziko požáru
- produkuje světlo, hluk, jedovaté látky a odpad
- přispívá k ničení ozonové vrstvy
- může kontaminovat rozsáhlejší území a ovlivnit kvalitu ovzduší 

v lokalitě
„Zábavní“ pyrotechnika a zdraví lidí
- zranění při neopatrné manipulaci
- velké množství jedovatých nebezpečných zplodin 
- riziko kontaminace vody (perchloráty – zabránění vstřebávání jódu 

– onemocnění štítné žlázy)
- světelné záblesky mohou u lidí s epilepsií vyvolat až záchvat
LEGISLATIVA
Podle současné právní úpravy nelze použití zábavní pyrotechniky 

(dále ZP) přímo zakázat. Nejúčinnější nástroj mají ve svých rukách obce.
Obce - Obecně závazné vyhlášky obcí (podle §10 zákona o obcích)
Dle Ústavního soudu je problematika prodeje a používání pyrotechnic-

kých předmětů dostatečně regulována zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti a vyhláškou Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyro-
technických výrobcích a zacházení s nimi. Obec proto nemůže přikročit 
k absolutnímu zákazu zábavní pyrotechniky na svém území. Může však 
použití ZP významně regulovat nebo omezit užívání ZP v čase i prosto-
ru, zakázat její užívání na určitých veřejných prostranstvích z důvodů 
zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, atd. 

Zákonnost regulace používání ZP ve vyhlášce se posuzuje na základě 
zdůvodnění účelu, který vyhláška touto regulací sleduje. Tento účel musí 
být širší než jen zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, např. o ochranu ži-
votního prostředí ve formě ochrany ptáků před jejich rušením a následným 
zraněním či případným usmrcením, o ochranu zvířat, zejména podle záko-
na 246/ 1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. U něj lze využít § 4: „Za 
týrání se považuje“, odst. 1 písm. j) „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené 
působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,“ 

nebo písm. h) „používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících 
pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouho-
dobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy 
nebo jiných orgánových systémů zvířat“.

Problematika výroby „zábavní“ pyrotechniky v rozvojových ze-
mích: Velké množství pyrotechniky je vyráběno v rozvojových zemích, 
kde nejsou dodržovány bezpečnostní standardy. Dochází ke zranění lidí, 
otravám, výbuchům a unikům jedovatých látek do prostředí.

V těchto zemích je také často využívána práce dětí.
CHOVEJME SE OHLEDUPLNĚ KE SVÉMU OKOLÍ. ŽÁDEJME 

OSTATNÍ, ABY SE VYHNULI POUŽITÍ PYROTECHNIKY!
www.spolecnostprozvirata.cz, odkaz „Stop zábavní pyrotechnice“

Projekt byl podpořen Pardubickým krajem.
Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4

www.spolecnostprozvirata.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 č. 128/2000 

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

Nemovitost: prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 352 
– bytový dům, stavba je součástí pozemku st.p.č. 203
Ulice a obec: Příční, Králíky
Bližší určení: provozní místnost (bývalá kosmetika) a pří-
slušenství (čekárna, chodba, sklad a sociální zařízení), 
přízemí stavby, započitatelná výměra celkem 57,2 m2

Vhodný druh podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Výše nájemného: 900,- Kč/m2/rok
Minimální měsíční nájemné: 4.290 Kč, v případě pronájmu 
plátci DPH bude k nájemnému připočtena příslušná 
sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem vždy 
k pátému dni příslušného kalendářního měsíce.
Výše zálohy na služby: určí správce bytového fondu (na-
posledy ve výši 400 Kč)
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby města 
Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od následujícího 
měsíce po přihlášení prvního zájemce
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které musí 
být doručeny Městskému úřadu v Králíkách nejpozději do 
doby přihlášení prvního zájemce

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Rozšíření provozu Občanské poradny v roce 2015
Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje 

od ledna 2011 v Králíkách prostřednictvím ob-
čanské poradny služby odborného sociálního 
poradenství. Poradna je otevřena v prostorách 
Gymnázia a Základní školy, na adrese Morav-
ská 647 – prostory nad školní jídelnou, každé 
sudé úterý v měsíci.  Vedle Ústí nad Orlicí, 
Lanškrouna, Letohradu a Vysokého Mýta jsou 
Králíky místem, kde občané regionu mohou 
využít bezplatně, anonymně s nestranně služ-
by občanské poradny.

Poradenství se týká nejčastěji oblasti 
sociální pomoci, bydlení, sociálních dávek, 
pracovních, rodinných a mezilidských vztahů, 
majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, 
dluhové problematiky apod. Poradci nabízí 
zájemcům radu, informace či možnosti řeše-
ní konkrétní situace, pomoc s vyplňováním 
formulářů a psaním písemností, vyhledají 
příslušnou právní normu nebo kontaktní údaje 
o jiných institucích atd.

Do roku 2014 se finančně spolupodílelo na 
provozu poradny město Králíky. Informace 
Oblastní charity Ústí nad Orlicí vypovídaly 
o vyšší poptávce po službách poradny, než ji 
poradna v Králíkách byla schopna v interva-
lech dvakrát za měsíc uspokojit. 

Po dohodě  vedení Oblastní charity v Ústí  
nad Orlicí a samospráv města Králíky a ostat-
ních obcí regionu schválila zastupitelstva obcí 
v předchozím volebním období společný 
příspěvek na provoz občanské poradny v roce 
2015 ve celkové výši 30.000,- Kč.

Počínaje 6. lednem 2015 bude provoz 
občanské poradny rozšířen na každé úterý 
v roce, vyjma úterý 17. 11. 2015 (státní svá-
tek) a úterý s daty 22. 12. 2015 a 29. 12. 2015.

Občanská poradna je pro veřejnost na-
dále otevřena v prostorách Gymnázia a ZŠ 
Králíky, Moravská 647, e-mail: poradna@
orlicko.cz, www.uo.caritas.cz.

Týdenní frekvence provozu občanské 

poradny v Králíkách je nastavena na období 
r. 2015. Na konci třetího čtvrtletí r. 2015 
bude využívání služeb občanské poradny 
v Králíkách v týdenní frekvenci vyhodnoceno, 
od toho se pak budou odvíjet další jednání 
o provozu občanské poradny v následujícím 
kalendářním roce.

B. Strnad za odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Králíky
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P.U.N.K.T.rodina (Průšvihy Už Nedělám, Kámo. Tečka.)
Nový probační program s názvem 

„P.U.N.K.T.rodina (Průšvihy Už Nedělám, 
Kámo. Tečka.)“ je v těchto dnech realizován 
ve spolupráci střediska Probační a mediační 
služby Ústí nad Orlicí s nestátní a nezis-
kovou organizací Rubikon Centrum. Na 
ústeckoorlicku tak byl zahájen program, 
jehož záměrem je snižovat na minimum 
recidivu trestných činů dětí a mladistvých. 
Program se však zaměřuje i na posílení 
rodiny jako významného zdroje podpory 
mladistvých pachatelů.

