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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA
Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem 

si kladl v souvislosti s aktuálním stavem 
autobusového nádraží (AN) otázky, na 
které jsem se snažil hledat odpověď. Poku-
sím se tedy tímto článkem dát k dispozici 
informace, které jsem získal a které mně 
osobně pomohly pochopit souvislosti a tím 
také získat odpověď. Nechci se pouštět do 
jakéhokoliv hodnocení již schváleného 
a z části realizovaného projektu z hlediska 
podoby AN jako celku, ale naopak, před-
stavením tohoto projektu bych rád přispěl 
k pochopení stávajícího stavu. 

Jak jsem již napsal, projekt na AN prošel 
veškerým schvalovacím procesem (včetně 
připomínek dopravní policie i dopravců) 
a bylo vydáno stavební povolení. V sou-
vislosti s realizací rekonstrukce silnice 
Králíky - Č. Potok, se pak podařilo část 
AN zrekonstruovat. A právě toto je dnes 
asi největším zdrojem otázek. Důležitým 
faktem je, že stávající podoba je PROVI-

ZORNÍ a obsahuje tedy provizorní prvky. 
Pro mě nejdůležitějším zjištěním bylo, že 
podstatná část stávajícího chodníku, který 
slouží jako hlavní nástupiště, v budoucnu 
nástupištěm vůbec být nemá. Proto, aby se 
stávající část AN dala dočasně využít jako 
nástupiště, bylo potřeba vystavět také ono 
kontroverzní provizorní oddělení pomocí 
stojanů s řetězy, což byl požadavek doprav-
ní policie a způsobilo celou řadu komplika-
cí. Bez tohoto opatření by ale policie nedala 
povolení ke zprovoznění. Právě požadavky 
na bezpečnost ze strany dopravní policie 
jsou mnohdy důvodem, proč nelze některé 
věci uskutečnit tak jednoduše, jak bychom 
si představovali. Podíváme-li se tedy na 
celkovou podobu (viz plánek na straně 2 
zpravodaje) zjistíme, že nástupiště budou 
mít zcela jiné umístění.  

Vzhledem k výši finanční částky (cca 
4mil.), která je potřeba na celkové dokon-
čení AN dle projektu, se již nyní snažíme 

Varhany se rozezní také v Dolní Lipce

hledat řešení, které by umožnilo v co nej-
kratší době posunout rekonstrukci o něco 
dále, a to především ve smyslu vybudování 
nástupišť v jejich konečném umístění. 
Součástí projektu je totiž kompletní terénní 
úprava plochy (zvýšení i snížení a nový 
asfaltový povrch), a to včetně části ulice 
Růžová, sousedící s AN a také provozní 
budova, ve které bude umístěna čekárna, 
novinový stánek a veřejné WC. Nebylo by 
tedy potřeba celé finanční částky, aby se 
komfort pro cestující i dopravce posunul 
k lepšímu. Samozřejmě i toto řešení by bylo 
částečné a provizorní, ale dle mého názoru 
by mohlo situaci výrazně pomoci.

Berte toto prosím jako nabídku informa-
cí. Pokud vám jakékoliv další informace 
chybí nebo máte jakékoliv další dotazy, 
ptejte se, prosím.  Projekt i veškeré infor-
mace jsou k dispozici na odboru VTS MÚ 
Králíky. 

Mgr. Martin Hejkrlík – místostarosta

Orlický deník 28. 12. 2014
Autorka článku Šárka Mikulecká
Králicko – Před dvěma lety se Kristina Brůnová a Denisa 

Hejtmanská rozhodly zachránit čtvery stoleté varhany. Nástroj 
v Prostřední Lipce už hraje, nyní se pracuje na varhanách 
z Dolní Lipky a sbírají se peníze na ty z Heřmanic. Nakonec 
se vzkříšení dočkají i varhany z Horní Lipky. V předvánočním 
čase se konalo benefiční putování na podporu sbírky Vím já 
kostelíček.

Účastníci hudebního putování po čtyřech kostelících – zpěváci, 
muzikanti a posluchači – sdíleli společnou radost. Sbírka dostala 
velkou finanční injekci! Zatímco loni pořadatelky odhadovaly, že 
na dvousettisícovou opravu varhan v Dolní Lipce budou sbírat 
prostředky tři roky, nyní už jsou peníze na účtu. „Ve spolupráci 
s německou stranou – spolkem krajanů z Orlicka Verein der Adler-
gebirgler z bavorského Waldkraiburgu – jsme napsali projekt na 

Česko-německý fond budoucnosti, a ten byl dvanáctého prosince 
schválen. Takže už máme všechny potřebné peníze. Jsme šťastní, 
poskočilo to neuvěřitelně dopředu. Varhany už jsou rozebrané, 
odvezené a už se rekonstruují,“ podělily se o svou radost Denisa 
Hejtmanská a Kristina Brůnová. Varhany z roku 1896 v kapli Panny 
Marie královny míru v Dolní Lipce poškodila voda, protože do 
kostela zatékalo střechou.

Při letošním zimním putování za muzikou se tedy už vybíralo 
na opravu varhan v kostele Nejsvětější trojice v Heřmanicích. 

(pokračování na straně 3)

Sbory v Prostřední Lipce.



Králický zpravodaj 2/2015 - 2



Králický zpravodaj 2/2015 - 3

Varhany se rozezní také v Dolní Lipce
Těm původním už bohužel 
není pomoci, a tak organolog 
doporučil varhany rozebrat 
a přestavět na nový nástroj se 
zachováním původní varhanní 
skříně a zrestaurovaných píšťal. 
Ke spokojenosti pořadatelek 
i místních se vybralo rekordních 
16 774 korun.

