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Vážení spoluobčané,
neúprosně běžící čas před několika dny otočil další list v kalen-

dáři a začali jsme psát rok 2015. Všichni jsme plni očekávání toho, 
co nám právě začínající rok přinese. Naše očekávání mají mnoho 
rovin - osobní, pracovní, společenskou, ... Některé můžeme ovlivnit 
jen my sami, jiné jsou závislé na naší schopnosti spolupracovat 
s ostatními lidmi a u některých nám nezbývá nic jiného, než se 
spolehnout na správné rozhodování odpovědných.

Na pomyslném začátku se nachází i život města. Zastupitel-
stvo zahájilo prosincovým zasedáním nové čtyřleté období a 
nově zvolená rada města pracuje na programovém prohlášení, 
ve kterém bude podrobněji rozpracována koaliční smlouva uza-
vřená před ustavujícím zastupitelstvem volebními uskupeními 
NAŠE MĚSTO, Pravá pro Králíky, Občané Králicka a Volba pro 
město. K účasti na přípravě programového prohlášení byli při-
zvání i zastupitelé ostatních stran a uskupení. K akcím, které byly 
zahájeny v minulém volebním období a které je třeba dokončit, 
tak jistě doplníme návrhy nově zvolených zastupitelů. Úkolem 
samosprávy je zajistit řádné fungování všech městských institucí 
a postarat se o rozvoj města. Chceme zlepšit komunikaci s občany, 
neziskovými organizacemi a podnikateli. Jsme připraveni jednat 
se všemi, kteří přijdou s dobrým námětem. Je mnoho témat, která 

budeme společně řešit – sport, kultura, školství, život spolků, život 
seniorů, zájmové vyžití dětí a mládeže, ale také nezaměstnanost 
a fungování úřadu.

Nejbližším úkolem rady města je sestavení rozpočtu na rok 
2015, který bychom rádi schválili na únorovém zasedání zastupi-
telstva. Součástí rozpočtu bude kromě opakujících se provozních 
výdajů zcela jistě dokončení zateplení tělocvičny u žluté školy 
a vybudování vodovodního přivaděče z Hedeče do Červeného 
Potoka. Pokračovat budeme také v opravách chodníků a místních 
komunikací. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2014 hospodařili 
s mírným přebytkem, budeme moci uskutečnit více oprav a in-
vestičních akcí v roce 2015. Rádi bychom pokračovali v podpoře 
spolkové a dobrovolnické činnosti, především prostřednictvím 
grantového programu města, který v reakci na zkušenosti z mi-
nulých let dozná drobných změn. Část peněz bude určena i na 
organizaci tradičních akcí, které přispívají k povědomí o Králíkách 
nejen v nejbližším okolí.  

Vážení spoluobčané, přeji Vám do roku 2015 hodně zdraví, 
štěstí a lásky, stejně tak i mnoho trpělivosti, statečnosti a síly 
při řešení životních problémů a starostí. Přeji Vám, abyste si do 
všedních dnů začínajícího roku přenesli co nejvíce z atmosféry 
a poselství vánoc a aby chvíle radosti a spokojenosti vždy převá-
žily nad vším ostatním. 

Jana Ponocná, starostka

Ohlédnutí za vánočním jarmarkem 2014
Třetí adventní neděli 14. prosince 2014 

se na Velkém náměstí v Králíkách konal 
již tradiční vánoční jarmark, který pořá-
dala ZUŠ Králíky ve spolupráci s Městem 
Králíky a ostatními místními organizacemi 
a spolky. Deštivé počasí sice moc nepřálo. 
To ale neodradilo ani pořadatele, stánkové 
prodejce, kteří se letos sešli v rekordním 
počtu, ani spoustu příchozích od návštěvy 
této předvánoční akce.

O doprovodný hudební program se 
postarali žáci a učitelé ze Základní umě-
lecké školy a lidová kapela z Mladkova. 
I v letošním roce měli návštěvníci jarmarku 
možnost ochutnat tradiční vánoční zelňač-
ku, grilované klobásy, guláš, vánoční punč, 
medovinu, svařené víno, zázvorový čaj, 
horkou čokoládu, jitrnice a jiné zabíjačkové 
speciality a zpříjemnit si tím toto „trochu 
uplakané“ nedělní dopoledne.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem 
milým lidem, kteří svým finančním darem 
přispěli na nákup nové soupravy bicích 
nástrojů, které se budou využívat při výuce 
v ZUŠ.

Za spolupráci, vstřícnost a pomoc při 
pořádání této akce děkuji paní starostce 

Janě Ponocné, panu Ing. Janu Divíškovi 
a zaměstnancům MěÚ Králíky, panu Ro-
bertovi Jílkovi a zaměstnancům Služeb 
města Králíky, paní Mgr. Kateřině Brandej-
sové a zaměstnankyním Městské knihovny 
v Králíkách, panu Milanu Muchovi, panu 
Zdeňku Večeřovi a zaměstnankyním Škol-
ní jídelny Králíky, Partnerskému spolku, 
panu Davidovi Hrdovi, panu Ing. Pavlovi 
Strnadovi, paní Ing. Zdeňce Borkowské 

Kyllarové, paní Andree Hudetzové, panu 
Jiřímu Brychtovi, panu Robertovi Látalo-
vi, panu Jiřímu Hlavovi, panu Davidovi 
Priesolovi, paní Evě Kubišové a paní Bc. 
Monice Hejkrlíkové.

Všem našim příznivcům přeji v novém 
roce 2015 hodně štěstí, zdraví a osobních 
úspěchů.

Mgr. Zdeňka Křížková,
ředitelka ZUŠ Králíky
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Obnovené okno bývalého evangelického kostela.

Noční zábava „inteligentních obyvatel“ v ulicích města.



Králický zpravodaj 1/2015 - 3



Králický zpravodaj 1/2015 - 4

Vnitřní prostory tvrze Bouda dostaly nové osvětlení
V průběhu roku 2014 se podařilo realizovat projekt „Modernizace 

světelných zdrojů v Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda“, 
podpořený Pardubickým krajem v rámci grantového programu Pod-
pory preventivní péče o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém kraji 
v roce 2014. Realizace projektu představovala klíčový krok k zajištění 
zásadního snížení provozních nákladů muzea.

Tvrz Bouda je významná kulturní památka ČR a zároveň nejvý-
znamnější vojensko-technická památka v Pardubickém kraji, která 
dosud není napojena na elektrickou rozvodnou síť (v současnosti 
Pardubický kraj připravuje řešení tohoto problému). Jde o obrovský 
pevnostní objekt, s pěti bojovými „sruby“ a podzemním systémem 
chodeb a sálů 1,5 km rozsáhlým. Tvrz sama představuje hlavní 
exponát muzea, ve kterém je Společností přátel čs. opevnění, o.p.s. 
zajišťováno 6 prohlídkových tras, přičemž všechny jsou zcela závislé 
na dostatečném umělém osvětlení z více než 300 světelných zdrojů. 

Veškeré další práce na zajištění provozu muzea, údržbě a rekon-
strukci objektu jsou rovněž závislé na elektrické energii, neboť jsou 
prováděny v prostorech bez denního osvětlení (v podzemí a v místnos-
tech bez oken), což je zásadním rozdílem, oproti „běžným“ muzejním 
institucím. Spolehlivé a provozně úsporné světelné zdroje tak předsta-
vují zásadní faktor nezbytný k bezpečnému a spolehlivému provozu 
muzea, neboť energie je vyráběna prostřednictví diesel generátorů ve 
vlastní elektrárně. Provoz je tak velmi nákladný.

Projekt samotný spočíval v nahrazení stávajících světelných zdrojů 
(klasických žárovek, úsporných zářivek a halogenových reflektorů) 
moderními, úspornými zdroji LED technologie. Úsporné zářivky 
a halogenové reflektory se v extremním prostředí podzemního systému 
příliš neosvědčily.

Vlastnímu provedení prací v objektu tvrze Bouda předcházelo 
vyhledání možných dodavatelů, jejich oslovení, posouzení cenových 
nabídek a porovnání technických parametrů poptávaných LED zdrojů. 
Ze čtyř firem, které nabídky podaly, se po pečlivém vyhodnocení 
ukázala jako nejlepší nabídka firmy EMOS, spol. s r.o. z Přerova, 
která je nejen přímým dovozcem, ale i výrobcem poptávaných LED 
zdrojů. Velmi vstřícná cenová nabídka firmy EMOS, umožnila pořídit 
všechny LED zdroje ve vyšší kvalitě „profesionální produktové řady“, 
která byla zástupcem dodavatele po osobně provedené obhlídce tvrze 
doporučena, s ohledem na extrémní prostředí.

Výměna všech stávajících světelných zdrojů za spolehlivé zdroje 
s LED technologií znamená zásadní snížení spotřeby nezbytné el. 

energie potřebné k osvětlení tvrze a zároveň zvýšení spolehlivosti 
a  životnosti světelných zdrojů. V rámci tohoto projektu byly pořízeny 
i zdroje náhradní a zdroje pro prohlídkové trasy, které budou v příštím 
roce zpřístupněny a elektrifikovány. Celkové náklady dosáhly téměř 
60.000,- Kč, přičemž Pardubický kraj přispěl částkou 25.000,- Kč.

Návštěvníci tvrze se tak mohou těšit od příští turistické sezóny na 
kvalitativně lepší zážitek při prohlídce podzemního systému tvrze, při-
čemž však díky parametrům pořízených LED zdrojů (výkon a barevné 
spektrum světla) zůstává zcela zachována původní neopakovatelná 
atmosféra tvrze, připomínající říjnové dny roku 1938.

Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.

Jak je to se zákazem provozování „výherních
zařízení“ (automatů) ve městě Králíky

Město Králíky dne 8. 7. 2013 schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2013, o zákazu sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her na celém území města Králíky (OZV je dostupná ze 
stránek města www.kraliky.eu odkaz: http://www.kraliky.eu/data/
ext-5322.pdf). Uvedená vyhláška v čl. 1 s účinností od 1. 1. 2015 
zakazuje provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), 
l), m) a n) a loterie a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 
50 odst. 3 zákona o loteriích na celém území města Králíky. Toto 
jinými slovy znamená, že od uvedeného data by neměla být na 
území města provozovaná „výherní zařízení“ povolená na základě 
zákona o loteriích Městem Králíky nebo Ministerstvem financí. Již 
v průběhu platnosti vyhlášky, a to ještě před nabytím účinnosti čl. 
1 vyhlášky, byla vydávána veškerá nová povolení pouze na omeze-
nou dobu, a to do 31. 12. 2014. Ministerstvu financí byla zmíněná 
vyhláška po jejím schválení zaslána na vědomí, a to rozhodovalo 
i na základě dílčích vyjádření města jako účastníka řízení o udělení 
povolení v souladu s touto vyhláškou. Ministerstvo financí mělo 
na základě uvedené vyhlášky změnit i dříve vydaná povolení, aby 
byla v souladu se zněním vyhlášky. Podle dostupných informací 
však k tomuto kroku nepřistoupilo a je tedy pravděpodobné, že 
k ukončení provozu „výherních zařízení“ dojde až v průběhu roku 
2015 (po účinnosti výše uvedeného čl. 1 vyhlášky). Aby se tak stalo 

co nejdříve, vyzveme na začátku ledna 2015 Ministerstvo financí 
ČR k zahájení řízení.

Na vysvětlenou také uvádíme, že vyhláška č. 5/2014 (OZV je do-
stupná ze stránek města www.kraliky.eu odkaz: http://www.kraliky.
eu/data/ext-6222.pdf), kterou byla na prosincovém zastupitelstvu 
města zrušena Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného práv-
ního předpisu (OZV je dostupná ze stránek města www.kraliky.eu 
odkaz: http://www.kraliky.eu/data/ext-4498.pdf), nikterak nesouvisí 
s vyhláškou č. 2/2013, která zakazuje provozování „výherních 
zařízení“ na celém území města. V daném případě se jedná pouze 
o zrušení již překonané právní normy města, neboť zmocňovací 
ustanovení - § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích, 
které umožňovalo obcím zavést svými obecně závaznými vyhláš-
kami místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, bylo 
s účinností od 1. 1. 2012 zrušeno a v rámci metodického působení 
Ministerstva vnitra bylo doporučeno uvedené obecní předpisy, 
resp. jejich příslušné části týkající se místního poplatku dle § 10a 
zákona o místních poplatcích, zrušit, neboť daně a poplatky lze 
dle čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod ukládat jen na 
základě zákona. 
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (Veřejná výzva)
Starostka města Králíky vyhlašuje výběrové řízení na funkci:

VEDOUCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRÁLÍKY (TAJEMNÍK – TAJEMNICE)
Město Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Délka pracovního poměru: Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Místo výkonu práce: Budova radnice na Velkém náměstí čp. 5, Králíky
Popis pracovní pozice:
1. plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
2. komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce,
3. zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města Králíky,
4. řízení a koordinace činnosti úřadu,          5. zabezpečování konání jednání Rady města Králíky a Zastupitelstva města Králíky, 
6. další činnosti související se samosprávnými úkoly města Králíky.