Realizátorem probačního programu P.U.
N.K.T.rodina je nestátní a nezisková orga-
nizace, která v oblasti prevence kriminality 
a efektivního řešení následků trestných činů 
působí v České republice již 20 let. Probační 
program je určen skupině mladistvých ve 
věku patnáct až osmnáct let, kteří se dostali 
do střetu se zákonem, a to v méně závažných 
trestních kauzách, týkajících se například 
drobných krádeží, poškozování cizí věci 
a podobně, tak i trestných činů závažněj-
šího charakteru, jako například ublížení na 
zdraví. Na základě dobrovolného souhlasu 
se pak tito pachatelé stávají účastníky 
programu, který jim později bývá uložen v 
rámci trestního řízení. Cílem je řešení příčin 
trestné činnosti mladistvých a udržení žá-
doucí změny směřující k odklonu od jejich 
potenciální kriminální kariéry.

Program vychází z předpokladu, že mladí 
lidé, kteří se dostali do konfliktu se záko-
nem, často nemají dostatečné právní vědomí 
a dovednosti, které by jim pomohly zvládat 
rizikové situace v běžném životě, a které by 

jinak mohly vést k páchání dalších provině-
ní. Mladiství mnohdy nepřemýšlejí o dů-
sledcích své trestné činnosti, kterou často 
v době páchání ani za trestnou nepovažují. 
Ke snížení případné recidivy trestných činů 
ve věkové kategorii mladistvých pachatelů 
slouží právě tento jednadvacetihodinový 
cyklus individuálních a skupinových setká-
vání. Na ústeckoorlicku pomáhá například 
šestnáctiletému Lukášovi, který se dopustil 
provinění krádeže a poškození cizí věci, 
či sedmnáctiletému Honzovi za šíření po-
plašné zprávy, když před několika měsíci 
nahlásil v jednom z obchodních center 
bombu.  Význam má i pro osmnáctiletého 
Davida, kterému byl program uložen za 
ublížení na zdraví, výtržnost a nebezpečné 
ohrožování, když na jedné diskotéce jinému 
mladistvému nejprve vyhrožoval usmrce-
ním a nakonec jej udeřil pěstí do obličeje.

Za pomoci vyškoleného lektora budou 
mít mladí delikventi možnost rozvíjet 
odpovědnost za své jednání a intenzivně 
uvažovat o svém provinění i jeho důsled-
cích. Naučí se řešit konflikty, zvládat rizika, 
ovládat své chování a mít jej pod kontrolou 
v rizikových situacích. Budou mít možnost 
přemýšlet o důsledcích trestného činu pro 
sebe, oběť i společnost a nahlédnou na 
provinění z pohledu obětí. Prostřednictvím 
jednotlivých témat a především praktickým 
cvičením budou klienti vybaveni doved-
nostmi, které jim pomohou zvládat rizikové 
situace v běžném životě, a které by jinak 
mohly vést k páchání dalších provinění. Po 
absolvování probačního programu, který 

sestává z šesti témat, by pohled mladistvých 
na trestnou činnost již měl být konfrontován 
s těmito novými znalostmi. 

Smyslem programu je nejen ochrana spo-
lečnosti před opakováním trestné činnosti 
mladistvých a snížení recidivy trestných 
činů v uvedené věkové skupině na mini-
mum, ale také prokázání nezastupitelné role 
alternativních způsobů řešení při prevenci 
rizikového chování u dětí a mladistvých. 

Program je podpořen z Programu česko-
-švýcarské spolupráce. Probační program 
„P.U.N.K.T.rodina (Průšvihy Už Nedělám 
Kámo. Tečka.)“ je schválen ministrem 
spravedlnosti ČR a je zapsán v seznamu 
probačních programů Ministerstva spra-
vedlnosti ČR.

Probační a mediační služba
Středisko Ústí nad Orlicí

Smetanova 43
562 01 Ústí nad Orlicí

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31
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Kolo jako vděčný dárek
roční servis zdarma včetně elektrokol

Alena Jirásková - Malé náměstí

Soutěž ČESKÝ MED 2014
Tak jako v minulých ročníkách, tak i letos se někteří členové 

českého svazu včelařského základní organizace Králíky přihlásili 
do soutěže Český med 2014 aneb Zlatá medaile. Český med to je 
norma Českého svazu včelařů pro medy českého původu dodávané 
v nejvyšší kvalitě např. s poloviční obsahem HMF (látka vznikající 
tepelným rozkladem fruktózy v medu) proti normě EU. Soutěž již 
tradičně byla pod záštitou Výzkumného včelařského ústavu v Dole 
a Státní veterinární správou České republiky.

Na všech zaslaných vzorcích se hodnotilo: 
• kvalita medu na základě stanovení fyzikálních a chemických 

parametrů, čistota medu 
(nepřítomnost voskových částeček), u pastových medů jemnost. 
• povinné údaje na etiketě, tedy označení druhu medu podle 

původu, jméno a adresa 
chovatele, označení minimální trvanlivosti, označení množství 
• uvádění nepřípustných informací na etiketě (zdravotní a výži-

vová tvrzení, údaje typu zdravý, čerstvý, výběrový…) 
• srozumitelnost a čitelnost etikety z hlediska spotřebitele 
• grafické ztvárnění etikety 
Nezbytnou součástí hodnocení bylo i celkový estetický vzhled 

prodávaného medu.
Závěrečné slavnostní vyhodnocení soutěže Český med 2014 pro-

běhlo v sobotu 27. 9. na výstavě a včelařské konferenci v Ostravě.
 Do soutěže bylo zasláno 293 medů z České republiky. Celkem 

bylo uděleno 187 zlatých medailí, 31 stříbrných medailí. Některé 
medy ocenění nedostaly, protože měly buď závažné chyby, nebo 
více drobných nedostatků. Na Králicku byly uděleny 4 Zlaté me-
daile konkrétně: Michalu Naglovi za MED květový z Lichkova, 
Jaroslavě Martincové ml. za MED květový z Červeného potoka, 
Janě Naglové za MED květový z Lichkova a Josefu Naglovi za 
MED květový z Králicka.

Za Králické včelaře: Nagl Michal

Návštěva tanečníků
z Duncan Centre v Králíkách

V sobotu 1. 11. 2014 jsme se zúčastnili tanečního workshopu, 
který se konal na Střelnici v Králíkách. V 9 hodin ráno se nás ujalo 
10 mladých tanečníků, studentů 4. ročníku taneční konzervatoře 
Duncan Centre, a jejich třídní učitelka. Ti nás seznámili s taneční-
mi variacemi, improvizacemi a technikami, které se vyučují na této 
škole. Kromě výuky jsme si užili i spoustu legrace při ztvárnění 
soch (taneční hra), jež jsme ve dvojicích představovali. Měli jsme 
také možnost shlédnout krátkou lekci samotných studentů vedenou 
jejich paní učitelkou Dagmar Chaloupkovou.

Večerní představení s názvem Srdce k srdci jsme si vychutnali 
nejen jako diváci, ale také jako předskokani. Vše, co nás naši 
taneční přátelé naučili, měli možnost shlédnout návštěvníci vy-
stoupení ve vestibulu Střelnice. 

Po představení jsme strávili příjemný zbytek večera společně 
s účinkujícími. Zajímalo nás mnoho věcí, na které jsme dostali 
spoustu odpovědí.  Přesvědčili nás o tom, že za vším je spousta 
práce a odříkání, ale také radosti a zábavy. 

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Kristině Brůnové 
a paní Evě Tobiškové za zprostředkování této skvělé akce. Díky!