Série benefičních koncertů se zúčastnilo kolem dvou set lidí. 
Asi tři desítky jich absolvovaly celou patnáctikilometrovou trasu 
po všech kostelících, další si přišli poslechnout Koledníky a Půl-
noční sbor podpořené muzikanty jen do „svého“ svatostánku. 
Sváteční atmosféru Vánoc umocnil sníh, který v průběhu akce 
„pocukroval“ krajinu. „V každé vesnici byl úplně plný kostel. 
Kostelíky jsou různě velké, od malinké kaple v Dolní Lipce 
po obrovský kostel v Heřmanicích. Účast byla krásná,“ byly 
nadšené pořadatelky. Úspěšný projekt i vydařená akce Vím já 
kostelíček je ujistily, že dlouhá cesta, na kterou se vydaly, je 

(pokračování ze strany 1)

Horní Lipka.Kolednická skupina v Dolní Lipce.

Heřmanice.

správná: „Lidé, co zpívají ve sborech, co na koncerty chodí 
i lidé z vesnic, kterých se to týká, to je motivace sama o sobě. 
Všechno to dohromady funguje, všichni o to mají zájem, ta 
cesta jde sama.“

Církev převzala pozemky u kláštera poblíž města Králíky
Ústí nad Orlicí 21. ledna 2015 – Celkem 

12 pozemků o souhrnné výměře 11.527 m2 

převedlo Pražské provincii Kongregace 
Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) 
v rámci církevních restitucí Odloučené 
pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí.

Pozemky tvoří okolí Poutního domu 
v areálu Kláštera Dolní Hedeč na Hoře 
Matky Boží, jenž stojí nad městem Krá-

líky, nedaleko státní hranice s Polskem.
První zmínka o dnes pětitisícovém 

městě Králíky se váže k roku 1367. Nad 
městem na hoře o výšce 760 m n. m., 
která se dříve nazývala „Lysá Hora“, 
založil králický rodák Tobias Jan Becker, 
svatovítský kanovník a později králové-
hradecký biskup, monumentální poutní 
komplex. Stavět se začal roku 1696, ale 

podle některých svědectví zde již dříve 
stávala svatyně. 

V dubnu roku 1950 uzavřela komunis-
tická vláda poutní areál pro veřejnost a na 
poutním místě internovala vězně, mezi 
nimiž byli především redemptoristé, ale 
také jezuité a salesiáni. Pracovali zde a žili 
v nelidských podmínkách až do roku 1960, 
někteří zde byli až do roku 1965. Tehdy 
klášter převzala Česká katolická charita. 
Do kláštera přišly sestry Neposkvrněného 
Početí Panny Marie, které zde zůstaly až 
do roku 2002. Areál byl otevřen pro veřej-
nost roku 1968. Od roku 1990 spravovali 
poutní místo znovu redemptoristé a roku 
1993 byl znovu otevřen i Poutní dům.

V létě 2013 předali redemptoristé kostel 
a areál kláštera královéhradecké diecézi, 
vlastníkem je nyní Duchovní správa pout-
ního kostela v Králíkách II.

Zdroj: http://www.klasterkraliky.cz/
stranky/historie

Robert Hurt, tiskový mluvčí
Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
www.uzsvm.cz
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Dejte o sobě vědět – informace
pro pořadatele akcí pro veřejnost

Informační kanál Zodpovědná organizace
Zodpovědná 
osoba/y

e-mail Telefon Zpoplatněno

Webové stránky města
(sekce aktuality)

MÚ Králíky
(www.kraliky.eu)

Jaroslav Vacek
Ing. Roman Švéda

j.vacek@kraliky.eu
r.sveda@kraliky.eu

465670802
465670706

NE

Google kalendář 
(zobrazen na webových 
stránkách města)

Městské muzeum Králíky 
(www.muzeumkraliky.cz)

Lukáš Král info@muzeumkraliky.cz 465631117 NE

Meteobudka 
(Velké náměstí)

MÚ Králíky
Jitka Prausová
Mgr. Martin Hejkrlík

j.prausova@kraliky.eu
m.hejkrlik@kraliky.eu

465670705
465670703

NE

Králický zpravodaj MÚ Králíky
Ing. Jan Divíšek
Jaroslav Vacek

j.divisek@kraliky.eu
j.vacek@kraliky.eu

465670721
465670802

NE

Hlášení v městském 
rozhlase

MÚ Králíky
Jitka Prausová
Jitka Maixnerová
Hana Vachovcová

j.prausova@kraliky.eu
j.maixnerova@kraliky.eu
h.vachovcova@kraliky.eu

465670705
465670734
465670701

ANO/NE 
(dle pravidel)

Plakátovací plochy 
města

Služby města Králíky, 
s.r.o. (www.smkraliky.cz)

Robert Jílek
Alena Koreňová

jilek@smkraliky.cz
korenova@smkraliky.cz

465631320
ANO 

(dle sazebníku)

Vzhledem k velmi pozitivní skutečnosti, že v našem městě 
přibývá akcí, pořádaných nejrůznějšími organizacemi a jednotlivci 
pro veřejnost, rádi bychom Vám poskytli informace o možnostech 
jejich propagace prostřednictvím města Králíky. 