Uchazeč musí splňovat:
1. Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk),
- bezúhonnost ve smyslu §4 odst. 2 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném znění (nebyl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy),
- dosažení věku 18 let, - způsobilost k právním úkonům, - ovládání jednacího jazyka.
2. Předpoklady stanovené dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:
má nejméně tříletou praxi:
- jako vedoucí zaměstnanec nebo
- při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním 

nebo služebním poměru ke státu nebo
- ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
- délka praxe podle odstavce 2, musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
3. Požadavky zaměstnavatele:
- minimálně ukončené magisterské vzdělání (zaměření na veřejnou správu výhodou)
- orientace v legislativě upravující oblast veřejné správy  - flexibilita
- manažerské schopnosti, znalost problematiky řízení  - uživatelská znalost Microsoft Office,
- organizační schopnosti, komunikační schopnosti  - řidičský průkaz sk. „B“
- pečlivost, důslednost, zodpovědnost, samostatnost  - znalost anglického či německého jazyka výhodou
4. Platové podmínky:
zařazení dle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění, a dalších platných mzdových předpisů, platová třída odpovídající 
druhu práce č.12. Základní plat v rozpětí 18 790 Kč – 28 250 Kč.
5. Přihláška musí obsahovat:
1. jméno, příjmení a titul, 2. datum a místo narození, 3. státní příslušnost,  4. místo trvalého pobytu,
5. adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu,
6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
7. telefonický kontakt na uchazeče, 8. datum a podpis
6. K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (znalost veřejné 

správy, praxe ve vedoucí funkci),
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 

vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně ověřené kopie dokladů o získání odborných způsobilostí,
d) ověřená kopie podle § 2 a § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 

ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení) předpoklady podle 
tohoto ustanovení nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971,

e) v případě, že se uchazeči o výběrové řízení nepodaří obstarat veškeré potřebné doklady podle odstavců a) – d) tak, aby mohly být 
připojeny k přihlášce, je tak povinen učinit dodatečně, a to neprodleně,

f) vlastní koncepci řízení úřadu v rozsahu max. 3 normo strany včetně termínu možného nástupu,
g) motivační dopis
7. Termín podání přihlášky: 
Písemné přihlášky zasílejte do 16. 1. 2015 do 12.00 hodin v obálce označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
– tajemník městského úřadu – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Jana Ponocná, starostka města    Kontaktní pracovník:
Velké náměstí 5, 561 69 Králíky     Starostka města Jana Ponocná, tel.: 465 670 702

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. 4. 2015 nebo dohodou.

Město Králíky si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení i bez udání důvodů.
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Pokrytectví a primitivní antikomunismus
těch, kteří ještě před 25 lety nosili rudé 

hvězdy na klopě a knížku KSČ či SSM 
v kapse a dnes jsou členy „pravicových“ 
stran a „nestranických“ uskupení téměř 
nikomu nevadí. Naopak mnozí členové 
KSČM a jejich sympatizanti, kteří nikdy 
nikomu neublížili, nikoho neokrádali a ne-
udávali jsou velmi často vláčeni tiskem 
a nedůvodně napadáni.

Při ustavujícím zasedání Zastupitelstva 
města Králíky nově prohlasovaný radní 

Ing. Strnad opětovně a jmenovitě hodnotil 
minulá zvolení zástupců KSČM do vedení 
města. Před čtyřmi lety považoval zvolení 
komunistického zastupitele místostarostou 
dva dny před 17. listopadem za tragédii.

Jak Ing. Strnad hodnotí stav, kde je 
členem vedení města a sám prohlasoval 
starostku pí Ponocnou, která mimo jiné 
před pěti lety u příležitosti 20 výročí 
listopadových událostí z roku 1989 
osobně nominovala a ocenila čestnou 

Návrh na odvolání paní Ponocné
Vážení spoluobčané, ve vyspělé 

demokratické společnosti platí zása-
da a slušní a poctiví politici ji ctí, že 
se respektuje výsledek voleb a vítěz 
má právo na první pokus o sestavení 
koalice. Prospěchářští podnikavci po 
volbách mnohým vytřeli zrak. Neučinili 
tak v zájmu obce. Neotáleli a všem pak 
ukázali, jak je u nás v Králíkách úzce 
spjat byznys s politikou.  

Snaha o prominutí dluhu ve výši 
106.780 Kč a nákladů řízení ve výši 
11.272 Kč společnosti PROKEN s.r.o., 
IČO 25279157, který povinné vznikl 
v souvislosti s pronájmem městských 
prostor sloužících podnikání, byl další 
ukázkou bezprecedentních pokusů před-
kladatelů o podvod. 

Společníkem a jednatelem společnosti 
PROKEN s.r.o. v době vzniku dluhu 
byl bývalý ředitel Středního odborného 
učiliště Králíky Ing. Josef Kalousek 
z Červené Vody, který svůj obchodní po-
díl ve společnosti převedl 9. 10. 2014 na 
společnost jinou. Pro společnost PRO-
KEN s.r.o. vyvíjela a není vyloučeno, 
že ještě stále vyvíjí své podnikatelské 
aktivity Jana Ponocná, která rovněž 
z pozice starostky jmenovala Ing. Josefa 
Kalouska do výběrových a hodnotících 
komisí města. Janu Ponocnou a Ing. Jo-
sefa Kalouska nespojuje jen podnikání, 
ale i dávná a současná politická kariéra 
a politické strany. Jana Ponocná, ještě 
v listopadu 1989 aktivní členka KSČ, 
která svoji politickou kariéru založila 
na lžích, podvodech, střídání polických 
stran a účelových pomluvách svých 
oponentů, ve volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
konaných ve dnech 28. 5. – 29. 5. 2010 
kandidovala za stranu TOP 09. Ing. 
Josef Kalousek ve volbách do Evrop-
ského parlamentu konaných na území 
České republiky ve dnech 23. 5. – 24. 
5. 2014 kandidoval za stranu TOP 09 
a Starostové. 

Nejen z výše uvedených důvodů jsem 
s jednoznačnou podporou členů MO 
ČSSD v Králíkách, jejich přátel a ne-
spočtu občanů podal návrh na odvolání 

Jany Ponocné z funkce starostky města 
Králíky a jeho zařazení jako prvního 
bodu k projednání na nebližší jednání 
Zastupitelstva města v Králíkách. Tímto 
bych Vás i rád na toto veřejné jednání 
pozval k vyjádření Vašeho názoru. Po-
zvánka na jednání Zastupitelstva města 
je i s programem uveřejňována na úřední 
desce vždy sedm dní před jeho konáním. 
Zastupitelstvo města se schází zpravidla 
druhé pondělí v měsíci v 17:00 hodin.

Jestliže Jana Ponocná v sobě nemá 
dostatek sebereflexe k odejití z funkce 
starostky, bude hlasování o návrhu jejího 
odvolání i odpovědí na otázku a vzkaz 
občanům města, zda člověk takovýchto 
morálních kvalit má i nadále tuto funkci 
zastávat. Ona je pro mne, a asi nejen 
pro mne, ale pro řadu lidí, ztělesněním 
klientelistického pojetí politiky. 

Jak dnes někteří praktikují komunální 
politiku popsala na svém blogu Mgr. 
Jana Hamplová zcela přesně. 

Měli bychom se totiž právě a pře-
devším spíše zamyslet nad tím, co se 
dělo potom (pozn. po 17. 11. 1989). 
V mém rodném městě určité skupiny 
napřed privatizovaly, a pak skoupily 
více či méně nenápadně téměř veškerý 
majetek města; začaly se o to zajímat 
už v listopadových dnech, zatímco nás 
„revoluční vůdce“, unavené dobou, by 
nic takového nenapadlo. Žádného z nás 
netlačilo nic do privatizačních komisí, 
šlo nám o svobodné volby, kandidátky, 
dobré radnice… Těm ostatním o provo-
zovny, obchody s otevřeným zahraničím, 
a mnozí z nich dnes vlastní polovinu 
města, a nám ostatním se brzy vysmáli. 
A nejen to - poslední roky je láká i moc 
politická. A se stejnou dravostí, jakou 
tehdy hájili výhradně své ekonomické 
zájmy (a na ideály a své obce a města 
kašlali), dnes hájí ty politické, neboť 
městské rozpočty jsou dnes velmi lákavá 
kořist – a občas nic těmto skupinám není 
svaté, chtějí-li odstranit soupeře z cesty. 

Ing. Roman Kosuk, zastupitel města
Dle schválených pravidel pro vydávání 

Králického zpravodaje redakčně kráceno.

plaketu města Králíky zakládajícího 
člena Občanského fóra v Králíkách Ale-
xandra Pelikána, který byl dle veřejných 
informačních zdrojů již od roku 1980 
kandidátem tajné spolupráce a následně 
pak aktivním agentem Státní bezpečnosti. 
Tato informace jí musela být bezesporu 
známa. Každá osoba nominována na 
ocenění města nebo udělení čestného 
občanství je podrobena drobnohledu ko-
legia zastupitelů, kteří o udělení ocenění 
nebo čestného občanství spolurozhodují. 
Nebo snad ocenění v Králíkách probíhá 
podle jiných pravidel než určuje zákon 
o obcích? Svazky vedeny k osobě Peli-
kána s krycími jmény Voják a Klos byly 
skartovány 6. 12. 1989 a on se následně 
stal, jak říkají jeho kolegové, prvním 
postkomunistickým starostou Králík. Já 
dodávám: Nikým nevolený, ale dosa-
zený, aby zajistil půdu pro uchopení se 
moci svým kolegům, spolupracovníkům 
Státní bezpečnosti, jejich dosazení do 
klíčových pozic a bezproblémové finan-
cování jejich rozjíždějícího se podnikání 
v „nové době“.  

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si 
hledá. I tak je možno hodnotit formování 
městské rady, vznešeněji řečeno městské 
vlády v Králíkách. Vždyť je přece všech-
no OK, tou PRAVOU VOLBOU nejen 
pro NAŠE MĚSTO, ale i PRO KRÁLIC-
KO a jeho „vítěze“ voleb, kterého volili 
ani ne dva voliči z deseti. Pí Marečková 
ve svém článku opomenula (nevím či zá-
měrně nebo z neznalosti) uvést podstatné 
informace k výběru společnosti zajišťující 
jí komentované činnosti pro město a po-
skytované „bonusy“. Nabídka vítězné 
společnosti byla ve výběrovém řízení až 
na 5. místě s bezmála 2x vyšší cenou než 
nabízela společnost s cenou nejnižší! Na-
bídky na podruhé hodnotila komise v čele 
s Mgr. Krabcem a dalšími členy Ing. 
Kalouskem a Mgr. Doubravovou, kterou 
nominovala a schvalovala pí Ponocná. 
Zmiňovat jména králických „osobností“ 
poskytující úplatné služby pro vybranou 
společnost je zbytečné. Vždyť PRO 
KRÁLICKO dělají maximum a dobře je 
znáte. Ale kdeže, maximum PRO SEBE 
a na to ostatní již nezbývá. 

Bohužel, taková je pravda. Krutá a ne-
milosrdná. Řada lidí se jí bojí. Raději ji 
nechtějte znát, zapomeňte.

Přeji Vám krásné prožití nadcházejí-
cích svátků klidu, míru a lásky a do no-
vého roku pevné zdraví a radost ze života.

Ing. Roman Kosuk, zastupitel města
(Poznámka redakce:z technických důvo-

dů nebyl tento příspěvek zařazen v prosin-
covém zpravodaji.)
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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

PF členům
zastupitelstva

V závěru roku se nám všem, kteří využíváme elek-
tronickou poštu, plní schránky nejrůznějšími přáními 
do nového roku.

Dovolila jsem si všem členům našeho nového za-
stupitelstva poslat také přání a připojila jsem k němu 
otázku.

Na webové stránce města, která je pracovníky měst-
ského úřadu hodnocena jako výtečná (viz http://www.
kraliky.eu/data/ext-6226.pdf, na str. 34), jsou sice 
uvedeny mailové adresy všech členů zastupitelstva, 
ale jen u několika z nich je uvedeno také číslo jejich 
mobilního telefonu, který by zájemci o komunikaci 
s nimi mohli využít.

Těm, u jejichž jména není číslo uvedeno, jsem si 
dovolila položit otázku, proč číslo jejich telefonu na 
webu chybí. (Vycházela jsem ze stavu k 22. prosinci 
2014, kdy byla uzávěrka lednového čísla zpravodaje).

V příštím čísle Králického zpravodaje vás seznámím 
s jejich vyjádřeními.