Tanečníci z 1. ročníku II. cyklu TO ZUŠ Králíky
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hadejmuzeum@seznam.cz
hádanka č. 5

Vážení přátelé, předmět označený jako 
hádanka č. 4 byl stojánkem na vajíčka. 
Chtěli bychom ocenit tip, který uváděl, že 
jde o chladicí podložku pod notebook – není 
to špatný nápad. Ale nyní k číslu 5. Je to

a) tavička vosku
b) samovar na ohřívání vody
c) kapesní destilační přístroj
Tipovat můžete do konce prosince na 

adrese hadejmuzeum@seznam.cz nebo 
svůj tip s Vaším podpisem vhodit do 
schránky muzea. Pokud jste naše hádanky 
zaregistrovali teprve nyní, další pravidla 
najdete na www.muzeumkraliky.cz  a na 
FB muzea.

Za MM Králíky Michal Kos

Tříkrálová sbírka 2015
V prvních lednových dnech proběhne 

v našich obcích a městech tradiční Tříkrálová 
sbírka. Popatnácté nás navštíví tři králové, 
kteří přinesou do našich domácností  přání 
štěstí, zdraví a pokoje, a všem občanům dají 
také možnost prostřednictvím organizací 
Charit přispět potřebným.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická 
akce v ČR. Za 15 let své existence si získala 
důvěru lidí a díky ní se Oblastní charitě daří 
podporovat některé služby na orlickoústecku.

Ve sbírce za rok 2014 vybralo v našem 
regionu 470 skupinek koledníků celkem 
2.143.718,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává 
Oblastní charitě a tato částka byla použita 
v souladu se záměry zejména na: 

- zajištění služby domácí hospicové péče 
a zakoupení speciálních zdravotnických 
pomůcek 

-  auto pro sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi

- vybavení Centra sociálních služeb v Lanš-
krouně

Záměry použití Tříkrálové sbírky 2015 
jsou tyto:

• Občanská poradna – zajištění služby, 
rozšíření o kontaktní místo v České Třebové

• Domácí hospicová péče – zajištění služby, 
pořízení speciálních zdravotních pomůcek

• Šance pro rodinu – zajištění služby
• Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění 

služby
• Centrum pod střechou Letohrad – zajištění 

služby, vybavení
• Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
• Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez 

domova v Lanškrouně
• Charitní pečovatelská služba – zajištění 

služby
• Fond na rozvoj stávajících projektů
• Přímá pomoc
• Pomoc do Indie
Každá skupinka koledníků Tříkrálové 

sbírky má u sebe zapečetěnou pokladničku 
se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího 
skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem 
pokladničky, a občanský průkaz, kterým se 
v případě potřeby prokazuje. 

Podporou charitních služeb tato sbírka 
pomáhá konkrétním lidem. Díky Tříkrálová 
sbírce 2014 mohla Oblastní charita pomoci 
např.:

Paní S., klientce Šance pro rodinu – soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba „Šance pro rodinu“ pracuje s ro-
dinami, ve kterých je ohrožen vývoj dítěte, 
a snaží se vést její členy k samostatnosti 
a odpovědnosti.  Sociální pracovnice hodnotí 
práci s jednou klientkou služby:

„Cílem spolupráce s paní S bylo především 
zpřehlednění jejích dluhů, nastavení řádu 
ve finančních záležitostech a hospodaření 
s penězi, a dále navázání kontaktu s jinými 
osobami, především dětmi, protože její dvou-
letá dcera nebyla zvyklá na společnost, a mezi 
neznámými lidmi plakala.“

Během pravidelných schůzek sociální 
pracovnice paní pomáhaly se sepisováním 
různých žádostí, dopisů, s vyplňováním formu-
lářů nebo při nácviku telefonátů. Doprovodily 
ji také k lékaři nebo na úřady, kam si netroufla 
jít sama a v případě potřeby jí objasňují obsahy 

písemností.  Pomohly také paní kontaktovat 
exekutory a domluvit splátkové kalendáře, 
takže celá situace paní S. se znatelně posunula, 
jak uvádí sociální pracovnice: „Naše klientka 
dobře spolupracuje a snaží se. Poctivě vypl-
ňuje tabulku s přehledem svých výdajů, což 
usnadňuje orientaci v její finanční situaci. 
Naučila se hradit své platby pravidelně a sama 
už také přemýšlí o tom, co je třeba uhradit 
přednostně, a jak rozvrhnout hospodaření 
s penězi. Cítí se jistěji, nebojí se zeptat, když 
něco neví, zvládá telefonovat a troufne si 
i sama cestovat do většího města…“ 

A velký pokrok udělala také její dcerka, 
která začala s maminkou – a zpočátku i za 
doprovodu sociální pracovnice - docházet 
do klubu maminek. Zde si postupně zvykla 
na nové lidi i prostředí a poznala, že se jich 
nemusí bát, stydět se, ani žárlit…

Tříkrálová sbírka tak díky podpoře služby 
„Šance pro rodinu“ pomohla jedné konkrétní 
mamince a jedné konkrétní holčičce, které 
neměly jen to štěstí, že stály na stejné startovní 
čáře jako my. 

V roce 2013 docházely tři sociální pracov-
nice do 27 rodin v regionu orlickoústecka.

Pečující rodině C. a pacientovi domácí 
hospicové péče  

Pan C. ukončil po domluvě s lékaři hospi-
talizaci v nemocnici, protože chemoterapie již 
nepomáhala. Velmi si přál umřít doma. Proto 
se rodina obrátila na domácí hospicovou péči, 
poskytovanou Oblastní charitou Ústí nad Or-
licí. „Hned po prvním telefonátu jsme věděli, 
že rozhodnutí bylo správné,“ říká pacientova 
dcer, „přijela k nám domů sestřička s panem 
doktorem, který naordinoval léky tlumící 
bolesti, a zároveň jsme domluvili potřebné 
náležitosti.  Zpočátku dojížděly sestřičky 2x 
denně, většinou ale také během dne volaly, 
aby se ujistily, zda je vše v pořádku. Byly velice 
přátelské a milé, plné energie a sdílely s námi 
naše starosti i radosti. Každý den přicházely 
s úsměvem, a jelikož tatínek nikdy neztrácel 
svůj celoživotní smysl pro humor, vtipkovaly 
spolu s ním, což vytvářelo veselou atmosféru. 
Samozřejmostí byla také jejich vysoce profesi-
onální zdravotní péče.  V případě potřeby jsme 
jim mohli volat 24 hodin denně. Byly pro nás 
i pro tatínka po celou dobu velikou oporou.“

Celá rodina hodnotí poslední chvíle, které 
mohla strávit doma s tatínkem, jako velký 
dar a důležitý prožitek. Do posledního oka-
mžiku mohli o tatínka pečovat a projevovat 
mu blízkost, uvádí paní C.: „za vše vděčíme 
sestřičkám z Charity. Bez jejich služeb domá-
cího hospice bychom jen těžko mohli tatínkovi 
dopřát důstojný odchod.“

Sestry domácí hospicové péče doprovodily 
v r. 2013 ke konci života 117 pacientů na 
orlickoústecku, ošetřovatelskou péči poskytly 
sestry 1.660 pacientům.