Pokud tedy pořádáte akci pro obyvatele našeho města (spole-
čenskou, sportovní nebo kulturní), o které byste chtěli dát vědět 
prostřednictvím informačních kanálů města, pak existují tyto 
možnosti:

WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA - textovou informaci, případně 
obrázek ve formátu JPG zašlete na následující e-mailovou adresu, 
případně předejte osobně pracovníkovi uvedenému v závorce: 
j.vacek@kraliky.eu (pan Vacek) nebo r.sveda@kraliky.eu (pan 
Švéda) – ZDARMA (bude zveřejněna v sekci Aktuality),

GOOGLE KALENDÁŘ, který je zobrazován na webových 
stránkách města a je veřejně přístupný všem - informace zašlete 
na následující e-mailovou adresu, případně předejte osobně pra-
covníkovi uvedenému v závorce: info@muzeumkraliky.cz (pan 
Král – Městké muzeum Králíky) – ZDARMA, 

METEOBUDKA na Velkém náměstí - textovou informaci, 
případně obrázek ve formátu JPG zašlete na následující e-mailo-
vou adresu, případně předejte osobně pracovníkovi uvedenému 
v závorce: j.prausova@kraliky.eu (paní Prausová) nebo m.hej-
krlik@kraliky.eu (pan Hejkrlík) – ZDARMA, 

KRÁLICKÝ ZPRAVODAJ – textovou informaci, případně 
obrázek ve formátu JPG zašlete na následující e-mailovou adresu, 
případně předejte osobně pracovníkovi uvedenému v závorce: 
j.vacek@kraliky.eu (pan Vacek) nebo j.divisek@kraliky.eu 
(pan Divíšek) – ZDARMA (pozvánka na akci není považována 
za placenou inzerci - více dle Pravidel pro vydávání obecního 
zpravodaje),

HLÁŠENÍ V MĚSTSKÉM ROZHLASE - informaci určenou 
k odvysílání je nutné v písemné nebo elektronické formě doručit 
do podatelny městského úřadu, a to nejméně jeden pracovní den 
před požadovaným odvysíláním rozhlasové relace případně na e-
-mailovou adresu: j.prausova@kraliky.eu (paní Prausová), h.va-
chovcova@kraliky.eu (paní Vachovcová) nebo j.maixnerova@
kraliky.eu (paní Maixnerová) – ZPOPLATNĚNO / ZDARMA 
dle Pravidel pro užívání městského rozhlasu,

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY MĚSTA (5x město Králíky, 7x 
okolní integrované obce) – vytištěné plakáty předejte v kance-
láři SMK, s.r.o., Růžová 462; tel.: 465 631 320 (pan Jílek, paní 
Koreňová) – ZPOPLATNĚNO dle platného ceníku (viz www.
smkraliky.cz).

Informace budou zveřejněny co nejdříve, s ohledem na technic-
ké a organizační možnosti odpovědných pracovníků. Kompletní 
seznam, včetně odpovědných pracovníků a telefonních kontaktů 
na ně, naleznete v přehledné tabulce na webových stránkách města 
– www.kraliky.eu v nabídce Kalendář akcí v sekci Dokumenty. 

Budeme rádi, pokud těchto možností pro propagaci svých akcí, 
pořádaných pro občany našeho města, využijete, ale chceme 
respektovat právo vaší volby, kde a jak tyto informace chcete 
zveřejnit. Proto přijměte tento seznam jako námět a inspiraci. 
Rozsah prezentace a využití jednotlivých možností je samozřejmě 
vždy na Vás, organizátorech dané akce.

V případě nejasností nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte 
odpovědného pracovníka, případně kancelář úřadu - paní Jitku 
Prausovou nebo Mgr. Martina Hejkrlíka – místostarostu.

Mgr. Martin Hejkrlík - místostarosta

Osvobození spolků od soudních
poplatků při zápisu do
spolkového rejstříku

Zákonem č. 335/2014Sb. došlo s účinností od 29. 12. 2014 ke 
změně zák.č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích. Tato novela je 
výsledkem společné snahy neziskového sektoru, která směřovala 
především k tomu, aby nově vzniklá povinnost zápisu stanovených 
údajů do spolkového rejstříku nebyla pro stávající spolky přílišnou 
finanční zátěží.

Nově jsou tedy od soudních poplatků osvobozeny (nemusejí ho 
hradit) spolky a další neziskové organizace ve věcech veřejného 
rejstříku. Ze zákonné definice vyplývá, že se osvobození týká:

prvního zápisu spolku do rejstříku, což je případ vzniku úplně 
nového SK/TJ

zápisu změn a doplnění údajů do spolkového rejstříku, což je 
případ všech SK/TJ a sportovních svazů při plnění jejich povinnosti 
nechat si do rejstříku zapsat všechny zákonem požadované údaje, 
a to ve lhůtě do 1. 1. 2017 (v souvislosti s povinnou změnou stanov).

POZOR toto osvobození od soudních poplatků je však časově 
omezeno, a to do 30. 6. 2016. Předpokládá se totiž, že v průběhu 
této doby bude přijat prováděcí zákon, který vymezí podmínky 
získání statusu veřejné prospěšnosti. Následně by tedy měly být 
od soudních poplatků osvobozeny již jen spolky, které budou mít 
tento status zapsán.

Z materiálu České unie sportu připravil odbor ŠKT MěÚ Králíky
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Poplatek za odpady v roce 2015
Prvním lednem letošního roku vstoupila 

v platnost Obecně závazná vyhlášku Města 
Králíky č. 4/2014 týkající se výše poplatku 
za odpady pro rok 2015. Výše poplatku 
zůstává stejná jako v roce 2014, 500 Kč za 
poplatníka a kalendářní rok. Podrobné 
znění vyhlášky lze nalézt na webových 
stránkách města, připomínáme některé 
jednotlivé pojmy a povinnosti z vyhlášky. 

Poplatníkem se rozumí fyzická osoba, 
která má ve městě Králíky trvalý pobyt, 
které byl ve městě Králíky podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo pře-
chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
která podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky pobývá 
na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců nebo které byla udě-
lena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců.

Dále se poplatníkem rozumí fyzická 
osoba, která má na území města Králíky 
ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke 
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo 
více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně. Nově jsou tedy 
poplatek povinni platit i majitelé domů 
a bytů, ve kterých není nikdo trvale hlášen 

a které neslouží k rekreaci.
Od poplatku jsou osvobozeny fyzické 

osoby mladší 18 let umístěné v zařízeních 
ústavní výchovy, a to po dobu tohoto 
umístění. 