Přeji všem spoluobčanům z našeho krásného města 
i okolních vesnic, aby při hodnocení nového roku 
mohli dávat jen samé pěkné známky a pětka byla jen 
jedna – ta v letopočtu 2015 :-)).

Ivana Marečková

Výše stočného v roce 2015
Dne 22. 12. 2014 valná hromada Služeb města Králíky 

s.r.o. schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 cenu stočného 
ve výši 28,73 Kč bez DPH (33,04 Kč včetně DPH 15%). 
Navýšení ceny stočného je stanoveno z finančního plánu 
obnovy infrastrukturního majetku, společnost musí vytvářet 
finanční zdroje pro obnovu majetku, které ukládá zákon 
všem vlastníkům a provozovatelům vodohospodářského 
zařízení.

Pro porovnání ceny stočného v okolních obcích: Vak 
Jablonné nad Orlicí 34,70 Kč bez DPH (39,91 Kč včetně 
DPH 15%), Obec Červená Voda 34,70 Kč bez DPH (39,90 
Kč včetně DPH 15%), město Hanušovice 34,52 Kč bez 
DPH (39,70 Kč včetně DPH 15%).

hadejmuzeum@seznam.cz
soutěž končí

Vážení přátelé, předmět z naší poslední hádanky byl 
samovar na ohřívání vody. Protože se naše hádací soutěž 
nesetkala s přílišným zájmem, s odcházejícím rokem 2014 
ji končíme. Ze soutěžících se sice žádnému nepodařilo 
uhádnout správně tři předměty do konce roku, avšak jed-
nomu to uteklo o fous. Rozhodli jsme se tedy cenu udělit 
jemu. Vítězem naší soutěže se stává pan Evžen Malý a my 
mu tímto gratulujeme. Prosíme vítěze, aby si v muzeu 
vyzvedl poukaz na celoroční vstupné zdarma. Zároveň 
avizujeme, že se pokusíme vymyslet další soutěž.

Za Městské muzeum Králíky Michal Kos
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Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města
č. 7 konaného 8. prosince 2014

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

Z části jednání omluven: Mgr. Krabec 
Dušan.

Za MěÚ: Ing. Bouška Miroslav, Prauso-
vá Jitka, Ing. Švéda Roman, Ing. Kubíčková 
Věra, p. Brandejs Pavel, Bc. Nosková Dana, 
Ing. Chládková Lenka, Bc. Kacálek Milan.

Program:
1. Zahájení, prezence a určení ověřo-

vatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška o místním poplatku

za svoz odpadu pro rok 2015
4.3. Zrušení vyhlášky č. 1/2010

o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj

4.4. Zpráva o uplatňování
územního plánu

4.5. Schválení rozpočtového
provizoria na rok 2015

4.6. Volba předsedy finančního výboru
4.7. Volba členů kontrolního výboru
4.8. Schválení odměn za výkon funkcí

neuvolněných členů zastupitelstva
4.9. Smluvní vztah, konečné

vyúčtování a financování týkající
se provedení stavby - akce
„Technická vybavenost Na
Skřivánku - I. etapa“  

5. Informace z MěÚ
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 14 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 10. 11. 2014 Ing. Ladislav Tóth 
a Mgr. Karel Hlava nevznesli připomínky.  
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 
a schváleni pan Antonín Vyšohlíd a Mgr. 
Miroslav Beran.

ZM/2014/07/100: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Antonína Vyšohlída a Mgr. Miroslava 
Berana. 

Hlasování: 13:0:1 (schváleno, Mgr. 
Krabec se neúčastnil jednání)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani do-

plnění programu. Paní starostka navrhla 
hlasovat o zveřejněném návrhu programu.

ZM/2014/07/101: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 7.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno, Mgr. 
Krabec se neúčastnil jednání)

3. Zpráva z jednání RM
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

Mgr. Krabec se dostavil do jednacího 
sálu.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Neschválení snížení kupní ceny 

za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 
a části pozemku p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice.

ZM/2014/07/102: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
za prodej části pozemku p.p.č. 1388/1 - 
trvalého travního porostu o výměře 73 m2 
– část je označena jako díl „b“ a části po-
zemku p.p.č. 1382/3 – trvalého travního 
porostu o výměře 7 m2 – část je značena 
jako díl „a“ dle GP č. 286-98/2014 ze dne 
21. 8. 2014 v k.ú. Dolní Boříkovice, které 
jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviš-
tě Ústí nad Orlicí a které byly sloučeny do 
pozemkové parcely č. 1388/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, manželům K., Pardubice 
a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/069 
ze dne 8. 9. 2014. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.2. Neschválení snížení kupní ceny za 
prodej pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní 
Boříkovice

ZM/2014/07/103: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p.p.č. 1390 - trvalého 
travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům Š., Brno a potvrzuje rozhod-
nutí ZM/2014/05/070 ze dne 8. 9. 2014.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.3. Neschválení snížení kupní ceny za 
prodej pozemku p.p.č. 254 v k.ú. Králíky  

ZM/2014/07/104: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje snížení kupní ceny 
za prodej pozemku p.p.č. 254 – ostatní 
plochy o výměře 216 m2 v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 

ve výši 52.579 Kč a to do podílového spo-
luvlastnictví panu Miroslavu Zerzánovi, 
nar. 8. 8. 1973, bytem Velké náměstí 4, 
561 69 Králíky, paní Marii Pospíšilové, 
nar. 15. 8. 1930, bytem Velké náměstí 4, 
561 69 Králíky, manželům K., Králíky, 
paní H., Králíky a slečně Č., nar. Králíky 
a potvrzuje rozhodnutí ZM/2014/05/071 
ze dne 8. 9. 2014.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.4. Schválení prodeje pozemků p.p.č. 
458, p.p.č. 463/1, p.p.č. 463/4, p.p.č. 595/3 
a p.p.č. 767/2 v k.ú. Dolní Hedeč 

ZM/2014/07/105: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
458 – ostatní plochy o výměře 946 m2, 
p.p.č. 463/1 – ostatní plochy o výměře 
490 m2, p.p.č. 463/4 – trvalého travního 
porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 595/3 – 
ostatní plochy o výměře 400 m2 a p.p.č. 
767/2 – ostatní plochy o výměře 510 m2 

v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou zapsány 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, společnosti Agrofruct a.s., IČO 
47468181, se sídlem K Třešňovce 247, 
533 75 Dolní Ředice za kupní cenu ve 
výši 283.168 Kč.

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.1.5. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
1639 v k.ú. Králíky

ZM/2014/07/106: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku st.p.č. 
1639 – zastavěné plochy a nádvoří o vý-
měře 9 m2 v k.ú. Králíky, který je evido-
ván na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV - Podmokly za kupní cenu ve 
výši 9.688 Kč. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.6. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 
1685 v k.ú. Králíky

ZM/2014/07/107: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky schvaluje prodej pozemku 
st.p.č. 1685 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 5 m2 v k.ú. Králíky, který je 
evidován dle geometrického plánu č. 
1460-102/2009 ze dne 10.02.2010 na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV -Podmokly za kupní cenu ve výši 
2.420 Kč. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.7. Schválení záměru prodeje pozemku 
p.p.č. 2220 v k.ú. Horní Lipka  

ZM/2014/07/108: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
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ku p.p.č. 2220 – ostatní plochy o výměře 
36 m2 v k.ú. Horní Lipka, který je evido-
ván 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 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.8. Schválení záměru prodeje pozemků 
st.p.č. 118/1 a st.p.č. 118/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč  

ZM/2014/07/109: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje po-
zemků st.p.č. 118/1 – zastavěné plochy 
a nádvoří o výměře 318 m2 a st.p.č. 118/2 
– zastavěné plochy a nádvoří o výměře 78 
m2 v k.ú. Dolní Hedeč, který je evidován 
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 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.9. Schválení záměru prodeje pozemků 
p.p.č. 111/2, p.p.č. 142/3, p.p.č. 2065/2, 
p.p.č. 2199/8, p.p.č. 2199/9 a p.p.č. 2199/10 
v k.ú. Králíky  

ZM/2014/07/110: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p.p.č. 111/2 – vodní plochy o výměře 58 
m2, p.p.č. 142/3 – vodní plochy o výměře 
63 m2, p.p.č. 2065/2 – vodní plochy o vý-
měře 12 m2, p.p.č. 2199/8 – vodní plochy 
o výměře 1 m2, p.p.č. 2199/9 – vodní 
plochy o výměře 3 m2 a p.p.č. 2199/10 
– vodní plochy o výměře 32 m2 v k.ú. 
Králíky, 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 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.10. Schválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2256 v k.ú. Červený Potok 

ZM/2014/07/111: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 20 m2 v k.ú. Čer-
vený Potok, který je evidován 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 100 Kč/m2 + nákla-
dy spojené s převodem a ukládá záměr 
prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.11. Neschválení záměru prodeje po-
zemku p.p.č. 1526/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2014/07/112: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky neschvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1526/1 – ostatní plochy 

o výměře 131 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.12. Neschválení záměru prodeje 
pozemku p.p.č. 2015 v k.ú. Horní Lipka 

ZM/2014/07/113: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky neschvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního 
porostu o výměře 8 334 m2 v k.ú. Horní 
Lipka, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrál-
ní pracoviště Ústí nad Orlicí.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.13. Neschválení záměru prodeje 
pozemku p.p.č. 2022 v k.ú. Horní Lipka 

ZM/2014/07/114: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky neschvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 2022 – ostatní plochy 
o výměře 3 729 m2 v k.ú. Horní Lipka, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.14. Schválení Plánu společných za-
řízení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Prostřední Lipka  

ZM/2014/07/115: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Plán společných zaří-
zení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Prostřední Lipka v předloženém znění. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.1.15. Schválení Plánu společných za-
řízení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Dolní Lipka  

ZM/2014/07/116: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Plán společných zaří-
zení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Dolní Lipka v předloženém znění. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.16. Nechválení prominutí dluhu spo-
lečnosti PROKEN s.r.o. 

ZM/2014/07/117: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje prominutí dluhu ve 
výši 106.780 Kč a nákladů řízení ve výši 
11.272 Kč společnosti PROKEN s.r.o., 
IČO 25279157, se sídlem Hluboká 264, 
561 69 Králíky, který povinné vznikl v 
souvislosti s pronájmem prostor slouží-
cích podnikání. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.1.17. Neschválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 2015 a pozemku p.p.č. 2012 
v k.ú. Horní Lipka

ZM/2014/07/118: Zastupitelstvo města 
Králíky neschvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2015 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 4 200 m2 a pozem-
ku p.p.č. 2012 – ostatní plochy o výměře 
194 m2 v k.ú. Horní Lipka, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 

Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.1.18. Schválení prominutí dluhu povin-
ných pana V. a paní K. 

ZM/2014/07/119: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prominutí dluhu ve 
výši 45.136 Kč + poplatek z prodlení ve 
výši 2,5 promile denně z dlužných částek 
u povinných – 1) panaV.,  Králíky, a 2) 
paní K., Králíky, který jim vznikl v sou-
vislosti s pronájmem městského bytu, 
a to pro neuhrazení nájemného a služeb 
spojených s užíváním bytu. 

Hlasování: 12:2:1 (schváleno)

4.2. Vyhláška o místním poplatku za 
svoz odpadu pro rok 2015

ZM/2014/07/120: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králíky č. 
4/2014 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů pro rok 2015. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.3. Zrušení vyhlášky č. 1/2010 o míst-
ním poplatku za provozovaný výherní 
hrací přístroj

ZM/2014/07/121: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králíky 
5/2014 (PP/185/V/2014) „O zrušení obec-
ně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj a jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle 
jiného právního předpisu“. 

Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

4.4. Zpráva o uplatňování územního 
plánu

ZM/2014/07/122: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Zprávu o uplatňování 
územního plánu Králíky. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

ZM/2014/07/123: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Ing. Ladislava Tótha 
určeným zastupitelem pro projednávání 
Změny č. 1 územního plánu Králíky. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)

4.5. Schválení rozpočtového provizoria 
na rok 2015

ZM/2014/07/124: ZM, v souladu s usta-
novením § 13 zákona č.250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění, schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria města Králíky 
pro rok 2015 v tomto znění: Rozpočtové 
hospodaření města Králíky v době od 
prvního dne rozpočtového roku 2015 do 
doby schválení rozpočtu města na přísluš-
ný rok se řídí objemem příjmů a výdajů 
schváleného rozpočtu pro předchozí rok 
2014. Výdaje rozpočtu se uvolňují do výše 
jedné dvanáctiny celkové roční částky 
v každém měsíci období rozpočtového 
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provizoria. Z městského rozpočtu bu-
dou hrazeny běžné výdaje, související 
s plynulým provozem městského úřadu, 
města a organizací městem založených 
či zřízených. S výjimkou havarijních 
situací budou financovány pouze drobné 
akce oprav a údržby v jednotlivých pří-
padech nepřevyšující částku 40 000 Kč 
a nedokončené smluvně sjednané akce 
oprav a údržby z roku 2014. U smluvně 
sjednaných akcí v případě nevyčerpání 
finančních prostředků v roce 2014 na 
výdaje schválené v rozpočtu města na rok 
2014, mohou být tyto výdaje realizovány 
v roce 2015 do výše rozdílu schváleného 
rozpočtu a skutečného čerpání v roce 
2014. Kromě výše uvedených výdajů mo-
hou být finanční prostředky vynaloženy 
na výdaje spojené s realizací projektů 
a dotací schválených v roce 2014. Dále 
bude uskutečněn výdaj – dar Oblastní 
charitě Ústí nad Orlicí ve výši 30.000 Kč 
vyplývající z darovací smlouvy schválené 
usnesením Zastupitelstva města Králíky 
č. ZM/2014/05/082. Rozpočtové příjmy 
a výdaje uskutečněné v době provizoria 
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po 
jeho schválení.