Bližší informace k Tříkrálové sbírce a čin-
nosti Oblastní charity naleznete na webu 
www.uo.charita.cz nebo v časopise Charitní 
aktuality, který budou roznášet koledníci.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad 
Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad

Tel. 734 769 713, markova.iva@orlicko.cz
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Výlet pod Králický Sněžník
Už před jedenácti lety jsme se prostřednictvím mé přítelkyně paní 

Věry Peřinové setkali v Brníčku 
u Zábřeha s paní Liselottou Novákovou, bývalou chatařkou z chaty 

pod vrcholem Králického Sněžníku.
Ale musím se vrátit aspoň krátce ještě o pár let zpátky.
Manželům Ottovi a Liselotte Novákovým učaroval náš krásný kraj 

a v roce 1962 se sem přestěhovali  z Prahy. Nejdříve bydleli ve Starém 
Městě pod Sněžníkem a pracovali jako lesní dělníci, v roce 1964 se 
ujali správcovství na chatě na Králickém Sněžníku. Svou práci milovali 
a chata byla celoročně velmi oblíbeným cílem turistů, kteří se sem často 
rádi vraceli. Bohužel v roce 1968 rozhodlo ředitelství podniku Restau-
race a jídelny Vysoké Mýto, že chatu uzavře, a v roce 1970 nakonec 
došlo k její demolici. Novákovi tak s lítostí museli hledat nový domov. 
Nezatrpkli a v horní části Heřmanic u Králík si opravili domek. Práci 
našli v králické Tesle, později doručovali poštu v okolních vesnicích.

Právě v Tesle se s panem Ottou Novákem seznámila paní Peřinová 
a spřátelili se.

Jejich přátelství neskončilo, ani když Novákovi v roce 1984 přesídlili 
do Brníčka u Zábřeha. Zcela racionálně totiž zvážili, že žít na samotě 
v Heřmanicích by jim mohlo později, až budou starší, přinášet mnohé 
komplikace.

Starší domek v Brníčku si svépomocí zrekonstruovali a spokojeně 
užívali společný život. 

Před patnácti lety pan Otto zemřel, paní Nováková žije v domku 
doposud.

Já jsem znala paní Novákovou samozřejmě i z doby jejich chataření, 
protože Králický Sněžník byl oblíbeným cílem výletů, které pro mlad-
kovské turisty organizoval můj tatínek.

Ale teprve díky návštěvám v Brníčku s paní Peřinovou jsme měli 
možnost poznat paní Novákovou blíž. Její nakažlivý optimismus, láska 
k lidem a přírodě působí vždy blahodárně. U ženy jejího věku nebude ne-
taktní, když uvedu její věk. Letos 28. března oslavila už 99. narozeniny! 

Paní Novákovou stále několikrát do roka navštěvujeme, ale teď už 
bohužel jen sami s manželem, protože Věrka Peřinová nás už před čtyř-
mi roky navždy opustila. Letos na jaře jsme s sebou na návštěvu vzali 
Michala Kosa z Městského muzea v Králíkách. Jako spolupracovník 
organizace Post Bellum vyhledává osobnosti, jejichž životní osudy je 
zajímavé zaznamenat i pro další generace, a takovou osobností paní 
Liselotte Nováková bezesporu je.

Strávili jsme společně ně-
kolik odpolední vzpomínáním, 
prohlížením fotografií a při jed-
nom z těchto setkání se zrodil 
nápad. Zeptala jsem se paní 
Novákové, jestli by se ještě ně-
kdy chtěla podívat na Králicko, 
aby svůj zamilovaný Králický 
Sněžník viděla na vlastní oči. 
Neváhala ani chvilku a pravila:

 „ A proč ne?“ 
Přestože je od roku 2011, 

kdy při nešťastném pádu utrpě-
la úraz, upoutána na invalidní 
vozík, nebyl pro nás problém 
zorganizovat vše tak, abychom výlet uskutečnili.

Ve spolupráci s pečovatelkami z Charity v Zábřehu, které se 
o paní Novákovou starají tak, aby mohla i přes svůj handicap 
bydlet ve svém domku s kocourem Čertíkem :-), jsme vše pro-
mysleli a ve čtvrtek 18. září asi v devět hodin vyrazili v sestavě 
paní Nováková, Michal Kos a já s manželem na cestu. 

První zastávkou bylo Staré Město pod Sněžníkem, kde jsme 
s paní Novákovou projeli střed městečka a dozvěděli se od ní, 
kde co bývalo v časech, kdy sem chodívala z chaty na nákupy. 
Potkala se dokonce i s paní, která ji pamatovala z časů, kdy 
chodívali se školou na Sněžník na výlety… (viz fotografie).

A po mnoha letech viděla paní Nováková zase Králický Sněž-
ník vlastníma očima. Naše další cesta vedla přes Hanušovice po 
objížďce na klášter na Hoře Matky Boží a odtud jsme se podívali 
na Králický Sněžník z druhé strany.

Pak jsme sjeli na Orlici, kde jsme si pochutnali v restauraci 
Čertovka. Paní Nováková má pořád dobrý apetit. Nejraději má 
maso a zeleninu, sladkým se jí moc nezavděčíte :-). Po dobrém 
obědě se cestou z Orlice opět kocháme pohledem na Sněžník.

Následovala krátká zastávka na králickém náměstí, kde se paní 
Nováková pozdravila s paní Jarmilou Hejtmanskou.

A byla před námi cesta do Heřmanic, kam se paní Liselotte 
těšila asi nejvíc. Samozřejmě, že vesnice i jejich domek se za 
třicet let hodně změnily, ale nakonec se dobře zorientovala a po-
znávala známá místa. Bylo dojemné poslouchat její vyprávění, 
jak si s manželem domek opravovali, co kde vysazovali, kde 
sedávali u šálku kávy…

Pro mě osobně bylo nejdojemnější setkání paní Liselotty 
s paní Růženou Mackovou v Heřmanicích. Když jsme zazvonili 
u domu, kde Mackovi žijí, snažili jsme se paní Růženě říct, že 
v autě s námi přijela paní Nováková a chtěla by s ní mluvit. 
Paní Macková si asi myslela, že si děláme legraci, protože jí 
nenapadlo, že paní Nováková ještě žije! Ale za chvíli se už obě 
ženy objímaly. Během krátké chvilky si obě vzpomněly i na 
detaily, např. že paní Nováková šila paní Mackové v roce 1979 
svatební šaty! 

Zážitky v milovaném kraji působily na paní Novákovou jako 
elixír a během celého dne ani jedinkrát v autě nazadřímla. 

Když jsme se asi ve čtyři hodiny odpoledne vrátili domů do 
Brníčka (k velké radosti kocoura), byla sice paní Nováková 
unavená, ale šťastná! Své dojmy shrnula v jediné větě: „TO 
BYLA ALE KRÁSNÁ TÚRA!“

My jsme si při čekání na pečovatelku, která přijíždí každý 
večer za paní Novákovou, povídali o tom, jak nás všechny tři 
tato cesta za vzpomínkami obohatila. 

Slova paní Novákové, která velmi často říkává: „NIČEHO 
JSEM SE V ŽIVOTĚ NEBÁLA A NIC PRO MĚ NENÍ PRO-
BLÉM“, máme dobře uložena v paměti. Je to, jak vidět, dobrý 
recept pro život v jakékoliv době.