Poplatek je splatný buď jednorázově za 
celý kalendářní rok, a to do 31. 3. nebo 
formou dvou splátek do 31. 3. za I. pololetí 
a do 30. 9. za II. pololetí kalendářního roku. 
Poplatek lze uhradit formou hotovostní 
platby u finančního odboru Městského 
úřadu Králíky (budova radnice na náměs-
tí), bezhotovostní platbou nebo složenkou, 
kterou si poplatník či společný zástupce 
vyzvedne u finančního odboru Městského 
úřadu Králíky, a to na účet Městského 
úřadu Králíky č. 1324193309/0800 u České 
spořitelny a.s., pobočka Králíky, konstantní 
symbol 1319, variabilní symbol tvoří číslo 
generované počítačovým zpracováním. 

Rozsah služeb poskytovaných letos 
v rámci odpadového hospodářství zůstává 
stejný. Opět bude prováděn mobilní sběr 
velkoobjemových odpadů, termíny bu-
dou zveřejněny v Kralickém zpravodaji, 
veškeré vzniklé odpady včetně ledniček 
a dalších elektrozařízení mohou občané 
Králík a integrovaných obcí odevzdat 
bezplatně také ve sběrném dvoře. Stejně 
tak je možno ve sběrném dvoře odložit 
další odpady, včetně odpadů uvedených 
v poslední novele zákona o odpadech v § 
17 odst. 3 (Obec je povinna zajistit místa 
pro oddělené soustřeďování složek komu-
nálního odpadu, minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biolo-

gicky rozložitelných odpadů).
Sběrný dvůr je otevřen od pondělí do 

pátku a od 1. dubna do 31. října i v sobotu 
dopoledne. Podrobnosti lze najít na strán-
kách firmy Služby města Králíky s.r.o. 
- www.smkraliky.cz

Připomínáme, že sběrný dvůr nepřijímá 
bezplatně stavební odpad, podle výkladu 
Ministerstva životního prostředí nelze 
stavební odpad zařadit do systému naklá-
dání s komunálními odpady. Podle platné 
vyhlášky města nesmí být stavební odpad 
ukládán do popelnic nebo kontejnerů na 
komunální odpad a za tento přestupek 
může být uložena pokuta, stavební odpad 
má být ukládán na místě k tomu vyhláškou 
určeném, to znamená ve sběrném dvoře 
nebo, v případě většího množství, do 
kontejnerů a následně odevzdáván firmě 
oprávněné k jeho převzetí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, 
kteří ke třídění a nakládání s odpady 
přistupují zodpovědně. Každá vytříděná 
tuna odpadu nejen ušetří městu na dopravě 
a poplatcích za uložení na skládce zhruba 
1700 Kč, ale také přinese odměny od firmy 
EKO-KOM. V roce 2014 činily bonusy 
zhruba 400 tisíc Kč, to znamená, že každé-
mu poplatníkovi ušetřily na poplatku skoro 
100 Kč! Snižování množství komunálního 
odpadu ukládaného na skládku a součastné 
zvyšování množství vytříděného odpadu 
je jedinou cestou, jak lze i v budoucnu 
udržet výši ročního poplatku v rozumných 
mezích.

P. Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky

Koaliční programové prohlášení
na volební období 2014 - 2018

V souladu s koaliční smlouvou předkládá 
koalice složená ze zastupitelů za volební 
uskupení NAŠE MĚSTO, PRAVÁ PRO 
KRÁLÍKY, OBČANÉ KRÁLICKA a Volba 
pro město programové prohlášení. Koa-
liční partneři se dohodli na následujících 
prioritách, kterými se chtějí zabývat během 
tohoto volebního období. 

Stabilizovaný rozpočet
• stanovení priorit v oblasti péče o měst-

ský majetek a investic
• pravidelné prověřování provozních 

nákladů města a jeho organizací
Ve spolupráci se všemi členy zastupitel-

stva budeme hledat priority investic i oprav 
a zároveň hledat možné úspory.

Otevřené finance – budeme řešit
• zveřejnění transparentních účtů
• rozklikávací rozpočet
• rozsah zveřejňování smluv
Při zveřejňování informací o hospodaření 

města budeme vycházet ze zkušeností z ji-
ných měst a obcí, které mají tyto systémy 
zavedené. Budeme dbát na to, aby rozsah 

zveřejněných informací nebyl v rozporu se 
zákonem na ochranu osobních údajů.

Otevřená komunikace
Pravidelná setkávání vedení města s:
• občany
• podnikateli
• zástupci spolků a občanských iniciativ
• řediteli příspěvkových organizací
Cílem je především předávání informací 

o uskutečněných aktivitách, pojmenování 
potřeb jednotlivých cílových skupin, hle-
dání spolupráce na plánovaných akcích 
a spolupráce na Strategickém plánu rozvoje 
obce. Forma těchto setkání bude diskutová-
na s cílovými skupinami.

Informovanost občanů:
• hledání možností pro zveřejňování 

záznamů z jednání zastupitelstva
• aktualizace pravidel a náplně komisí 

RM
• pravidelná setkávání zastupitelů s obča-

ny v místních částech prostřednictvím OV
Technologie a chystaná legislativa bude 

v budoucnu umožňovat zveřejnění záznamů 

z jednání zastupitelstva prostřednictvím 
internetu. Občan, který díky svému pra-
covnímu vytížení nemůže navštívit jednání, 
nebo ho zajímá jen některý z bodů jednání, 
si tento záznam bude moci kdykoliv přehrát. 

Zlepšení podmínek pro spolkovou 
činnost, projektové poradenství

• revize grantového programu města
• řešení otázky projektového poradenství
Chceme, ve spolupráci se spolky a aktiv-

ními občany města, aktualizovat grantový 
program vyhlašovaný odborem ŠKT. Záro-
veň vnímáme prostor pro zlepšení  informo-
vanosti veřejnosti a spolků o možnostech 
čerpání dotací z krajských, národních nebo 
evropských dotací. V této věci budeme hle-
dat možnosti pro vytvoření pozice a nasta-
vení rozsahu činnosti místního projektového 
koordinátora.