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.6. Volba předsedy finančního výboru
ZM/2014/07/125: ZM volí předsedou 

finančního výboru Ing. Václava Kubína. 
Hlasování: 15:0:0 (schváleno)

ZM/2014/07/126: ZM volí členy finanč-
ního výboru Ing. Ladislava Dostálka 
a Ing. Karla Málka. 

Hlasování: 14:0:1 (schváleno)

4.7. Volba členů kontrolního výboru
ZM/2014/07/127: ZM volí za členy kon-

trolního výboru paní Annu Kubíčkovou 
a pana Evžena Černého. 

Hlasování: 12:1:2 (schváleno)

4.8. Schválení odměn za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva

ZM/2014/07/128: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva za 
výkon funkce člena RM od 9. 12. 2014 
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. 
v platném znění, o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev. 

Hlasování: 14:1:0 (schváleno)

ZM/2014/07/129: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva za 
výkon funkce předsedy výboru ZM nebo 
komise RM od 9. 12. 2014 v souladu 
s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v plat-
ném znění, o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev. 

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

ZM/2014/07/130: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje výši měsíční odměny 
pro neuvolněné členy zastupitelstva za 
výkon funkce člena výboru ZM, komise 
RM nebo zvláštního orgánu od 9. 12. 2014 
ve výši 500 Kč.

Hlasování: 13:1:1 (schváleno)

4.9. Smluvní vztah, konečné vyúčto-
vání a financování týkající se provedení 
stavby - akce „Technická vybavenost Na 
Skřivánku - I. etapa“ 

ZM/2014/07/131: Zastupitelstvo města 
Králíky ke smluvnímu vztahu, provedení 
a financování stavby - akce „Technická 
vybavenost Na Skřivánku - I. etapa“ bere 
na vědomí možnou neplatnost smlouvy 
o dílo č. 101/2008 ze dne 22. 10. 2008 
a jejich dodatků ze dne 14. 1. 2010 a 17. 3.  
2011 a možné proplacení neprovedených 
prací a služeb. 

Hlasování: 1:8:6 (neschváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Starostka ukončila jednání v 20:20 hodin.

Výpis zajistila redakce KZ

26. 11.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 

k pozemku p.p.č. 525/5 – ostatní ploše o vý-
měře 215 m2 v k.ú. Prostřední Lipka, který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální praco-
viště Ústí nad Orlicí, s Historicko-vojenským 
spolkem „Hraničářský pluk 6“, se sídlem Br-
no-Štýřice, a to dohodou ke dni 30. 11. 2014.

RM souhlasí se zřízením užívacího práva 
k prostorům sloužícím podnikání (souhlas 
s podnájmem) v budově čp. 364 – objektu 
občanské vybavenosti v k.ú. Králíky, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 223, který je evi-
dován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, společnosti Česká spořitelna, 
a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 
00 Praha 4 a to pro společnosti z finanční 
skupiny České spořitelny, a.s.

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, a to do doby schválení změny č. 1 
územního plánu Králíky. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM schvaluje zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající v uložení, zřízení 
a provozování stavby na pozemcích p.p.č. 
3048 a p.p.č. 3064 v k.ú. Králíky, 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 společnost Vodovody a ka-
nalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem 
Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, 
a jí pověřeným třetím osobám. Služebnost 
inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou 
a za jednorázovou úhradu 1 Kč/m2 + DPH 
(město Králíky je akcionářem) s tím, že cel-
ková náhrada za služebnost bude stanovena 
po realizaci stavby, tedy po skutečném zamě-
ření. Zároveň RM souhlasí do doby realizace 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. 

RM doporučuje schválit odepsání dluhu 
povinných M. V., Králíky a Š. K., Králíky ve 
výši 28.394 Kč + poplatek z prodlení ve výši 
2,5 promile denně z dlužných částek a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM bere na vědomí situaci povinného 
L. F., posledně bytem Králíky, který zemřel 
v Bohdíkově, a souhlasí s vyřízením věci 
neuhrazeného nájemného v rámci dědického 
řízení přes notářskou kancelář Mgr. Věry 
Botové, se sídlem Slezská 151, 561 64 Jab-
lonné nad Orlicí. 

RM schvaluje záměr pronájmu prostor 
- kanceláří včetně příslušenství v objektu 
čp. 316, jež je součástí pozemku st.p.č. 920 
v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na LV 
č. 10001 pro Katastrální úřad pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, o celkové 
výměře 114,46 m2 za roční nájemné ve výši 
54.941 Kč, účel pronájmu – zřízení kanceláří 
pro výkon činností ČR - Úřadu práce České 
republiky, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou - do doby získání jiných prostor 
nájemcem, nejdéle však do 31. 12. 2015 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na 
dobu 15 dnů.

RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o ná-
jmu č.j. 454/2012 na pronájem movitých 
věcí – dlouhodobého drobného hmotného 
majetku v hodnotě 181.551 Kč za roční 
nájemné ve výši 9.600 Kč + DPH, účel 
pronájmu výkon činností ČR - Úřadu práce 
České republiky, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu určitou – po dobu uzavření nájemního 
vztahu na prostory – kanceláře v objektu 
čp. 316, jež je součástí pozemku st.p.č. 920 
v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na LV 
č. 10001 pro Katastrální úřad pro PK, Katas-
trální pracoviště Ústí nad Orlicí, nejdéle však 
do 31. 12. 2015 s ČR - Úřadem práce České 
republiky, Praha 2 – Nové Město, Karlovo 
náměstí 1359/1. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
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k částem pozemků p.p.č. 142/1 – zahradě 
o výměře cca 142 m2 a p.p.č. 161/4 - zahradě 
o výměře cca 98,5 m2 v k.ú. Králíky, pozemky 
jsou vedeny na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální praco-
viště Ústí nad Orlicí, s panem D. R., Jablonné 
nad Orlicí, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 3547 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální praco-
viště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 
3 písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem – „Stavba plotu u RD čp. 1001, 
na pozemku p.p.č. 3562 – t. t. porostu v k.ú. 
Králíky“ pana J. V., Králíky, a současně bere 
na vědomí informaci dle § 104 odst. 1 sta-
vebního zákona a nemá k němu připomínky. 

RM schvaluje rozpočtová opatře-
ní číslo 14-62, číslo 12108742 a číslo 
115D212000904 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev, Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201409, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 3.073.507 Kč.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2015 a ukládá FO předložit návrh pravidel 
na jednání zastupitelstva. 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
účelové státní neinvestiční dotace v požární 
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce pro rok 2014 – ostatní části 
dotace“, a to na částku 5.241 Kč. Smlouva je 
uzavírána mezi poskytovatelem - Pardubic-
kým krajem a příjemcem - Městem Králíky. 

RM Králíky bere na vědomí návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Králíky č. 5/2014 
(PP/185/V/2014) „O zrušení obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj a jiné 
technické herní zařízení povolené Minister-
stvem financí podle jiného právního předpi-
su“ a ukládá odboru VV jeho předložení na 
prosincovém zasedání zastupitelstva města. 

RM Králíky bere na vědomí návrh vyhláš-
ky „O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů 
pro rok 2015“ a doporučuje zastupitelstvu 
její schválení. Současně ukládá odboru VV 
a ŽP předložení vyhlášky na prosincovém 
zasedání zastupitelstva města s navrhovanou 
výší poplatku 500 Kč na poplatníka a rok. 

RM bere na vědomí znění Zprávy o uplat-
ňování Územního plánu Králíky a ukládá 
odboru ÚPaSÚ její předložení na jednání 
zastupitelstva města 8. 12. 2014.

RM navrhuje zastupitelstvu města schválit 
určeným zastupitelem pro projednávání 
Změny č. 1 územního plánu Králíky Ing. 
Ladislava Tótha.

RM bere na vědomí informaci Státního 
zdravotního ústavu o zařazení příspěvkové 
organizace MŠ Moravská do národní sítě 

Škol podporujících zdraví.
RM schvaluje přistoupení příspěvkové 

organizace Gymnázium a základní škola Krá-
líky k uzavřené rámcové smlouvě Vodafone 
OneNet č. 009333 uzavřené mezi Městem 
Králíky a firmou Vodafone Czech Republic 
a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10.

RM pověřuje zastupováním ředitele 
organizační složky města Sociální služby 
Králicka stávající pracovnici této organizační 
složky paní Marii Látalovou.

RM schvaluje uzavření městského úřadu 
pro veřejnost dne 31. 12. 2014 a dne 2. 1. 
2015.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výši měsíční odměny pro neuvol-
něné členy zastupitelstva za výkon funkce 
člena RM od 9. 12. 2014 v souladu s na-
řízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném 
znění, o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výši měsíční odměny pro neuvol-
něné členy zastupitelstva za výkon funkce 
předsedy výboru ZM nebo komise RM od 
9. 12. 2014 v souladu s nařízením vlády č. 
37/2003 Sb. v platném znění, o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev.

RM doporučuje zastupitelstvu města 
schválit výši měsíční odměny pro neuvol-
něné členy zastupitelstva za výkon funkce 
člena výboru, komise RM nebo zvláštního 
orgánu ve výši 500 Kč.

RM schvaluje poskytnutí zálohy na 
příspěvek na rok 2015 ve výši 100.000 Kč 
společnosti Králický Sněžník o.p.s.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
8. 12. 2014.

3. 12.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení na pozemku p.p.č. 127 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na pozemek výše uvede-
ný v souvislosti se zřizováním, stavebními 
úpravami, opravami, provozováním a odstra-
něním plynárenského zařízení pro oprávně-
nou RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, a jí pověřeným třetím 
osobám. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu 100 Kč 
+ DPH za každý započatý metr délkový ply-
nárenského zařízení. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje výpověď z nájemního vzta-
hu k části pozemku p.p.č. 2074/1 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky bez výpovědní doby, 
a to v souladu s § 2228 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník nájemkyni paní B. 
P., Králíky.

RM schvaluje podání žaloby na zaplacení 
dluhu ve výši 1.280 Kč za pronájem části 

pozemku p.p.č. 2074/1 – ostatní plochy 
o výměře cca 6,4 m2 v k.ú. Králíky, který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, na povinnou B. P., Králíky, a to 
včetně exekuce. Zároveň ukládá MO před-
ložit právnímu zástupci města podklady 
k zahájení soudního řízení.

RM souhlasí s podmínkami bezúplatného 
převodu 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, dle návrhu smlou-
vy o bezúplatném převodu vlastnictví od 
Armádní Servisní, příspěvkové organizace, 
Praha 6 – Dejvice na město Králíky. Zároveň 
RM ukládá MO ke splnění podmínek úspěš-
ného převodu doložit převodci kopii zřizova-
cí listiny a statutu organizační složky města 
Přírodní muzeum králická pevnostní oblast.

RM doporučuje schválit nákup části 
pozemku p.p.č. 1145 – trvalého travního 
porostu o výměře cca 20 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, který je zapsán na LV č. 302 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, od pana P. K. 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2. 
Náklady spojené s převodem uhradí město 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

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, a to do doby 
přihlášení prvního zájemce.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 
53169/2014 mezi městem Králíky a firmou 
SEMO Výtahy s.r.o., Dolní Dobrouč 375, 
561 02. 

RM souhlasí se skácením náletových 
dřevin (druhová skladba osika, olše, vrba, 
javor a jasan) na ploše 2000 m2 z parcely 
3745 a na ploše 400 m2 z parcely 3751, vše 
v k.ú. Králíky. Vzniklé palivové dříví bude 
k dispozici pro otop v některé z městských 
kluboven.

RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT 
o navýšení kapacity Základní umělecké 
školy Králíky.

RM schvaluje sazebník cen pro Králický 
zpravodaj na rok 2015 podle předloženého 
návrhu.

RM bere na vědomí předloženou hodnotící 
zprávu Mateřské školy Moravská, Králíky.