Těšíme se, že v příštím roce 28. března společně oslavíme její 
krásné 100. narozeniny.

Ivana Marečková, Jiří Stodůlka a Michal Kos
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MC EMMA
Milé maminky a přátelé centra, konec roku se rychle blíží a my se 

už začínáme těšit na vánoční svátky. Proto i program na tento měsíc 
vánočního ducha nezapře a během úterků se příjemně naladíme na 
blížící se svátky. Čtvrteční program zůstává nezměněn, zacvičí si 
maminky s dětmi i kojeňátka.

Hned 2. prosince proběhne MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA. Po 
krátkém programu příjde Mikuláš s andělem a jistě rozzáří každou 
dětskou tvář. Maminky se mohou s dětmi vyfotit a fotografii si 
ihned odnést na památku.

Druhé prosincové úterý bude patřit již tradičnímu ZDOBENÍ 
PERNÍČKŮ. Tímto bychom chtěli poděkovat Kláře Poláčkové za 
jejich upečení. Naše perníčky si poté můžete koupit na vánočním 
jarmarku a přispět tím k chodu centra. Děkujeme!

Se závěrem roku se rozloučíme DĚTSKOU TANEČNÍ PÁRTY. 
Hudba, disco světla, sranda oblečky a spoustu legrace. Akce na 
kterou se velice těšíme! 

Chtěli bychom poděkovat všem dobrovolníkům podílejícím se 
na chodu centra, městu Králíky za podporu a v neposlední řadě 
maminkám za jejich přízeň.

Přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a těšíme se na Vás 
i v novém roce!

Za MC Emma Daniela Beranová a Káťa Brůnová

Program MC Emma prosinec 2014

 

herna 
Rybička

místnost 
Sluníčko

Úterý 
2. 12. Mikulášská besídka 

Čtvrtek 
4. 12.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
9. 12. Zdobení perníčků

Čtvrtek 
11. 12.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
16. 12. Dětská taneční párty :-))

Čtvrtek 
18. 12.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

6. 1. 
2015

písničky a říkadla s 
babi Maru

V úterý je herna „Rybička“ otevřena vždy od 9:00 - 12:00, 
program začíná v 10:00. 

Ve čtvrtek začínáme 9:30 s cvičením s batolátky a 
cvičení s kojeňátky začíná v 10:30.

Poděkování propagátorům
myšlenky piana na náměstí

Jako aktéři snahy o umístění piana na Velkém náměstí v Králíkách 
bychom chtěli poděkovat všem nadšencům, kteří na červencovém 
koncertě klavíristky a zpěvačky Natalie Grzebały u kašny vyjádřili 
podporu dané myšlence. Chtěli bychom poděkovat také Městu 
Králíky za souhlas s umístění piána a v neposlední řadě lidem, kteří 
se zapojili do shánění nástroje. Během léta se nám podařilo nalézt 
několik klavírů, ale ty pro svůj stav neumožňovaly poslouchatel-
nou produkci. Další dva nástroje, koncertní křídla v dobrém stavu, 
jsme z důvodů prostorové náročnosti a obtížnosti přepravy museli 
odmítnout. Velice nás to mrzí, ale neklesáme na mysli a pokusíme 
se náš záměr uskutečnit příští léto. Múzám zdar!

Miroslav Beran a Michal Kos

Rozpočet kraje v roce 2015
bude přebytkový

a půjde do investic
Rozpočet Pardubického kraje, který radním 6. listopadu 

předložil ke schválení hejtman Martin Netolický, bude přebyt-
kový a soustředí se na investice v kraji. Hejtmanství očekává 
příjmy ve výši 4,120 miliardy korun, výdaje kraj plánuje 4,057 
miliardy. Přebytek rozpočtu činí 63 milionů korun. 

„Jednoznačnou prioritou rozpočtu na příští rok je dokončení 
již rozjetých investic, ale chceme v maximální možné míře využít 
evropské peníze z programovacího období 2014 -2020. Budeme 
pokračovat zejména v opravách silnic II. a III. třídy, ale i v investi-
cích do našeho majetku, tedy škol, nemocnic, sociálních ústavů, a to 
v každé části našeho kraje. Díky dobrému hospodaření jsme letos 
nemuseli tolik zapojovat celý úvěr od Evropské investiční banky 
na spolufinancování projektů z evropských fondů,“ shrnul hlavní 
priority rozpočtu kraje hejtman Martin Netolický.

Více peněz na rozvoj venkova
Díky očekávanému výnosu z daní určených pro kraj radní počítají 

v příštím roce s pětiprocentním nárůstem rozpočtu na příjmové 
straně. „Zastupitelstvu předkládáme také navýšení celkové částky 
Programu obnovy venkova, která letos činila 37 milionů korun. 
V návrhu rozpočtu na rok 2015 počítáme s částkou 45 milionů 
korun, tedy o osm milionů více. Chceme tím venkovské obce moti-
vovat ke konkrétním investičním projektům, neboť národní zdroje 
s podporou takových projektů bohužel již tolik nepočítají. Naopak 
díky potřebné spoluúčasti žadatelů bude venkov prakticky podpořen 
téměř sto miliony korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Ještě ve 
větším rozsahu tak budou moci například malé obce žádat o podporu 
obecních nebo pojízdných prodejen.

„Jsem rád, že naše hospodaření je zdravé. Zavádíme nové granty 
a hlavně investujeme i z vlastních zdrojů, což v minulých letech 
nebylo možné,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Změny v oblasti grantů a dotací oproti roku 2014
• Program obnovy venkova – 45 milionů korun
• Podpora jednotek Sdružení dobrovolných hasičů – JPO II, JPO 

III, JPO V – 5,5 milionů korun
• Krizový fond – navýšení na 5 milionů korun 
• Grant proškolování mladých lékařů – 500 tisíc korun
• Navýšení grantů v oblasti sociálních věcí – 2 miliony korun
• Grant na podporu a realizaci projektů obcí v problémových 

mikroregionech PK – 5 milionů korun 
• Bezpečné branky – 500 tisíc korun
• Podpora záměrů vyplývajících ze strategie CR – 2 miliony korun
• Filmový grant PK – 1 milion korun
• Navýšení grantů v oblasti sportu, cestovního ruchu a volnoča-

sových aktivit – 1 milion korun
• Navýšení grantů v oblasti kultury – 2,8 milionu korun
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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
06. 12. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
07. 12. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
13. 12. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
14. 12. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
20. 12. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
21. 12. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
24. 12. St MDDr. Kopecký Lanškroun Strážní 151 465 322 907
25. 12. Čt MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
26. 12. Pá MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
27. 12. So MUDr. Milota Lanškroun Svobody 356 465 322 787
28. 12. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Dukelských hr. 615 604 749 331
29. 12. Po MDDr. Pavlová Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 822
30. 12. Út MUDr. Pražák Žamberk Nádražní 753 465 613 572
31. 12. St MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
01. 01. Čt MUDr. Špička Králíky 5. května 414 465 631 154
03. 01. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
04. 01. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
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.