Práce s mládeží
• využití zpracovaného strategického 

plánu a jeho realizace
Aktualizace a realizace Strategického 

(pokračování na následující straně)
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Politické neziskovky jsou
tunelem na veřejné prostředky

Město Králíky pod vedením pí Ponocné 
do „neziskového sektoru“ ročně přispívá 
částkou přes 3.000.000,- Kč z rozpočtu 
města. Finanční prostředky určené k roz-
voji města se postupně ztrácejí v pološeru 
tajemných uliček jednotlivých nezisko-
vek. Veřejná kontrola je v tomto případě 
pouze formální a vlastní využití prostřed-
ků je velmi sporné. Samotný přínos pro 
občany města je pouze symbolický.

Dlouhodobou prioritou ČSSD Králíky 
je přímá podpora občanů a investic ve 
veřejném zájmu.

Zastupitelé zvoleni za ČSSD se opa-
kovaně na jednání zastupitelstva snaží 
prosadit finanční příspěvek pro nově 
narozené děti „porodné ve výši 10.000,- 
Kč“. Tento návrh byl vždy výraznou 
většinou zamítnut. V této souvislosti je 
třeba připomenout i návrh na podporu 
pořízení nových ekologických kotlů pro 
domácnosti „šrotovné na kotle ve výši 
20.000,- Kč“.

Dlouhodobou prioritou vedení města 
je podpora pevnostního opevnění, kam 
ročně tečou milióny z městského rozpoč-

tu. Díky malé volební účasti voličů ve 
volbách dostal tento „investiční tunel“ 
zelenou na další čtyři roky.

Město Králíky je společně s ostatními 
obcemi v ORP (Mladkov, Lichkov, Čer-
vená Voda a Dolní Morava) ručitelem 
za úvěry přijaté společností Králický 
Sněžník o.p.s. Společnost požádala 
o poskytnutí zálohy na příspěvek na 
rok 2015 ve výši 100.000 Kč. Vzhledem 
k tomu, že se společnosti nepodařilo 
v průběhu roku naplnit některé příjmo-
vé položky rozpočtu, zejména získání 
dotace na činnost, nemá tak dostatek 
finančních prostředků k pokrytí závazků. 
Rada města Králíky dne 26. 11. 2014, 
reprezentovaná mimo jiné ředitelkou 
a zaměstnancem uvedené společnosti, 
schválila poskytnutí zálohy na příspěvek 
na rok 2015 ve výši 100.000 Kč této 
společnosti.

Závěrem lze konstatovat, že město 
Králíky je dobrý investor a sponzor, ale 
jenom pro někoho.

Ing. Roman Kosuk,
zastupitel zvolený za ČSSD

Změny v povolování kácení dřevin
V posledních době došlo ke dvěma 

změnám v režimu povolování kácení 
dřevin. Ministerstvo nejprve vyhláškou 
č. 189/2013 Sb. povolilo kácení stromů 
v zahradách, od 1. 11. 2014 je však 
v platnosti novela vyhlášky, která 
tuto možnost opět zrušila. Jaký je tedy 
stávající právní stav? 

Bez souhlasu bude i nadále mož-
né kácet stromy o obvodu kmene 

do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí 
(pokud nejsou součástí stromořadí 
nebo významného krajinného prvku),  
zapojený porost dřevin (nejen keřů, ale 
nově i stromů s menším obvodem než 
80 cm) do plochy 40 m2 a na plantážích 
energetických dřevin.

Podle nové úpravy není potřeba po-
volení ke kácení pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích v zastavěném 

území, evidovaných v katastru nemo-
vitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 
plocha se způsobem využití pozemku 
zeleň. 

V praxi to znamená, že ovocné dřeviny 
může jejich vlastník pokácet bez povole-
ní stejně u chaty, jako u rodinného domu, 
pokud jeho pozemek splňuje podmínku, 
že je v zastavěném území obce (dříve se 
říkalo intravilán) a je evidovaný v ka-
tastru nemovitostí jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň. Ostatní dřeviny, pokud 
mají ve výšce 130 cm obvod větší než 
80 cm, nelze kácet bez povolení ani na 
vlastní zahradě.

Souhlas ke kácení vydává příslušný 
obecní úřad, v obvodu působnosti ORP 
Králíky jsou to tedy obecní úřady Mlad-
kov, Lichkov, Dolní Morava, Červená 
Voda a Králíky. Žádost o kácení musí 
podle zákona obsahovat:

označení katastrálního území a parce-
ly, na které se dřeviny nachází

stručný popis umístění dřevin a situ-
ační zákres 

specifikaci dřevin, které mají být 
káceny, zejména druhy, popřípadě rody 
dřevin, jejich počet a obvod kmene 
ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení 
zapojených porostů dřevin lze namísto 
počtu kácených dřevin uvést výměru 
kácené plochy s uvedením druhového, 
popřípadě rodového zastoupení dřevin

doložení vlastnického práva či nájem-
ního nebo uživatelského vztahu žadatele 
k příslušným pozemkům, nelze-li je 
ověřit v katastru nemovitostí, včetně 
písemného souhlasu vlastníka pozemku 
s kácením, není-li žadatelem vlastník 
pozemku,

pokud patří pozemek více vlastníkům, 
pak žádost musí být podepsána všemi 
spoluvlastníky (případně může žádost 
podat pouze jeden z nich na základě plné 
moci ostatních spoluvlastníků)

zdůvodnění žádosti (špatný nebo okolí 
ohrožující stav dřeviny apod.)