RM schvaluje rozpis odměn ředitelům 
příspěvkových organizací a vedoucímu ŠJ 
podle přílohy číslo 4 tohoto zápisu a ukládá 
místostarostovi zahájit práce na přehodno-
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cení systému vyplácení odměn ředitelům/
ředitelkám příspěvkových organizací města 
Králíky.

RM schvaluje zvýšení stanoveného 
mzdového limitu organizaci Školní jídelna 
Králíky v doplňkové činnosti na rok 2014 
o 30.000 Kč.

4. 12.
RM jmenuje komisi pro výběr uchaze-

če na pracovní pozici ředitel organizační 
složky Sociální služby Králicka ve složení: 
předsedkyně Jana Ponocná, členové: Mgr. 
Jarmila Berková, Marta Podolská, Mgr. Mar-
tin Hejkrlík, Bc. Bohumír Strnad, náhradník 
Irena Gáblerová. 

15. 12.
RM schvaluje Pravidla pro nakládání 

s nalezenými věcmi a psy č.j. PP/183/P/2014 
v předloženém znění.

RM bere na vědomí výzvu Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí a souhlasí se zasláním žádosti, že 
město Králíky má zájem o obnovu katastrál-
ního operátu novým mapováním a to v k.ú. 
Dolní Lipka a Dolní Boříkovice, jelikož 
v obou katastrálních územích probíhá v ex-
travilánu komplexní pozemková úprava. 

RM souhlasí s dočasným záborem části 
pozemků p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy 
o výměře cca 7 m2 a p.p.č. 2231/2 – ostat-
ní plochy o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. 
Králíky pro akci „realizace opravy opěrné 
zdi a chodníku v Králíkách, ul. 5. května, 
vpravo před mostem v celkové délce 31,71 
m“ a to na dobu 3 měsíců a za podmínky, že 
pozemky budou uvedeny do původního sta-
vu. Dotčené pozemky jsou vedeny na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

RM souhlasí se zapůjčením 2 ks ocelo-
vých ježků (rozsocháčů) v účetní hodnotě 
1.440 Kč spolku „Příznivci vojenské techni-
ky“, Chvaletice a ukládá společnosti ARMY 
FORT s.r.o., Brno ošetřit zapůjčení majetku 
formou smlouvy o výpůjčce.

RM schvaluje pronájem prostoru – garáže 
ve stavbě bez čp/če, která je součástí pozem-
ku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, nemovitost 
je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a to panu R. 
Z., Králíky. Prostor se nachází v přízemí 
v levé části stavby, je o výměře 10,5 m2, 
účel pronájmu - garáž.

RM schvaluje záměr pachtu částí po-
zemků p.p.č. 142/1 – zahrady o výměře cca 
142 m2 a p.p.č. 161/4 – zahrady o výměře 
cca 98,5 m2 v k.ú. Králíky, pozemky jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřa-
du pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem zastavěné plochy, zřízení 
zahrádky a údržby pozemku za pachtovné 
ve výši 475 Kč/rok a ukládá MO záměr 
pachtu zveřejnit.

RM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č.j. 144/2012 
ze dne 31. 5. 2012 na pronájem nebytových 
prostor – kanceláří včetně příslušenství 
v objektu čp. 316, jež je součástí pozemku 
st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
s ČR - Úřadem práce České republiky, Praha 
2 – Nové Město, Karlovo náměstí 1359/1 
v předloženém znění. 

RM bere na vědomí oznámení o společ-
ném jednání Změny č. 2 územního plánu 
obce Orličky.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce dne 24. 12. 2014 
od 23:30 hodin do 00:15 hodin dne 25. 12. 
2014, a to v souvislosti s ukončením „půl-
noční“ mše svaté, kdy budou z věže kostela 
sv. Michaela zahrány vánoční písně a koledy 
v podání hráčů na žesťové nástroje.

RM schvaluje nákup 6 ks setů stolů a la-
vic z finančních prostředků určených pro 
Osadní výbor Dolní Boříkovice v celkové 
hodnotě 10.854 Kč.

RM bere na vědomí odvolání původních 
členů komise pro sociálně-právní ochranu 
dětí a dále bere na vědomí jmenování no-
vých členů v následujícím složení: Mgr. 
Martin Hejkrlík – předseda, Hana Lipenská, 
DiS. – tajemník, Mgr. Iveta Kubíčková, 
Mgr. Luděk Bílý, Mgr. Pavla Polanská 
a Pavla Derková, DiS – členové.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
příspěvku ve výši 1.966 Kč Sdružení obcí 
Orlicko na úhradu 1/3 daru poskytnutého 
z prostředků Sdružení obcí Orlicko Místní 
akční skupině Orlicko. 

RM bere na vědomí opakovanou výzvu 
předsedy místní organizace ČSSD v Krá-
líkách ke zrušení čl. 2 odst. 3 Pravidel pro 
vydávání obecního zpravodaje “Králický 
zpravodaj“ a v souladu s vyjádřením Odboru 
veřejné správy, dozoru a kontroly Minis-
terstva vnitra ČR potvrzuje současné znění 
Pravidel pro vydávání obecního zpravodaje 
„Králický zpravodaj“.

22. 12.
RM schvaluje zemědělský pacht lesních 

pozemků 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. Heřmani-
ce u Králík o výměře 355 291 m2 a k.ú. Pro-
střední Lipka o výměře 349 249 m2. Celková 
výměra pozemků určených k propachtování 
činí 1 277 688 m2, nemovitosti jsou zapsány 
na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí. Pachtovní smlouva se uzavírá se 
společností Služby města Králíky s.r.o. za 
účelem – pozemky určené k plnění funkcí 
lesa a jiné pozemky související s lesem 

nebo sloužícím lesnímu hospodářství, a to 
na dobu neurčitou.

RM schvaluje pronájem prostorů slou-
žících 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 to paní K. D., Králíky a paní L. 
Š., Králíky a to za účelem zřízení kanceláře, 
předmět podnikání poskytování finančního 
poradenství Partners, a to formou společné-
ho nájmu na dobu neurčitou.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků p.p.č. 2342 – ostatní plochy 
o výměře 2 031 m2 a p.p.č. 2349 – trvalého 
travního porostu o výměře 980 m2 v k.ú. 
Horní Lipka, které jsou evidovány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za 
kupní cenu vzhledem k tomu, že se jedná 
o plochu v zastavěném a zastavitelném 
území – plocha bydlení, ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2, 
u zbývající plochy sídelní zeleně ve výši 
7 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.

RM nedoporučuje do doby ukončení 
pozemkových úprav schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plochy 
o výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je evidován na LV č. 10001 u Katas-
trálního úřadu pro PK, Katastrální pracovi-
ště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu vzhledem 
k tomu, že se jedná o plochu v zastavěném 
území – plocha bydlení, ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.

RM souhlasí s návrhem společnosti 
OREDO s.r.o. se sídlem Nerudova 104/63, 
Hradec Králové na instalaci exteriérového 
informačního panelu pro informování cestu-
jících veřejné dopravy v rámci realizace pro-
jektu „Modernizace odbavovacího systému 
integrované dopravy Královehradeckého 
a Pardubického kraje – II. fáze“ a to na 
pozemku p.p.č. 315 – ostatní plocha v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za podmínek 
stanovených orgánem Státní památkové 
péče a pověřuje vedoucího odboru VTS 
projednat se společností přesné umístění 
infomačního panelu. 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce míst-
ností a prostorů v budově čp. 621 – tech. vy-
bavenosti, která je součástí pozemku st.p.č. 
805 v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na 
LV č. 1028 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
mezi městem Králíky a ČR – Hasičským zá-
chranným sborem Pardubického kraje, pro 
činnost Sboru dobrovolných hasičů Králíky 
a výjezdové Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Králíky, a to na dobu určitou 
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Výpis z jednání Rady města Králíky
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2022. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 
14-68, číslo 14-69 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím resortních ministerstev, Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje a interní 
rozpočtové opatření číslo 201410, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 116.921,00 Kč.

RM schvaluje smlouvu o provedení práce 
č. 1/2015 mezi městem Králíky a firmou 
Lumír Štěpán, EKOSERVIS DDD se sídlem 
Dlouhoňovice 17, 564 01 Žamberk.

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na zabezpečení provozu systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního 
odpadu s firmou SMK s.r.o. Králíky.

RM bere na vědomí sdělení vedoucího 
ŠKT a souhlasí s použitím vybraných 
prostředků za vzdělávání a školské služby 
v rámci mzdových prostředků Mateřské 

školy Moravská, Králíky.
RM schvaluje použití přidělených finanč-

ních prostředků OV Dolní Lipka na nákup 
motorové benzinové travní sekačky značky 
SELECT 4600A za novou cenu 8.290 Kč 
pro účely údržby travních ploch v okolí 
obecní klubovny. 

RM schvaluje návrh na jmenování paní 
Bc. Terezy Dostálové do funkce ředitelky 
organizační složky Sociální služby Krá-
licka.

RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2015 
cenu stočného ve výši 28,73 Kč bez DPH 
(33,04 Kč včetně DPH).

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05. 
Tel. 605946468.
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KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

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

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

Linka důvěry
Ústí nad Orlicí

děkuje a informuje
V letošním roce došlo v sou-

vislosti s novým občanským 
zákoníkem k transformaci ob-
čanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost KON-
TAKT Ústí nad Orlicí, která 
zřizuje Linku důvěry Ústí nad 
Orlicí. Chtěli bychom poděkovat 

městu Králíky za finanční podporu, kterou nám v roce 2014 poskytlo 
a které si velmi vážíme.

Dále bychom chtěli informovat, že jsme také změnili logo Linky 
důvěry a další propagační materiály. 

Všem občanům města Králíky přejeme krásný rok 2015.
Jarmila Hrušková, ředitelka KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s.

Dárek zákazníkům
Většina zákazníků, kteří chodí pěšky nakupovat do Penny 

marketu a Coop discont, využívá zkratku mezi těmito dvěma 
prodejnami.

Osvědčeným a v praxi ověřeným způsobem, jak vybudovat 
chodníky na nejvhodnějších místech, je nechat je vyšlapat 
chodci a poté je vydláždit nebo zpevnit.

Tak vznikal v první etapě také „chodník“ mezi Penny a Co-
opem. Potud bylo vše v pořádku.

Horší bylo pokračování, protože ani nepříjemné pády 
několika zákazníků končící zlomeninami nevyvolaly snahu 
situaci řešit.

Když jsem se letos na podzim obrátila na pracovníka odboru 
výstavby a technické správy pana Herberta Hollyho s dotazem, 
zda by nebylo možné chodník vybudovat, sdělil mi, že poze-
mek není ve vlastnictví města. Situaci se město snažilo řešit 
už v době, kdy se otevírala prodejna Penny market. Nesetkali 
se však s pochopením, vedení firem Penny a Coop neměla 
zájem z důvodu konkurenčního boje.

Pan Holly mi ochotně sdělil čísla parcel a já se rozhodla 
mailem obě firmy oslovit se žádostí, aby přestaly bojovat 
a raději zpříjemnily zákazníkům v Králíkách cesty za nákupy.

Asi po měsíci jsme dostali od Penny s předstihem malý 
vánoční dárek v podobě upravené „nábližky“, za což jsem 
jim ráda jménem všem spokojených zákazníků poděkovala.

Stačilo tak málo…
Ivana Marečková 

Českomoravský pohár 2014/2015
Termíny zimních závodů pořádaných KSL 
– ÚBD - Vysočina 2014/2015 a KSL – ÚBD- 

Pardubického kraje
Termín Místo konání Disciplíny Poznámky

10. 01.15 Žďár nad Sáz. Běh na lyžích 2 ČMP

11. 01. 15 Hlinsko Běh na lyžích 3 ČMP

17. 01. 15 Česká Třebová Běh na lyžích 4 ČMP

18. 01. 15 Letohrad Běh na lyžích 5 ČMP

24. 01. 15 Svratka Běh na lyžích 6 ČMP

25. 01. 15 Králíky Běh na lyžích 7 ČMP

07. 02. 15 Volný termín

08. 02. 15 Tří Studně Náborový závod

14. 02. 15 Pohledec Běh na lyžích 8 ČMP

15. 02. 15 Králíky Běh na lyžích Memoriál S. Her-
nycha

15. 02. 15 Pohledec Párkové závody

21. 02. 15 Hlinsko Běh na lyžích Hlinecká 30

22. 02. 15 Nové Město na 
Moravě Běh na lyžích Párkové závody

07. 03. 15 Finále ČMP Běh na lyžích 9 ČMP

Případné změny termínů dle aktuálních sněhových podmínek.
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Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015
Finanční správa bude moci v individuálních případech 

prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, 
úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje 
to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna 
roku 2015.

Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále 
nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominu-
to. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená 
kritéria pro prominutí. K postupu orgánů Finanční správy ČR při 
rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu 
bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, 
který bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Penále
Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v přípa-

dech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem 
vydaným po 1. lednu. 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke 
kterému se daň vztahuje. 

Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za 
zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo 
oznámeno platebním výměrem vydaným po 1. lednu 2015.

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky
Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané část-

ky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl po 1. lednu 2015. 
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 

9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z pro-
dlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. 
Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.

Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede 

dnem nabytí účinnosti novely 
daňového řádu lze upustit podle 
dosavadních právních předpisů.

Kdy podat žádost o promi-
nutí

• Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, 
musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství 
vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat 
o prominutí příslušenství daně.

• Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 
3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, 
kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže. 

Jak podat žádost o prominutí
• Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí 

příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky 
vyšší než 3000 Kč, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním 
poplatkem ve výši 1000 Kč. V případě žádosti o prominutí částky 
nižší než 3000 Kč se správní poplatek nehradí. 

• Žadatel o prominutí by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá 
tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.

Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. 
ledna 2015 naleznete na www.financnisprava.cz, přímý odkaz na: 
Informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015.

V Praze dne 16. prosince 2014
Ing. Petra Petlachová

ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství

Telefon: 602 674 903

Jaroslav Hašek: Módní referát paní Jedličkové
Redigoval jsem krajinský časopis Neodvislost. Dnes po 

té zkušenosti, kterou jsem měl s listem, vím zcela určitě, že 
jakmile má nějaký časopis název Neodvislost, znamená to, 
že se našlo několik zámožnějších lidí, kteří pocítili potřebu 
kdekomu vynadat, a že si založili Neodvislost.

List ten sloužil tedy podobnému účelu. Práce jsem mnoho 
neměl, neboť vydavatelstvo zahrnulo mé články, které jsem 
jen upravoval k tisku. Byl to zejména tamější lékárník, který 
mně vyplácel služné, pak dva obchodníci s koloniálním 
zbožím a jeden obchodník s dobytkem. Ti bili do radnice 
s plnou vervou.

Nejvíce příspěvků přinášel obchodník s dobytkem. Li-
boval si v projevech, které byly sice kusé, náhle přetržené, 
ale tak jadrné, že jsem byl nucen škrtat půl stránky. Přinesl 
například dopis z města, jak to nazýval.

„Jest to proti radnici, zejména proti starostovi,“ řekl, vy-
tahuje z kapsy viržinko. To byl jeho zvyk. Tím viržinkem 
mě jaksi podplácel.

Nápis článku zněl: „Znám tě, kulhavý ďáble!“
„To přece víte, že kulhá,“ pravil, „starostovi se také říká 

šmaťha.“
Bylo to tedy proti starostovi. Dál byl už jmenován plným 

jménem a stálo tam: „Kdo byl proti tomu, aby nebyl prodán 
kus obecní městské louky panu Jedličkovi? Proč prodali ten 
kus tomu přivandrovalému Mejstříkovi? Říká se, že se vždy 
dvě sv . . . najdou, a tak si pan starosta s panem Mejstříkem 
padli do náručí.“

„To sv a tři tečky škrtnu, pane Jedličko.“
„Co vás napadá, pane redaktore, sv, když jsou za tím 

tečky, je právě efektní. To má švih a každý hned ví, že sv 
s tečkami znamená hroznou svini, a budou se smát jak tomu 
Mejstříkovi, tak starostovi. Dál uvidíte ještě zkratku pr a za 
tím sedm teček, to neznamená prase, nýbrž proklatče, totiž 
proklatče starosto! Zkratka v s třemi tečkami znamená vole, 

to hned uhodne každý čtenář. To všechno nesmíte škrtat.“
Marně jsem mu vykládal, že do listu nesmí přijít ani sv, ani 

pr, ani v, ani ty ostatní vypsané urážky, pan Jedlička neúpros-
ně stál na tom, že se tedy musí o tom poradit vydavatelstvo 
listu a že se večer sejdeme u pana lékárníka.

Toho večera nastal krutý boj v bytě pana lékárníka o tom, 
zdali sv s třemi tečkami a ty ostatní zkratky jsou s to srazit 
radniční kliku.

Pravil jsem, že jako zodpovědný redaktor, kdybych to 
otiskl, přijdu před porotu a že budu zavřen.

Pan Skorkovský z vydavatelstva počal mluvit o Barákovi 
a o Grégrovi, ti že kvůli novinám seděli v žaláři a že to je 
jen čest.

Pan lékárník sdílel můj názor. Pravil, že je pro ostrý způsob 
psaní, ale že článek pana Jedličky je přece jen trochu příliš 
ostrý a že třeba seškrtat ty urážky.

„Jak tam nebude svině, proklatče a vole,“ zvolal pan 
Jedlička, „tak článek ztrácí na své kráse! “

Pan Skorkovský i pan Pavlousek byli při něm.
Kdo by z nezasvěcených nás poslouchal, ten by se jistě 

podivil, proč právě od lékárníků se ozývají pořád slova 
„svině, proklatče, vole“.

Jako anděl jsem mluvil o slušnosti tisku, pan lékárník se 
mnou souhlasil, ale pan Jedlička s ostatními pány stál neú-
prosně na sv s třemi, na pr se sedmi a na v s třemi tečkami.

Debata byla bouřlivější a bouřlivější. Pan Skorkovský mně 
vytkl, že jsem mu v předešlém článku škrtl větu: „Kdo by 
tedy z počestných občanů náhodou zabloudil do zasedací 
síně radniční, nechť si rychle ucpe nos a utíká z toho místa 
puchu a nemravnosti.“

„A to jste také neuveřejnil, že starosta má novou služku, 
se kterou se v noci prochází po zahradě.“

(pokračování na následující straně)
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Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra, vánoční atmosféra ještě 

ani nestihla vyprchat a my Vás zdravíme v roce 2015!
Rádi bychom Vám upřesnili program na tento měsíc. 

Kromě klasických říkadel a cvičení vtáhneme děti do světa 
barev a malování. S prstovými barvami to zvládnou i ty 
úplně nejmenší.

Ve čtvrtek 22. 1. si nenechte ujít přednášku Mgr. Lucie 
Šmahelové na téma důslednost a zodpovědnost u dětí. 
Nastíní nám možnosti jak děti netrestat, ale naučit je přiro-
zeným důsledkům svého jednání. Začínáme od 17:00, což 
jistě ocení i již pracující maminky větších dětí.

Na konci měsíce 27. 1. se uskuteční dětská taneční 
párty, kterou jsme přesunuli z prosince a na kterou se tedy 
stále velice těšíme!

Za MC Emma Beranová Daniela a Katka Brůnová

Program MC Emma 
 leden 2015

 

herna 
Rybička

místnost 
Sluníčko

Úterý  
6. 1. Písničky a říkadla s babi Maru

Čtvrtek 
8. 1.

cvičení pro mamin-
ky s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
13. 1.

Tvoření s Peťou – malování s prstovými 
barvami

Čtvrtek 
15. 1.

cvičení pro mamin-
ky s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
20. 1. Veselá říkadla s Verčou

Čtvrtek 
22. 1.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Čtvrtek 
22. 1. 

Přednáška psycholožky Mgr. Lucie Šma-
helové od 17:00 na téma důslednost a 
zodpovědnost u dětí.

Úterý 
27. 1. Dětská taneční párty :-))

Čtvrtek 
29. 1.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

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.

Jaroslav Hašek: Módní referát paní Jedličkové
(dokončení z předchozí strany)

„Vždyť jste, pane Pavlousku, sám řekl, že se vám to jen 
zdálo ve spaní.“

„Nu dobře, pane redaktore, ale copak to nemělo název ,Sen 
poplatníka o jednom starostovi z našeho města´? Pamatujete 
se, že jsem vám řekl, že je to výborná věc, že to má přijít pod 
čáru? Víte, jak tam bylo, jak se starosta proměnil najednou 
ve velblouda? A vy jste to dosud neuveřejnil!“

Pan Jedlička si zatím promyslil, co řekne naposled: „Když 
to tam nedáte,“ pravil vstávaje, „pište si ty blbosti sám.“

Tak jsem přišel o přispěvatele. Stávkovali s ním pan Pav-
lousek i pan Skorkovský.

Příští týden se objevila v redakci paní Jedličková. Byla to 
starší dáma, která se šatila s onou hroznou, neodpustitelnou, 
barbarskou nevkusností maloměstských dam.

„Mám k vám, pane redaktore, prosbu,“ pravila, vytahujíc 
z kapsy svazek papírů. „Zabývám se již delší dobu pozorová-
ním módy, a poněvadž ve vašem listě nemáte žádnou módní 
rubriku, usmyslila jsem si, že budu informovat zdejší dámy 
o nových směrech v módě. Myslím, že se vám to bude líbit.“

Rozložila přede mnou papíry a já četl: „Letošní podzimní 
promenáda v našem městě skýtá pohled neobyčejně rozma-

nitý. Vedle dámy s neobvykle širokým kloboukem kráčí jiná 
se soukennou čapkou. První pajdá a druhá nedošlapuje. Obě 
mají sešmaťchané podpatky, což jest velice nevkusné, paní 
poštmistrová a paní lesní. Za nimi jde jiný hastroš. Myslí, 
když si koupila podzimní plášť z nazelenalého homespunu 
s velkými kapsami, že už snědla všechnu moudrost. A za-
tím se to převlíká jednou za uherský měsíc, takže každá 
dáma, která ji pozoruje, může právem zvolat: ,Milá paní 
Královcová, navrch huj, vespod fůj!´ Bylo by předčasno 
mluvit o podzimní módě Paní starostová nosí už desátý rok 
stejný žaket, jenže letos si ho dala přešít, zač zůstala dlužná 
švadleně v Kutné Hoře. Za ní jde paní Krombholcová, která 
však dělá jen půl promenády až k poště, kde se obrátí, když 
se pochlubila, že má nové podzimní šaty z lodenu, za které, 
říká, že dala padesát zlatých. Jestli za ne dala tolik, co za 
kachnu jedné selce na trhu, která když na tu krádež přišla, 
jí otloukla kachnu o namalovaný obličej, tak jí gratulujeme 
k laciné podzimní módě. Pěkné šaty podzimní nosí také man-
želka prvního radního, paní Bořkova, kterou nazývají všude 
bláznivou. Baží tak po dojmu mladistvosti, že nosí krátké 
sukně. Nemusí nosit sukni a ji zvedat, má volné ruce, kterými 
sahá do pytlů s ořechy a s ovocem u kupce Skorkovského 
a Pavlouska. Zdá se, že paní Bořková dovede znamenitě 
využitkovat nové módy v rukávech, totiž s výdutkem kolem 
lokte. Nedávno vysypala z lokte přes kilo švestek. Aspoň 
nesušili doma hubu. Myslím, že od té doby, co četnický 
strážmistr poplácával slečnu starostovic večer u kašny, že 
tím bude odzvoněno úzkým sukním. Neboť dále nelze již 
sukně zužovat, poněvadž pak taková ubohá dívka nemůže 
utéci, když za ní přijde její ženich pan Znamenáček. Snad 
opět přijde doba krinolín, pod které bude paní Kroupová 
schovávat pana učitele, až se vrátí náhle její manžel z ko-
roptví. Příště přineseme něco o punčochách pana starosty.“

„Tohle uveřejníte,“ pravila rozhodně paní Jedličková 
a doložila sladce: „nebo vám vyškrábu oči!“

A tak jsem se z Neodvislosti dostal do ústavů slepců na 
Hradčanech.

Veselý kalendář obrázkový na rok 1912
Pro zpestření dlouhých zimních večerů jsme zařadili 

Haškovu povídku. Povídku jsme měli připravenu do prosin-
cového čísla (vánoční čtení), z technických důvodů nebyla 
otištěna. Přejeme všem  hodně úspěchů, štěstí a spokojenosti 
v tom roce příštím.

Redakce Králického zpravodaje



Králický zpravodaj 1/2015 - 20

Poděkování 
Děkujeme touto cestou profesionálním hasičům, policistům 

a rychlé záchranné službě (v rámci minimálního preventivního pro-
gramu) za předání důležitých poznatků z oblasti osobní bezpečnosti, 
bezpečnosti v silničním provozu, jak se správně zachovat v případě 
požáru a při přivolání pomoci. Velký ohlas u dětí měly zejména 
praktické ukázky policejních a hasičských pomůcek a prohlídka 
sanitky rychlé záchranné služby.

Poděkování patří také Mgr. Beranovi za besedu na téma „Zvířata 
v lese“. Pan myslivec pomocí obrázků připomněl dětem zvířátka, 
které v našich lesích žijí, jak se v lese chovat, a co myslivci pro 
přírodu dělají. Ukázal dětem loveckou pušku, průkaz myslivce 
a zapískal na vábničku, kterou myslivci používají při vábení zvěře.