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem 
o zveřejnění Vašeho právě naroze-
ného 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.“

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

Radek Sedláček - Dana Kalousková
Josef Bín - Hana Martincová

Jan Kelnar - Pavla Vostrejžová
Jan Fajgl - Veronika Krátká

Pavel Radina - Anna Linhartová

Klub seniorů
na měsíc prosinec připravuje

2. 12. - 17.00 hodin - Výbor klubu seniorů - zabezpečení úkolů 
dle plánu činnosti v měsíci prosinci 2014 a příprava dokumentů Valné 
hromady a probíhajících změn dle nového Občanského zákoníku. Účast 
členů klubu možná z důvodu aktuálních změn v činnosti klubu.

9. 12. - 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu, odjezd z autobusového  
nádraží. Vedoucí Mgr. Eva Bednářová.

13. 12. - 9.00 hodin - Vánoční turnaj v šachu. Místo konání klub 
seniorů. Zodpovídá za výbor pan Hošpes.

19. 12. - 15.00 hodin - Posezení při svíčkách na závěr roku v Klubu 
seniorů při hudbě a tanci. Účast možná pro členy i nečleny klubu.

30. 12. - 14.00 hodin - Výbor klubu na pozvání polských seniorů 
se setká v Miedzylesiu za účelem předání možných akcí ve spolupráci 
obou klubů, stmelení Plánu činnosti v roce 2015.

Josef Dobrohruška - předseda

VZPOMÍNKA
Dne 27. 12. uplyne již 5 let, co 
nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Michal Garnek z Králík, č.p. 659.
Stále vzpomínají manželka Alena, 

synové Michal a 
Martin s rodinou, 
dcera Monika s 
rodinou, vnouča-
ta Ondra, Michal, 
Petr, Jirka, Martí-
nek a Maruška.

VZPOMÍNKA
Dne 1. 12. 2014 
tomu byl rok co 
nás opusti l  náš 
manžel, tatínek a 
dědeček pan Jan 
Krejčí. S láskou 
vzpomínají man-

želka Františka, synové Jan, 
Miroslav a Milan s rodinami.
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PROSINEC 2014
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   (animovaný USA)
úterý 9.  zač. v 17:00 hod
Objevte tajemství nejlep-

ších a nejvtipnějších supertaj-
ných agentů světa: Skippera, 
Kowalskiho, Rica a Vojína. 
Jsou to nejen veselí a povede-
ní ptáčci, jsou i nejvýkonnější 
úderná jednotka tajných agen-
tů. Jsou připravení kdykoliv 
a kdekoliv zasáhnout i při 
sebemenším ohrožení světa. 
Skipper je odvážným vůdcem, 
který nikdy nenechá parťáka 
ve štychu. Kowalski předsta-
vuje mozek týmu s fotogra-
fickou pamětí a dokonalými 
znalostmi čehokoli. Rico je neřízená střela, bomba se zapá-
leným doutnákem. A Vojín? Ten je tak trochu podceňovaným 
nejmladším členem party, ale právě on věří, že společně 
dokážou i nemožné. A kdo je jejich hlavním protivníkem 
a největším padouchem? Nebezpečí se objeví v podobě dok-
tora Octaviuse Brinea, výstředního génia a velice úspěšného 
vědce. Navíc je to chobotnice, takže je padouchem opravdu 
dostatečně slizkým. Boj statečných tučňáků s Octaviusem je 
nelítostný, krutý a bez pravidel a díky tomu si ho taky všichni 
zúčastnění náramně užívají. 

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.

MY 2   (romantické drama ČR)
úterý 9.  zač. ve 20:00 hod

Milostný příběh ze součas-
ného velkoměsta. Třicetiletá 
Ema (Jana Plodková) na útěku 
od manžela (Jiří Vyorálek) 
zakotví uprostřed noci u svého 
kadeřníka Tonyho (Ondřej 
Nosálek), kterého skoro ne-
zná. Postupně se sbližují a je-
jich přátelství se mění v hlubší 
vztah, přestože Tonyho ne-
spoutaný život je pro Emu 
často těžko pochopitelný. 
Tony je totiž gay. Rodiče 
Emy (Milena Steinmasslová 
a Luděk Sobota) trvají na 

tom, aby se Ema vrátila domů. Ve vizuálně hravém snímku 
se objeví i Ondřej Malý, Václav Havelka nebo Adam Mišík. 
Na hudbě se podílel Jan P. Muchow a titulní píseň nazpívala 
Lenny. Scénář k filmu napsala režisérka Slobodanka Radun 
se spisovatelkou Radkou Denemarkovou.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 95 min.

RALUCA   (erotický krimi thriller ČR)
čtvrtek 11.  zač. ve 20:00 hod
Bývalý polda si některé věci 

ze své minulosti rozhodně nechce 
připomínat. Ale připomenou mu 
je jiní... Pracuje jako soukromý 
detektiv, spí se svojí sekretářkou, 
sleduje lidi za peníze. Až do chví-
le, než se mu do cesty připlete 
svůdná Raluca a otočí mu život 
o 180 stupňů. Je to náhoda, osud, 
nebo na něj někdo nastražil past? 
Začnou se totiž dít věci, které 
by ho ani ve snu nenapadly. Jde 
v nich o sex, o vraždu, o velké 
odhalení, drsné připomenutí té 
proklaté minulosti...

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; 80 min.

HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD  (fantasy USA)   3D
sobota 13.  POZOR!!! zač. v 19:00 hod
Závěrečná část filmové trilogie oscarového režiséra Petera Jackso-

na natočená podle oblíbeného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena 
uzavírá dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny tr-
paslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět 
svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak 
dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním 
městě. Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích nikdo 
kromě čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu 
Skřetů. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti 
armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel. 

Vstupné 140,-; přístupný; české znění; 160 min.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU   (rodinná komedie ČR)
úterý 16.  zač. v 17:00 hod
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů (M. Lasica, L. Šafránková), proto-

že jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím 
úřadů marně snaží získat. I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, 
jak se přes hranice dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel 
místních pohraničníků.  Větší problémy má ale Petr s partou výrostků, 
kteří si libují v trápení slabších dětí, třeba občasným přivazováním 
k mučednickému kůlu. Jak se šedesátá léta chýlí ke konci a poměry 
v zemi se mění, otevře se i před Petrem vysněná cesta přes hranice. Vy-
razit na ni ale znamená ztratit prarodiče, kamarády a nezapomenutelná 
dobrodružství. Když je vám „náct“, máte v životě přece jen jiné priority.

Vstupné 110,-; přístupný; 100 min.
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MODELKY S.R.O.   (blonďatá komedie ČR)
úterý 16.  zač. ve 20:00 hod
Dvě někdejší kamarádky, 

bývalé ikony českého módního 
světa, ale už 40 let nesmiřitel-
né rivalky, si neustále vjíždějí 
do vlasů, dělají si naschvály, 
sabotují si módní přehlídky, 
pomlouvají se. A předhánějí 
se, která objeví další Evu Her-
zigovou. Když se pak na scéně 
objeví tvář mladičké Martiny, 
jež všem svou krásou doslova 
vyrazí dech, svedou boj o to, 
která z nich ji uloví do své stáje. 
Která vyhraje? A prohloubí se 
tím jejich rivalita, nebo ty dvě 
znesvářené „babičky“ konečně 
zakopou válečnou sekyru a obnoví své přátelství? Kolotoč blázni-
vých situací a komických scén začíná.

Vstupné 90,-; přístupný; 90 min.