Pro žadatele v působnosti MěÚ Krá-
líky jsou formuláře žádosti o kácení 
a příslušné plné moci k dispozici na od-
boru životního prostředí a na webových 
stránkách města. Správní orgán po podá-
ní žádosti, zpravidla do třiceti dnů, vydá 
rozhodnutí o kácení. Upozorňujeme, že 
pro kácení dřevin musí být ze zákona 
závažný důvod a rovněž upozorňujeme, 
že péče o dřeviny a jejich údržba je věcí 
vlastníků.   

Ing. Josef Orlita
vedoucí odboru ŽP MěÚ Králíky

Koaliční programové prohlášení
na volební období 2014 - 2018

plánu práce s mládeží, jehož cílem je napří-
klad založení mládežnického zastupitelstva 
nebo vytvoření organizace pro aktivní trá-
vení volného času dětí a mládeže.

Parcely Na Skřivánku
• revize cen
• revize regulativů
Na základě odborné diskuse a diskuse 

mezi volenými zástupci provést revizi cen 
a regulativů.

Strategický plán rozvoje města
• aktualizace s návazností na stanovené 

priority péče o městský majetek a investice
• zapojení veřejnosti do procesu aktu-

alizace
Strategický plánu rozvoje města (dále 

jen SP) považujeme za zásadní koncepční 
dokument, který městu Králíky určí vizi 

a koncepci pro období překračující jednot-
livá volební období. 

Tvorbu nového SP pro léta 2014 - 2018 
chceme založit na široké spolupráci s ve-
řejností. Zejména se nám jedná o zapojení 
zájmových skupin občanů, spolků, podni-
katelů, místních částí a dalších. Počítáme 
s využitím současného SP jako zdroje dat 
pro výchozí zmapování potřeb. 

Příspěvkové organizace (PO)
• nastavení kritérií hodnocení ředitelů PO 

z pohledu zřizovatele
• vytvoření prostoru pro prezentaci PO 

v zastupitelstvu
Propagace
• informování o dění ve městě prostřed-

nictvím tiskových zpráv
• aktualizace propagačních materiálů 

města

(pokračování z předchozí strany)
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Veřejné schůze k volbám do
osadních výborů místních částí

Tabulka s termíny konání veřejných schůzí

Místní část Datum a čas konání Místo konání

Prostřední 
Lipka Čt 5. 2. 2015 v 18:00 hod. Klubovna osadního výboru

Horní Lipka Út 10. 2. 2015 v 16:00 hod. Klubovna osadního výboru

Dolní Lipka St 11. 2. 2015 v 19:00 hod. Klubovna Dolní Lipka

Dolní Hedeč Čt 12. 2. 2015 v 18:00 hod. Restaurace Hotelu Kačenka

Dolní 
Boříkovice Pá 13. 2. 2015 v 18:00 hod. Klubovna osadního výboru

Heřmanice So 14. 2. 2015 v 18:00 hod. Klubovna SDH

Červený 
Potok Ne 15. 2. 2015 v 15:00 hod. Restaurace Na Červeném 

Potoce

V měsíci únoru se uskuteční veřejné schů-
ze k volbám do osadních výborů v místních 
částech města Králíky. Osadní výbory jsou 
voleny zastupitelstvem města, jsou důleži-
tým poradním orgánem vedení města, ale 
není samozřejmostí je zřizovat. V mnohých 
obcích tomu tak není. Považujeme však za 
důležité, znát názor občanů a brát ho na 
zřetel při rozhodování (například při údržbě 
obcí, opravách, nebo prodejích). Osadní 
výbory se vyjadřují ke správě majetku 
města v místních částech, předkládají návrhy 
k rozpočtu, předávají podněty občanů vedení 
města a zajišťují součinnost při jejich řešení.

V tomto volebním období bude mezi 
důležité úkoly osadních výborů patřit spo-
lupráce na tvorbě rozvojových záměrů - kdy, 

co a jak bude zainvestováno v jednotlivých 
místních částech.

Chtěli bychom tímto občany vyzvat 
k hojné účasti při veřejných schůzích 
v místních částech a podpořit své kandidáty 
do osadních výborů.

Výňatek z Pravidel pro zřizování a čin-
nost osadních výborů města Králíky:

Členem osadního výboru může být pouze 
občan obce, který je přihlášen k trvalému 
pobytu v té části obce, pro kterou je osadní 
výbor zřízen, a který je zapsán ve stálém 
seznamu voličů.

Nominace kandidátů na členy osadních 
výborů se uskuteční na základě veřejné 
schůze svolané za tímto účelem stávajícím 
osadním výborem.

Veřejnou schůzi vede předseda stávají-
cího osadního výboru, případně jím určený 
jiný člen osadního výboru.

Veřejná schůze musí být příslušným 
osadním výborem svolána nejméně 15 dnů 
před jejím konáním.

Svolání se provádí zveřejněním oznámení 
o konání schůze na úřední desce města, na 
informační desce v příslušné části obce a zá-
roveň i způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, a to prostřednictvím městského úřadu.

Seznam kandidátů, nominovaných na 
členy osadních výborů na veřejné schůzi, 
předloží stávající předseda příslušného 
osadního výboru místostarostovi města. 

Místostarosta města, po projednání no-
minací s komisí pro osadní výbory (dříve 
„komise pro integrované obce“), předloží 
seznam nominovaných kandidátů na členy 
osadních výborů na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města.

Volbu členů osadních výborů provádí 
zastupitelstvo města.

V části obce, kde nebyl v uplynulém 
volebním období zřízen osadní výbor, 
vyhlašuje termín a vede veřejnou schůzi 
místostarosta města, případně předseda 
komise pro osadní výbory.

Pokud nedojde na veřejné schůzi k no-
minaci na členy osadních výborů, může 
komise pro osadní výbory prostřednictvím 
místostarosty města předložit zastupitelstvu 
města svůj seznam navržených kandidátů.

K dodatečné volbě osadního výboru 
v části obce, kde nebyl osadní výbor zvolen 
v řádném termínu, může dojít kdykoliv 
v průběhu příslušného volebního období, 
pokud budou navrženi kandidáti alespoň 
v minimálním počtu.