Další poděkování patří především rodičům za jejich ochotu a po-
moc při zajišťování školních a mimoškolních akcích, za přípravu 
kostýmů pro děti na mikulášskou besídku a za aktivní účast na 
přípravě vánočních výrobků na jarmark.

Sponzorům děkujeme za mikulášskou nadílku a hračky, které 
děti potěšily na vánoční besídce. 

Krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody v novém roce přeje MŠ 
Prostřední Lipka

Jak jde život v MŠ Pivovarská
Uteklo to jako voda a je tu konec roku a s ním i ohlédnutí za tím, 

co jsme od začátku školního roku prožili. Máme za sebou podzimní 
akce jako Pouštění draků a opékání brambor, Uspávání broučků 
na školní zahradě a také zimní Zpívání u stromečku, Mikulášská 
nadílka, Jarmark a Vánoční besídku pro rodiče. Fotografie z akcí 
můžete shlédnout ve vývěsce proti KB nebo na stránkách školy.

Chceme touto cestou poděkovat také našim sponzorům. Jsou 
to Služby města Králíky za úklid a odvoz spadaného listí a firma 
ZEOS ,která přispívá sponzorskými dary na Mikulášskou nadílku, 
Karneval, Zahradní slavnost, při nákupu výtvarných pomůcek.

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví do 
nového roku.

Děti a kolektiv MŠ Pivovarská
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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
03. 01. So MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
04. 01. Ne MUDr. Špičková Králíky 5. května 414 465 631 274
10. 01. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
11. 01. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
17. 01. So MUDr. Ulman Tatenice čp. 268 465 381 212
18. 01. Ne MUDr. Ulman Tatenice čp. 268 465 381 212
24. 01. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
25. 01. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
31. 01. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
01. 02. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
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.“

v měsící prosinci
nebylo uzavřeno žádné manželství

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Jak ten čas letí
I když už v knihovně nepracuji, občas se 

mi vybavují dlouholetí čtenáři včetně jejich 
životopisných údajů – prostě profesionální 
deformace…

Jeden ze čtenářů, který se nám všem 
v knihovně nezapomenutelně vryl do pa-
měti, je pan František Holčapek, dlouholetý 
králický učitel, milovník a znalec našeho 

regionu.
9. ledna 2015 by oslavil 100. narozeniny.
Dožil se ve svěžesti krásného věku. 

Opustil nás před pěti lety 22. ledna 2010 
v úctyhodných 95 letech.

Za všechny, kteří ho měli rádi a vzpo-
mínají

Ivana Marečková

Klub seniorů
na měsíc leden připravuje
6. 1. 2015 v 17.00 hod - schůze výboru Klubu seniorů: příprava dokumentů 

Valné hromady - Zpráva o činnosti za rok 2014 - Plán činnosti na rok 2015 - 
Změny činnosti Klubu dle Občanského zákoníku.

13. 1. 2015 v 13.00 hod - Koupání v Zábřehu pro členy i nečleny Klubu. 
Zodpovídá p. Eva Bednářová.

15. 1. 2015 v 15.00 hod - Schůze Zdravotně postižených - zodpovídá p. 
Marie Kučerová.

Josef Dobrohruška - předseda

Dne 22. 1 .2015 oslaví v kruhu nejbližších své životní jubileum 85 let pan 
Josef Beneš z Králík. Dne 20. 1. 2015 oslaví jeho manželka Zdeňka 83. 
narozeniny a 28. 1. 2015 oslaví společně 65. výročí svatby. Jubilantům 
přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let:

- děti Josef, Zdeněk s Danou a Eva s Viktorem
- vnoučata Josef s Janou, Jana s Tomášem, Leoš s Nasťou, Zdeněk s 

Martou, Ondřej se Simonou, Eva s Pavlem a Viktor,
- pravnoučata Adélka, Adámek, Ríša a Zdenda.

Tříčlenná rodina koupí byt 
3+1,  nej lépe v osobním 
vlastnictví.
Tel: 734 622 739.

Děkujeme všem, kteří se přišli 
naposledy rozloučit s Olgou 
a Zdeňkem Strnadovými. 
Děkujeme za projevy soustrasti 
a podporu v těžké chvíli.
Dcery s rodinami, rodiče, souro-
zenci a ostatní příbuzní.
(Sdělení redakce: z technických důvodů toto 

poděkování nebylo zařazeno v prosincovém 
zpravodaji.)

Děkujeme panu Chvojanovi z po-
hřební služby v Červené Vodě, 
páteru Plíškovi, panu Večeřovi 
ze školní jídelny, paní Vítkové a 
paní Martincové za jejich vstřícný 
přístup při posledním rozloučení 
s Olgou a Zdeňkem Strnadovými.
Rodiny Strnadových a Veselovských.
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LEDEN 2015
DVA DNY, JEDNA NOC   (drama Francie)
úterý 6.   zač. ve 20:00 hod
Sandra pracuje v solární elektrárně a právě se zotavuje z de-

presí, které byly důvodem její absence v práci. Vedení nemá 
o takové zaměstnance zájem, ale zodpovědnost za Sandřin 
osud nechává na ostatních zaměstnancích, kteří mají určit, 
zda Sandra o práci přijde či nikoliv. Pokud ano, budou si moci 
mezi sebou rozdělit bonusovou částku na odměny. Sandra se 
nevzdává a během dvou dní a jedné noci se ze všech sil snaží 
přesvědčit kolegy, aby rozhodli v její prospěch. Vynikající 
Marion Cotillardová v oceňovaném sociálním dramatu bratří 
Dardennů získala za roli „evropského Oscara“.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

INTERSTELLAR   (sci-fi thriller USA)
čtvrtek 8.   zač. ve 20:00 hod
Na přání diváků opakujeme skvělou sci-fi s Matthewem 

McConaugheym v hlavní roli. Když se náš čas na Zemi chýlí 
ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším 
posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, 
při které má za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový 
domov. Dlouho očekávaný velkofilm Christopera Nolana, 
režiséra trilogie Temný rytíř a Počátku.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 160 min.

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ   (drama GB, USA)   3D
pátek 9.   zač. ve 20:00 hod
Ve starověkém Egyptě se vládce rovnal Bohu a jinak tomu nebylo ani 

v případě Ramsese. Mocný vládce měl jediného přítele Mojžíše, který 
s ním vyrůstal od dětství, když se ho coby židovského nalezence ujala 
královská rodina. Z přítele se však stal úhlavní nepřítel, když se Mojží-
šovi zjevil „jiný“ Bůh a pověřil ho nelehkým úkolem – vysvobodit svůj 
lid z egyptského otroctví a přivést jej do zaslíbené země. Mojžíš tento 
úkol přijme. Než se však bude moci v čele zástupu 600 tisíc židovských 
otroků vydat na strastiplnou cestu do jejich nové domoviny, zažije deset 
egyptských ran, kterými rozezlený Bůh sešle na Egypt nesmírné útrapy, 
krupobití, zkázu ohněm, děsivé epidemie a smrt. Nic z toho však faraónovi 
nezabrání ve snaze Mojžíše a jeho lid za každou cestu zastavit a zničit.

Vstupné 140,-; přístupný od 12 let; české znění; 140 min.

PADDINGTON   (rodinná komedie Velká Británie)
úterý 13.   zač. v 17:00 hod
Není to jen tak obyčejný medvídek. Pochází z Peru a víc než cokoliv 

jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, 
vydá se do Londýna, aby tam našel novou rodinu. Sám a opuštěný pomalu 
zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. 
Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme i přes kategorický 
nesouhlas tatínka Browna. K jeho zděšení, kdekoliv se medvídek objeví, 
začnou se dít neuvěřitelné věci. Svým úsměvem a dobrým srdcem si však 
nakonec získá srdce celé rodiny a vše se v dobré obrací... ovšem jen do 
okamžiku, kdy si ho všimne zákeřná ředitelka místního muzea, která 
z něj chce udělat vycpaný exponát!

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 95 min.

BURÁCENÍ
(romantické drama ČR)
úterý 13.   zač. ve 20:00 hod
Drama založené na pravdivé 

události, která završila sérii pří-
běhů, jež autor scénáře sledoval 
v médiích už řadu let. Domácí ná-
silí, sebeobrana před násilníkem či 
obrana a pomoc blízkému člověku 
v nouzi. Tento film je o ohroženém 
lidském druhu, jehož smysl pro 
svobodu projevu a spravedlnost 
je na hranici zákona a společenské 
normy. Snímek je zasazen do pro-
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středí motorkářského světa, rockové hudby a sochařské komunity, 
kde se mísí rovná a čestná povaha s výbušností, burácením v srdci 
a náklonností k absolutní kráse a kde člověk přestává být soudný 
sám k sobě.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 90 min.

ODPAD   (drama Brazílie, Velká Británie)
čtvrtek 15.   zač. ve 20:00 hod
Hrdiny snímku jsou tři kluci, jejichž domovem je centrální sklád-

ka v brazilském Riu. Každý den ji prohledávají v naději, že najdou 
něco, co jim alespoň na chvíli zlepší život. Netuší, že už ten příští 
nález jejich životy nenávratně změní. Tím mimořádným nálezem, 
který Rafaela, Garda a Rata čeká, je peněženka, která obsahuje 
zdánlivě nesouvisející změť poznámek, výstřižků a jeden klíč. Když 
se o ni ale začne zajímat policie a nabídne jako nálezné značnou 
sumu, uvědomí si, že našli asi něco hodně důležitého. Rozhodnutím 
nevydat nález do rukou úřadům se vydají na vzrušující a dobrodruž-
nou, ale nebezpečnou cestu, jejíž směr jim bude pomáhat určovat 
právě obsah peněženky. I proto policie rozjela tak usilovné pátrání. 
Ostatně, komu by chyběli tři kluci, kteří žijí na skládce?

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

FOTOGRAF    (komedie/drama ČR)
pátek 16.   zač. ve 20:00 hod

Příběh přibližuje turbulentní 
život hlavního hrdiny (Karel Ro-
den), člověka, který je obdařen 
nejedním výjimečným talentem, 
živelností a vášní. Všechny tyto 
vlastnosti mu přinesly slávu 
i odmítání, lásku i zradu, zástu-
py obdivovatelů i osamocení. 
Středem Janova života vždy byly 
ženy. Ať ty, které pózovaly před 
objektivem jeho fotoaparátu, 
nezřídka postavy až pitoresk-
ní, či ty, jež ho obklopovaly 
v soukromí. Dcery, manželky, 
milenky, sexuální přítelkyně, 
intelektuální obdivovatelky. 

Jedny nezištně milující a oddané, jiné podváděné a zhrzené, další 
sdílející s rozkoší jeho bouřlivý život. Ale i takové, které s proslulým 
umělcem toužily spojit svou budoucnost, posedlé touhou zkrotit 
jeho svobodomyslnost, sdílet s ním jeho majetek, talent i geny. 
Exempláře všech těchto ženských typů jsou pikantním kořením 
hořké komedie s erotickými prvky.

Vstupné 120,-; přístupný od 15 let; 130 min.

MILUJ SOUSEDA SVÉHO   (komedie USA)
úterý 20.   zač. ve 20:00 hod
Vincent (Bill Murray) je stárnoucí válečný veterán jak se patří - 

mrzutý a nepříjemný na všechny lidi. Když se do vedlejšího domu 
nastěhují noví sousedé, jeho poklidný život se obrátí vzhůru nohama 
a on má najednou každý den na krku dvanáctiletého kluka. Ačkoliv 

je Vincent cynik, který sází, miluje whisky a dost často navštěvuje 
striptýzové kluby, nakonec se z něj stane ten nejlepší přítel pro 
chlapce, který se právě vyrovnává s rozvodem svých rodičů, novou 
školou a novým životem.

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

96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ
(akční thriller USA)
čtvrtek 22.   zač. ve 20:00 hod
Bývalý agent CIA Bryan Mills (Liam Neeson) se naposledy 

vrací v akčním thrilleru za série „96 hodin“. Musí dokázat, že byl 
neprávem obviněn z vraždy své bývalé manželky a ochránit to 
jediné, co mu zbylo…

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

SEDMÝ SYN   (dobrodružný rodinný USA)    3D
úterý 27.   zač. v 17:00 hod
Rytíř John Gregory byl posledním žijícím členem řádu válečníků, 

kteří po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim 
mohl zasadit smrtelnou ránu, když ulovil Královnu čarodějnic. 
Stačilo ji zabít. On se do ní ale zamiloval a místo smrti pro ni zvolil 
vězení, z něhož zdánlivě nebylo úniku. Mocná čarodějka hnaná 
nenávistí se dokázala dostat na svobodu a teď shromažďuje armádu 
svých věrných, aby se pomstila za své pokoření. Aby Gregory nebyl 
na svůj boj sám, musí najít mýty opředeného Sedmého syna, muže s 
mimořádnými schopnostmi. Měl by jím být Tom Ward, jenže mladý 
farmář jako legendární válečník rozhodně nevypadá a moc toho na 
první pohled neumí. V jeho rodokmenu se však skrývá tajemství, 
které Gregorymu naznačuje, že se přece jen nemýlil. Společně se 
vydávají na pouť, během níž čelí čím dál těžším nepřátelům.