ADOPCE: KONKURZ NA RODIČE   (dokument ČR)
čtvrtek 18.  zač. ve 20:00 hod
Co dělá rodinu rodinou - propletené geny, nebo láska? Doku-

ment Alice Nellis v tom má jasno. Ukazuje, že adoptivní proces se 
všemi byrokratickými komplikacemi, nároky na pár v očekávání 
a návaly prudkých emocí si v ničem nezadá se skutečným těhoten-
stvím. Osvojení dítěte sleduje režisérka, která si ho sama prožila, 
na příbězích několika manželských dvojic, a to ve fázi úřednické 
přípravky, prvního shledání s dítětem i postupného sžívání rodiny 
v nové sestavě. Citlivě nahlíží do podstaty rodičovství se všemi 
odměnami a riziky, které pro pár v nových rolích představuje.

Vstupné 60,-; přístupný; 75 min.

NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY   (komedie USA)
úterý 23.  zač. v 17:00 hod
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna. Připravte se 

na nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob. Jejím 
hlavním hrdinou je opět noční hlídač Larry (Ben Stiller), který 
pracuje v Americkém přírodovědném muzeu v New Yorku. Právě 
zde každou noc ožívají muzejní exponáty a  občas si pro podrbání 
přijde i kostra Tyranosaura. Naše hrdiny ale čeká nemilé překvapení.  
Kouzlo se pomalu vytrácí a pro oživlé exponáty a jejich ochránce 
Larryho tím začínají krušné chvilky… 

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 90 min.

ŠŤASTNÁ
(romantická komedie ČR)
úterý 23.  zač. ve 20:00 hod
Hlavní hrdinka Viktorie Šťastná 

odjíždí studovat do Prahy hereckou 
akademii. Záhy však zjišťuje, že 
se její původní ideály nesetkávají 
s realitou. Dostává se do party 
protřelých studentek, které pojímají 
hereckou kariéru zcela osobitým 
způsobem. Co všechno je Viky 
ochotná udělat pro úspěch?

Vstupné 90,-; přístupný; 80 min.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA   (animovaná pohádka Rusko) 3D
úterý 30. zač. v 17:00 hod
Animovaný příběh natočený 

na motivy světoznámé pohádky 
od Hanse Christiana Andrsena. 
Sněhová královna uvalí na zemi 
kletbu a všude zavládne nekoneč-
ná zima. Neutichající polární vítr 
ochladí lidská srdce a z nich se vy-
tratí všechna radost. Děvčátko Ger-
da spolu s fretkou Lutou a skřítkem 
Ormem se vydají na dlouhou cestu 
do paláce Sněhové královny, aby 
zachránili Gerdina bratříčka Kaye 
a navždy vysvobodili zemi z věč-
ného sněhu a mrazu.

Vstupné 120,-; přístupný; české znění; 85 min.

HODINOVÝ MANŽEL   (komedie ČR)
úterý 30.  zač. ve 20:00 hod
Filmový debut režiséra a scé-

náristy Tomáše Svobody vypráví 
příběh čtyř přátel, vášnivých 
hráčů vodního póla, kteří spo-
lečně provozují bazén. Ten jim 
jednoho dne jako nevyhovující 
vypustí hygiena a čtveřice se 
tak rázem ocitá doslova na dně. 
Jeden z nich pak na dně bazénu 
začne dokonce i bydlet, když se 
pohádá s manželkou a uražen 
odejde z domova. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat 
jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi míst-
ními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty 
mají kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se 
však pomalu přestává líbit partnerkám a manželkám našich hrdinů...

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; 100 min.

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO   (komedie USA)
středa 31.  zač. v 17:00 hod
Uběhlo přesně 20 let od chvíle, 

kdy jsme Lloyda s Harrym opus-
tili, a změnilo se toho opravdu 
hodně – s výjimkou jejich tupos-
ti. Když se Harry, který nutně 
potřebuje novou ledvinu, dozví, 
že kdesi, neznámo kde, žije 
jeho dcera, musí Lloyda probrat 
z „kómatu“, ve kterém se nachází 
od chvíle, co ho Mary odmítla, 
a vydat se na cestu, aby svou 
dceru požádal o pomoc. Křížem 
krážem celou Amerikou v těch 
nejbizarnějších dopravních prostředcích je jejich cesta zavádí do 
ústavu pro duševně nemocné – kam nepochybně patří – i na setkání 
těch nejinteligentnějších lidí světa. Tedy – původně... SPECIÁLNÍ 
SILVESTROVSKÉ PROMÍTÁNÍ JIŽ OD 17:00 HODIN!

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 110 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
PROSINEC 2014

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
neděle 7. 12.  zač. v 18:00 hod
V tradičním vánočním komponovaném programu účinkují žáci 

a učitelé všech oborů králické ZUŠ. Vstupné 60,- Kč, předprodej 
vstupenek v kanceláři Střelnice, info tel.: 603 849 460.

VÁNOČNÍ KONCERT BIG BANDU LETOHRAD
pátek 19.12.  zač. v 19:30 hod
Třináctý králický Vánoční koncert Big Bandu Letohrad, 

ve kterém uslyšíte slavné orchestrálky a výběr populárních 
melodií a písní, které Vám zazpívají Lucie Luxová, Klárka 
Dostálková, Veronika Stejskalová, Pavla Zamazalová, Petr 
Dostálek, Tomáš Jukl, Vladimír Zamazal a Oktet Girls. 
Pochopitelně nebudou chybět ani melodie vánoční. Moderuje 
Martin Mimra, řídí Rostislav Zábraha, Sláva Skalický a Mi-
lan Fogl. Koncert je součástí králického Adventu. Vstupné 
100,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na Velkém 
náměstí, paní Kubešová, tel.: 732 202 193.

ŠTĚPÁNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
čtvrtek 25. 12.  zač. ve 20:00 hod
K tanci a poslechu hrají skupiny Trial a Gremlins. Vstupné 

100,- Kč.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

Roční výsledky
kina Střelnice

Digitalizované kino Střelnice zahájilo provoz 22. 11. 2013, za 
dvanáct měsíců, tedy do konce října 2014, bylo promítáno celkem 
138 filmů v řádném hracím profilu. Celková návštěvnost činila 
3.705 diváků za plné vstupné. Průměrná návštěvnost byla tedy 
téměř 27 diváků (přesně 26,85) na jedno představení. Celková 
tržba za dané období dosáhla 397.830,- Kč.

Mimo hrací profil navštívilo kino Střelnice dalších přibližně 
1.300 diváků bez vstupného nebo se sníženým vstupným (slav-
nostní zahajovací představení, promítání pro účastníky Zimního 
srazu turistů, Dětský filmový festival a jedno školní představe-
ní), tržba 10 tisíc Kč.

Za uvedené období nedošlo k nárůstu mzdových výdajů souvi-
sejících s provozem digitalizovaného kina, což nemá obdoby ve 
srovnatelných podmínkách v rámci ČR (velikost města, regionu, 
právní forma apod.).