Mgr. Jiří Švanda a Mgr. Martin Hejkrlík

Do Metropolitní opery v New Yorku bez letenky!
Nejslavnější operní díla na plátně žamberského Divišova divadla!

To nejlepší ze světové operní scény 
budeme mít možnost vidět v roce 2015 
v digitálním kině Žamberk. Pod sloga-
nem Přidáváme! (Encores) uvedeme 
čtyři operní záznamy v rámci tzv. malého 
předplatného. 

Novinkové abonmá uvede na prknech 
Divišova divadla 10. dubna 2015 svými 
slovy zajímavý host z operního světa a hned 
poté Rusalka Antonína Dvořáka, kde zazáří 
americká sopranistka Renée Fleming. Další-
mi  operami, které uvidíte, budou Pucciniho 
Turandot, Don Giovani V.A. Mozarta a celý 
cyklus ukončí v listopadu Bizetova Carmen.

Všechny záznamy kombinují špičkové 
operní umění s nejmodernějšími technolo-
giemi.  Uvidíme je ve vysokém obrazovém 
rozlišení HD, zvuk je přenášen v prostoro-
vém šestikanále 5. 1. Oko kamery se během 
přenosu dostane podstatně blíže k dění na 
jevišti než oko diváka, byť sedícího na těch 
nejlepších místech přímo v Metropolitní 
opeře. Diváci si tak v kinech mohou vy-
chutnávat úžasné detailní záběry, které by 

v samotné Met nikdy neviděli, a které jim 
zajišťuje více než deset kamer zaznamená-
vajících představení. Výsledkem kombinace 
bezchybně zvládnutého filmového řemesla a 
výsostného interpretačního umění zpěváků, 
režisérů, dirigentů, hudebníků a dalších 
umělců Metropolitní opery pak je, jak napsa-
la MF Dnes: „magické a vášnivé drama“. Ke 
každé projekci záznamu se pro diváky tiskne 
večerní program (s popisem děje opery, 
pěveckým i hudebním obsazením). Grafika 
i text české verze programu je z velké části to-
tožný s originálním programem Metropolitní 
opery.  Slavnostní atmosféru večerů podtrhne 
i možnost lehkého občerstvení.

Základní myšlenkou stále expandujícího 
projektu zůstává především zpřístupnění 
opery širšímu publiku.

Vážení diváci, milovníci opery i vy, kdož 
její kouzlo teprve poznáte, vítejte v Divišo-
vě divadle, ve světě toho nejkvalitnějšího 
obrazu i zvuku, který Vám zprostředkuje 
naše digitální kinotechnologie v projektu 
The Met Live in HD.

Program:
10. 4. 2015 v 19:00 hod. - Rusalka (An-

tonín Dvořák)
29. 5. 2015 v 19:00 hod. - Turandot  

(Giacomo Pucccini)
4. 9. 2015 v 19:00 hod. - Don Giovanni 

(Wolfgang Amadeus Mozart)
6. 11. 2015 v 19:00 hod. - Carmen 

(Georges Bizet)

Cena předplatného 920,- Kč, samostat-
ná vstupenka na jednotlivé představení 
300,- Kč.

V prodeji v kanceláři Divišova divadla 
od 9. 2. 2015.

Městský kulturní podnik – FIDIKO 
Žamberk

Divišovo divadlo
Nádražní 39
564 01 Žamberk
tel kancelář: +420 465 614 583
tel. pokladna: +420 465 614 356
e-mail: fidiko@fidiko.cz
web: http://www.fidiko.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 7. Bytový dům čp.: 660/1. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 2+1, byt 
je v 3. n.p., celková podlahová plocha bytu je 53,96 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.400 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.600 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč.
Výše předepsané jistoty: 7.200 Kč.
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Růžová 462, 
Králíky, 56169, tel.: 465 631 366.
Konečný termín přijímání žádostí: 5. 3. 2015.
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na 
předepsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu 
(úřední deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na 
majetkovém odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 4. 2015 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Volejte svému zastupiteli
Jak jsem vás informovala v minulém čísle Králického zpravoda-

je, dovolila jsem si členům zastupitelstva, u jejichž jména nebylo 
na webové stránce našeho města uvedeno číslo telefonického 
kontaktu, položit otázku, proč číslo jejich telefonu na webu chybí.

Ke dnešnímu dni, tj. 20. lednu 2015, odpověděli na můj mail dva:
První z nich to vysvětlil takto:
Ohledně chybějícího telefonního čísla musím konstatovat, že 

v mém případě došlo k opomenutí při vyplňování příslušného 
formuláře, které napravím ihned po svátcích, až bude přítomen 
pan Vacek, který má na starosti webové stránky města. Jsem 
zastáncem plných kontaktů na zastupitele, vždyť na začátku 
minulého volebního období jsem připsání kontaktů na web 
osobně navrhoval.

Druhý argumentoval takto:
Telefonní kontakt jsem neuvedl z praktického pohledu, mail je 

průkaznější a lze se k němu vracet. Z vlastní zkušenosti vím, že 
telefonní připomínku mohu lehce zapomenout a neřešit.

Nicméně s telefonním kontaktem nemám problém, ale ihned 
budu dotyčnému avizovat, že chci zároveň zaslat mailem či jinak 
písemně (minimálně sms).

Třetí zastupitel své číslo telefonu na web doplnil bez vysvětlení, 
proč tak neučinil již dříve.

Stav ke konci ledna, tj. více než 2 měsíce po ustavujícím zasedá-
ní, je tedy takový, že telefonické kontakty jsou voličům k dispozici 
jen u 10 zastupitelů, tj. dvou třetin členů zastupitelstva.