Vstupné 140,-; přístupný; české znění; 100 min.
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HACKER    (akční thriller USA)
úterý 27.   zač. ve 20:00 hod
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má tentokrát na 

svědomí neznámý hacker. Vyhrožuje a následně prakticky ukazuje, 
že prostřednictvím myši a klávesnice zvládne cokoliv. Jediný, kdo 
mu může konkurovat, je chlap, který za podobné delikty právě kroutí 
patnáct let v base. Bude ale chtít spolupracovat? A zmůže vůbec něco?

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 125 min.

BIRDMAN   (komedie USA)
čtvrtek 29.   zač. ve 20:00 hod
Černá komedie o herci (Michael Keaton), který se stal slavný 

především tím, že ztvárnil oblíbeného superhrdinu Birdmana. Jeho 
příběh sledujeme od chvíle, kdy se snaží prosadit na Broadwayi, ve 
dnech, které předchází premiéře a kdy bojuje se svým egem, aby 
vzkřísil  rodinné vztahy, kariéru i sám sebe.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

KÓD ENIGMY    (drama Velká Británie, USA)
pátek 30.   zač. ve 20:00 hod
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do domu 

profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga (Benedict Cum-
berbatch). Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli 
samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků a čekal 
ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že 
jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení 
kódu legendárního německého šifrovacího stroje Enigma. Snímek vy-
práví příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu 
pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských životů.

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

Klub Na Střelnici Králíky
LEDEN 2015

HASIČSKÝ PLES
sobota 17. 1.   zač. ve 20:00 hod
Pořádá SDH Králíky, informace a vstupenky na tel.: 731 166 

481, p. Pavel Dominikus.

MATURITNÍ PLES SOU
pátek 23. 1.   zač. v 19:30 hod
Pořádá Střední odborné učiliště Králíky, informace na tel. 

465 631 106.

NEEDLESS & THE COMPLICATION
sobota 24. 1.   zač. ve 20:00 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

SPORTOVNÍ PLES
sobota 31. 1.   zač. ve 20:00 hod
Pořádá TJ Sokol Boříkovice, rezervace vstupenek na tel.: 603 742 

106, Ing. Ladislav Dostálek.

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.
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Kulturní program Jablonné nad Orlicí – leden 2015
Kouzelný advent , voňavé Vánoce 
Na prodejní výstavě uvidíte  adventní a vánoční dekorace ze 

Zahradnictví Blanky Chládkové a výrobky chráněných dílen Ne-
ratov. Na vaši návštěvu se těšíme během otevírací doby na IC  do 
10. ledna 2015.

Výstava fotografií  - Petr Pulc
Vernisáž výstavy fotografií se uskuteční v neděli 18. ledna 2015  

v 15 hodin v kulturním a informačním centru čp.30. V kulturním 
programu vystoupí pan J. Moravec – kytara. Výstavu uvede pan  
Martin Vídenský - letohradský básník, navštívit ji můžete do konce 
února 2015.

Plesy v Jablonné nad Orlicí
Českomoravský ples
Sobota 17. ledna od 20,00 hodin, sál hotelu U Dubu

Převážně klasické tance hudebně doprovodí  cimbálová muzika 
pod vedením Jana Dostála. Vstup ve společenském oblečení, popř. 
v krojích.

Hasičský ples
Sobota 24.ledna od 20,00 hodin, sál hotelu U Dubu. K tanci 

a poslechu hraje skupina Letrando z Letohradu

Divadelní předplatné na 1. pololetí 2015, Jablonné nad Orlicí
V rámci předplatného budou tato 4 představení:
Ženitba   neděle 15. února
Žena za pultem 2  pátek 6. března
Shirley Valentine  úterý 7. dubna
Jako Thelma a Louise úterý 19. května
Předplatné lze zakoupit do konce ledna 2015, přízemí – 1000,- 

Kč, balkon - 800,- Kč.

Ocenění recitátorů z králické ZUŠ
Letohradské soukromé gymnázium pořádalo na konci 

listopadu 2014 již 16. ročník recitační soutěže „Nebojte se 
klasiků“. Z počátečních pár nadšenců se počet účinkujících 
rozšířil na zástupce mnoha škol z okresu i mimo něj. Podle 
věku recitátorů se soutěží v pěti kategoriích.

27. listopadu do Letohradu odjeli poprvé i reprezentanti 
Králík – žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Králíky 
v kategorii starších ročníků II. stupně ZŠ. V sólovém před-
nesu vystoupila Klára Bajtová s básní O nejbližší vině (Jan 
Skácel) a Nela Zezulková s Písničkou o škaredých holkách 
(Jiří Žáček). Zlatým hřebem bylo vystoupení recitační sku-
piny ZUŠ ve složení Klára Bajtová, Hana Dolečková, Ondřej 
Heš, Eliška Kyllarová, Sára Machovičová, Marie Sotonová 
a Nela Zezulková s anglickou verzí Erbenovy Polednice – 
The Noonday Witch v překladu Susan Reynoldsové. Proč 

Erben anglicky? Protože klasici jsou stále živí nejen 
v našich učebnicích, a tak je dobré si uvědomit, že Erben 
je obdivován i těmi, kdo ho nemusí číst jako povinnou 
četbu. Kytice byla dlouho považována za nepřeložitelnou 
především pro svou zvukomalebnost a hudebnost. Teprve 
loni, 150 let po českém vydání, vyšel první oficiální an-
glický překlad. Není divu, že získal hodně obdivu i pře-
kladatelských cen, je skutečně mistrovský. Pro českého 
čtenáře má kouzlo i v tom, že text je najednou zbaven 
čítankových stereotypů a v angličtině vynikne hororové 
rodinné drama.

Náročnou sborovou recitaci, kdy se počet hlasů měnil 
v každém verši, zvládli králičtí žáci výborně a dojem 
zanechali určitě silný. Někteří porotci se sice přiznali, že 
anglicky moc neumí, porozumění textu je ovšem zcela in-
tuitivní.  Králická skupina získala z 24 vystoupení ve své 
věkové kategorii jako jediná čestné uznání a pozvánku na 
galavečer, kde vystoupili vítězové jednotlivých kategorií. 

Všem účinkujícím blahopřejeme a děkujeme za zaujetí, 
se kterým se recitaci věnovali. Ilustrační fotografie k ději 
s anglickým textem celé balady si můžete prohlédnout 
na stránkách školy www.zuskraliky.cz.

Bc. Adéla Babková Janovská
učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ Králíky
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Mezinárodní turnaj starších a mladších žáků v Polsku
O víkendu 6. - 7. 12. 2014 jsme s našimi 

staršími a mladšími žáky vyrazili na 1. me-
zinárodní turnaj do polských Wloszakowic, 
kam jsme byli pozváni panem Georgem 
Trojanowskim, který také spoluorganizuje 
fotbalovou družbu našich starých pánů.

Po pětihodinové jízdě autobusem, jsme 
v sobotu v 10:30 hodin dorazili do Wlos-
zakowic, kde jsme se ubytovali v místním 
velmi dobře vybaveném kempu. Ve 12:00 
začalo v místní nově postavené, nádherné 
a hlavně obrovské hale oficiální zahájení tur-
naje. Všichni aktéři a přítomní diváci si před 
prvním utkáním poslechli obě státní hymny, 
což dodalo celé akci slavnostní nádech.

Celkově se na turnaji představilo 7 týmů, 
z nichž 3 byly z kategorie mladších žáků 
a 4 starších. Naše kluky trenéři rozdělili 
do tří týmů - 1. mladší žáci, 2. a 3. starší 
žáci, což nás ve výsledku na konci možná 
stálo vítězství v turnaji, jelikož jsme neměli 
vyzkoušenou fyzickou zdatnost hráčů v tak 
velké hale. Domácí Wloszakowice do tur-
naje nastoupili s dvěma městskými kluby 
- Sokolem a GKS, kde každý z nich měl 
k dispozici jedny mladší a jedny starší žáky 
s deseti hráči v každém týmu. Bylo na nich 
znát, že v hale poctivě trénují a nedělá jim 
problém přechod na sálovkový míč. První 
utkání turnaje zahájili naši mladší žáci, kdy 
po nadějném vedení nakonec prohráli 4:1. 
Poté se na palubovce představily naše dva 
týmy starších žáků proti sobě, kdy tým ve-
dený Ondrou Šestákem zvítězil nad týmem 
Jardy Boury 3:2. Druhý a zároveň poslední 
zápas našich mladších žáků skončil smolnou 
prohrou v poslední minutě a tak se nakonec 
umístili na posledním třetím místě. Starší 
kluci, vedení Ondrou Šestákem, ve druhém 
utkání porazili GKS Wloszakowice 1:0, za-
tímco tým vedený Jardou Bourou, prohrál se 
Sokolem Wloszakowice. O samotném vítězi 
turnaje se tedy rozhodovalo v posledním 
utkání týmu Ondry Šestáka se suverénním 
Sokolem Wloszakowice, které, po našem 
heroickém výkonu, skončilo bez branek 
a tak se nakonec z celkového vítězství, díky 
lepšímu skóre, radovali domácí borci. Po 
skončení turnaje byli všichni hráči obdaro-
váni upomínkovými předměty a náš klub 
obdržel pozvánku na turnaj v příštím roce. 

Jakmile jsme nasedli do autobusu, už se 
každý těšil na večeři, která nás čekala ve 
stylové restauraci RIPOSTA, kde nám míst-
ní kuchař naservíroval řízek s bramborovou 
kaší, na kterém si každý velmi pochutnal. 
Program následoval výjezdem do plavec-
kého bazénu v nedalekém Lesznu, kde si 
všichni hráči pořádně zařádili na místním 
tobogánu. Ve 21:00 jsme zpátky v kempu 
absolvovali lehkou večeři a ve 22:00 byla 
večerka. V neděli jsme před odjezdem 
ještě stihli navštívit místní jezero, vydatně 
se nasnídat v restauraci RIPOSTA a kolem 
11:00 jsme zaveleli k odjezdu zpět do ČR.

Po turnaji jsme všichni plní dojmů z jeho 
bezvadného průběhu a tímto bychom chtěli 
poděkovat zejména panu Georgemu Tro-
janowskimu, který se o nás po celou dobu 
výborně staral, dále městům Wloszakowice 
a Králíky, které se finančně podílely na 
uskutečnění turnaje, respektive zajištění 
cestovních výloh, dále panu Jiřímu Hla-
vovi, který nás pohodlně odvezl tam i zpět 
a paní Ivě Musilové, která nám pomohla 

zajistit stravování na cestě tam, v kempu 
a cestě zpět.

Konečné pořadí týmů:
Mladší:
1. GKS Wloszakovice 7 bodů
2. Sokol Wloszakowice 3 body
3. FC Jiskra/Sokol Boříkovice 0 bodů
Starší:
1. Sokol Wloszakowice 7 bodů
2. FC Jiskra/Sokol Boříkovice B 7 bodů
3. GKS Wloszakovice 3 body
4. FC Jiskra/Sokol Boříkovice A 0 bodů
Sestava našich týmů:
Mladší žáci: 
Jakub Ježek, David Látal, Jan Rimpler, 

Martin Šesták, Petr Stránský, Eva Hlavová
Starší žáci A:
Jaroslav Boura, Kristián Verner, Matěj 

Hejkrlík, Vladimír Bula, Martin Malý
Starší žáci B:
Ondřej Šesták, Martin Dostál, Martin 

Štelbaský, Martin Ďuriš, Michal Ďuriš, 
Matěj Priesol

Makar Jaroslav, Musil Pavel

Kde hledat bílé stopy?
Pokud budou vhodné sněhové podmínky, mohou králičtí běžkaři 

využít pestrou síť upravených bílých stop. Moderní technologie 
GPS dnes dovoluje sledovat polohu jednotlivých strojů na jejich 
úpravu a nadšenému sportovci vykresluje okamžitý obrázek o tom, 
kam bude nejlépe vyrazit. A není potřeba chodit daleko. GPS na 
rolbách mají dnes na Suchém Vrchu – Bukové hoře, v Červené 
Vodě a na Dolní Moravě. Stroj v Králíkách GPS nemá, je však 
v kontaktu s TIC v Evropském domě a jeho činnost bude uvedena 
v aktualitách na portále www.kralickysneznik.net.

http://ski.ttnet.cz/; http://bilestopy.cz/
www.kralickysneznik.net; Facebook/běžkyDM
Facebook/Turistická-oblast-Králický-Sněžník 

TIC Evropský dům Králíky
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