Tanečníci ZUŠ Králíky
na 31. celostátní

přehlídce nezklamali
Kutná Hora – 17. května 2014
Ráda bych Vás informovala o Celostátní přehlídce skupin scénické-

ho tance v Kutné Hoře, které se zúčastnilo 12 tanečníků z králického 
tanečního oboru. Dětem se vystoupení velmi povedlo a na rozborovém 
semináři k choreografii padala z úst porotců slova chvály. V občasníku 
scénického tance PAM PAM, taneční noviny, o nás napsali:

V mraveništi - Iva Musilová, ZUŠ Králíky. Skupina 10 dívek 
a 2 chlapců ve věku 8 -9 let na hudbu Yellow Sisters předvedla 
pohybově čistou a nápaditou skladbu, která má jasnou a čitelnou 
strukturu v kompozici. Vtip v uceleném jevištním tvaru přirozeně 
vyvěrá z pohybového řešení hudební předlohy.

Fotografie našich malých tanečníků byla umístěna na stránce tohoto 
prestižního časopisu. Ráda bych touto cestou ještě jednou všem zúčastně-
ným poděkovala za skvělou reprezentaci našeho města i tanečního oboru.

Iva Musilová
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – prosinec 2014
Vánoční jarmark
Po 1. 12. – Út 2. 12.,budova ZŠ Jablonné nad Orlicí, od 

15,30 – 19,00
Čeká na vás příjemná atmosféra, výborné pohoštění a spousty 

výrobků od dětí, součástí je také kulturní program.

Vánoční vystoupení žáků ZUŠ
Na vystoupení žáků ZUŠ Jablonné nad Orlicí vás zveme dne 11. 

12. v 18,00 hodin do sálu kina. 

Koncert bratří Ebenů
Neděle 14. 12. v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí
Koncert je u příležitosti vydání nové desky. Předprodej vstupenek 

od 1. listopadu na IC Jablonné nad Orlicí. Rok 2014 je pro kapelu 
Bratři Ebenové výjimečným obdobím. Uběhne 30 let od vydání 
prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984).  V tomto roce také na-
točili nové album „Čas holin“. Koncert bude pro posluchače velmi 
lákavý. Budou mít možnost slyšet písničky, které již roky kapela 
nehrála, a po kterých všichni tolik volají. Zároveň uslyší úplné no-
vinky. Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida 

tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra 
Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, 
perkuse) a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již 
neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

Kouzelný advent , voňavé Vánoce 
Na prodejní výstavě uvidíte  adventní a vánoční dekorace  ze Za-

hradnictví Blanky Chládkové a výrobky chráněných dílen Neratov. Na 
vaši návštěvu se těšíme během otevírací doby na IC  do 10. ledna 2015.

Advent na náměstí v Jablonném
První adventní neděli bude na našem náměstí instalována zvo-

nička se schránkou na poštu pro ježíška. Můžeme se  u zvoničky 
zastavit a při zazvonění pomyslet na blížící se Vánoce a  na to, co 
pro nás znamenají. Děti jistě využijí možnost odeslat ježíškovi svá 
přání a na památku si třeba i otisknout vánoční razítko. V neděli 21. 
prosince se pak  na náměstí sejdeme všichni v 17 hodin, abychom 
si poslechli zpěv sborů a také si třeba i zazpívali, podívali se na 
stavění betlému, ve kterém přibudou nové figury, a zakoupením 
teplého nápoje přispěli na charitativní účely.

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - prosinec
1. 12. PO 19,30 2D Pohádkář romantický 120,- 90 min. 15+
2. 12. ÚT 17,30 3D Tučňáci z Madagaskaru animovaný 120/140,- 90 min. P
2. 12. ÚT 19,30 2D Zmizelá drama, horor 110,- 145 min. 15+
3. 12. ST 19,30 2D Falešní poldové komedie 110,- 104 min. 12+
4. 12. ČT 19,30 2D Železná srdce válečný 100,- 135 min. 15+
5. 12. PÁ 22,00 2D Ouija      !! NOČNÍ KINO !! horor 110,- 90 min. 15+
6. 12. SO 19,30 2D MY 2 drama 110,- 100 min. 12+
7. 12. NE 17,30 2D Tučňáci z Madagaskaru animovaný 100/125,- 90 min. P
7. 12. NE 19,30 2D Hunger Games:Síla vzdoru sci-fi, thriller 120,- 125 min. 12+
8. 12. PO 19,30 2D Jak jsme hráli čáru komedie 110,- 102 min. P
11. 12. ČT   Vánoční vystoupení ZUŠ vánočně laděný pořad žáků ZUŠ
12. 12. PÁ 19,30 3D Hobit: Bitva pěti armád dobrodružný 140,-  P
13. 12. SO 19,30 2D Hobit: Bitva pěti armád dobrodružný 120,-  P
14. 12. NE 19,00  Bratři Ebeni koncert s názvem - ČAS HOLIN
15. 12. PO 19,30 2D Raluca erot., thriller 110,- 80 min. 15+
16. 12. ÚT 19,30 2D Jak jsme hráli čáru komedie 110,- 102 min. P
17. 12. ST 19,30 2D Příběh Marie životopisný 110,- 95 min. P
18. 12. ČT 19,30 2D Noc v muzeu: Tajemství hrobky komedie, akční 120,- 89 min. P
19. 12. PÁ 17,30 3D Sněhová královna animovaný  80 min. P
19. 12. PÁ 19,30 2D Raluca  110,- 80 min. 15+
20. 12. SO 19,30 3D Hobit: Bitva pěti armád dobrodružný 140,-  P
22. 12. PO 19,30 2D Tučňáci z Madagaskaru animovaný 100/125,- 90 min. P
22. 12. PO 19,30 2D Ouija horor 110,- 90 min. 15+
23. 12. ÚT 19,30 2D Jak jsme hráli čáru komedie 110,- 102 min. P
25. 12. ČT 19,30 3D Exodus: Bohové a králové historický 150,- 142 min. 12+
26. 12. PÁ 19,30 2D Hodinový manžel komedie 120,- 100 min. 12+
27. 12. SO 17,30 2D Sněhová královna animovaný  80 min. P
27. 12. SO 19,30 2D Hobit: Bitva pěti armád dobrodružný 120,-  P
28. 12. NE 19,30 2D Noc v muzeu: Tajemství hrobky akční 120,- 89 min. P
29. 12. PO 17,30 2D Tři bratři pohádka 90,- 90 min. P
29. 12. PO 19,30 2D Hodinový manžel komedie 120,- 100 min. 12+
30. 12. ÚT 19,30 2D Exodus: Bohové a králové historický 120,- 142 min. 12+
1. 1. ČT 19,30 2D Hodinový manžel komedie 120,- 100 min. 12+
2. 1. PÁ 19,30 2D Hobit:Bitva pěti armád animovaný 140,-  P
3. 1. SO 19,30 2D Noc v muzeu: Tajemství hrobky akční 120,- 89 min. P
4. 1. NE 17,30 2D Sněhová královna animovaný  80 min. P
4. 1. NE 19,30 3D Exodus:Bohové a králové historický 150,- 142 min. 12+
5. 1. PO 19,30 2D Burácení drama 110,- 110 min.  
6. 1. ÚT 19,30 2D Odpad dobr.,thriller 110,- 113 min. 12+
7. 1. ST 19,30 2D Příběh Marie životopisný 100,- 95 min. P
8. 1. ČT 17,30 2D Paddington komedie 120,-  P
9. 1. PÁ 19,30 3D Sedmý syn dobrudružný 150,- 120 min. 12+

10. 1. SO 19,30 2D Fotograf drama 130,- 133 min. 15+
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