Věřme, že postupně i zbývající třetina zastupitelů pochopí, že pro 
dobrou komunikaci a spolupráci s těmi, v jejichž zájmu se rozhodli 
kandidovat, je uvedení tohoto kontaktu nanejvýš vhodné, protože 
můžou ve své práci využívat podněty občanů – voličů.

Ivana Marečková
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Jak je to skutečně s dluhem společnosti PROKEN s.r.o.
Dne 1. 11. 2000 oznámil tehdejší správce 

bytového fondu realitní kancelář JIMEX 
Rychnov s.r.o. majetkovému odboru, že 
společnost PROKEN s.r.o., IČO  25279157, 
dluží za nájemné za pronájem tehdejší 
truhlárny v Hluboké ulici v Králíkách. 
Na základě Platebního rozkazu Krajského 
soudu v Hradci Králové ze dne 26. 1. 2001, 
který nabyl právní moci dne 1. 5. 2001, bylo 
uloženo společnosti PROKEN s.r.o., zaplatit 
městu částku 106.780 Kč a náklady řízení ve 
výši 11.272 Kč. Usnesením Okresního sou-
du v Ústí nad Orlicí ze dne 29. 3. 2002 byla 
nařízena exekuce na majetek společnosti. 
Dne 6. 4. 2006 nabídl pan Ing. Kalousek 
odkup dluhu společnosti PROKEN s.r.o. za 
kupní cenu 56.746 Kč. Zastupitelstvo města 
Králíky dne 9. 5. 2006 schválilo odkoupení 
pohledávky. Bohužel i přes dvě výzvy 
smlouva nebyla ze strany pana Ing. Kalous-
ka podepsána, a proto bylo rozhodnutí ZM 
ze dne 9. 5. 2006 zrušeno Zastupitelstvem 
města Králíky dne 10. 12. 2007. Dne 6. 10. 
2014 informoval Exekutorský úřad Šum-
perk město, že nebyl zjištěn žádný majetek 
a poučil město, že pokračování v řízení za 
této situace neúměrně zvyšuje náklady na 
exekuci. RM dne 15. 10. 2014 schválila 
zastavení exekuce a zároveň doporučila 
schválení prominutí dluhu. Zastupitelstvu 
města Králíky byl tento bod předložen dne 
8. 12. 2014. Na základě vstupu zastupitele 
pana Ing. Kosuka, který napadl předložený 
návrh v souvislosti s převodem obchodního 
podílu společníka dlužníka a obvinil před-
kladatele z pokusu o podvod, Zastupitelstvo 
města Králíky neschválilo prominutí dluhu 
uvedené společnosti. K výše uvedenému 
si majetkový odbor MěÚ Králíky vyžádal 
právní stanovisko. 

Ing. Věra Kubíčková, vedoucí MO

Právní stanovisko k návrhu na zastave-
ní exekuce a prominutí dluhu společnosti 
PROKEN s.r.o. ze strany města Králíky 
v souvislosti s podnětem zastupitele Ing. 
Romana Kosuka, týkajícím se převodu 
obchodního podílu společníka jmenované 
společnosti    

Z předložených podkladů, týkajících 
se exekučního řízení vedeného na maje-
tek společnosti PROKEN s.r.o. (dále jen 
„dlužník“) bylo zjištěno, že město Králíky 
(dále jen „město“) eviduje za jmenovanou 
společností pohledávku ve výši 106.780 
Kč s příslušenstvím sestávajícím z náhrady 
nákladů soudního řízení ve výši 11.272 Kč. 
Uvedená pohledávka byla řádně uplatněna 
v soudním řízení, přičemž je na základě 
platebního rozkazu Krajského soudu 
v Hradci Králové č.j. 01 Ro 02740/2000 ze 
dne 26. 2. 2001 pravomocná a vykonatelná. 
Protože k dobrovolné úhradě pohledávky 
nedošlo ani na základě uvedeného soudního 
rozhodnutí, podalo město návrh na nařízení 
exekuce na majetek dlužníka, kdy exekuce 
byla nařízena usnesením okresního soudu 
v Ústí nad Orlicí č.j. 0 Nc 4011/2002-6 ze 

dne 29. 3. 2002 a jejím provedením byl 
pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň. 

V rámci exekuce provedl soudní exekutor 
veškerá zákonem stanovená šetření za úče-
lem zjištění majetkových poměrů dlužníka. 
Takto tedy soudní exekutor přezkoumal 
veřejné registry, jako katastr nemovitostí 
a registr vozidel a provedl další šetření 
s cílem zjistit existenci majetku dlužníka, 
kdy vyžádal zprávy od bankovních ústavů 
a dalších příslušných subjektů.

V rámci uvedeného exekučního řízení 
probíhajícího dvanáct let nebyla zjištěna 
existence jakýchkoli majetkových hodnot ve 
vlastnictví dlužníka, přičemž dlužník nevy-
konává jakékoli ekonomické aktivity a lze 
tak konstatovat, že jeho právní existence ja-
kožto právnické osoby je tak ryze formální. 
Na základě této skutečnosti soudní exekutor 
oznámil městu skutečnost, že s ohledem na 
neexistenci zpeněžitelného majetku dlužní-
ka jsou dány zákonné důvody pro zastavení 
exekuce pro nemajetnost dlužníka, když 
výtěžek exekuce nepostačuje ani ke krytí 
nákladů soudního exekutora. Dále město po-
učil, že pokračování exekuce bude neúměr-
ně zvyšovat náklady na exekuci a v případě, 
pokud by město za této situace trvalo na 
dalším pokračování exekuce, zaviní nárůst 
těchto nákladů a soudní exekutor tedy bude 
žádat jejich úhradu od města. Závěrem pak 
soudní exekutor požádal o souhlas města se 
zastavením této marné exekuce. 

Na základě výše uvedených skutečností, 
kdy je zřejmé, že předmětná pohledávka 
je nedobytná, nemá další pokračování 
exekučního řízení jakékoli opodstatnění 
a naopak zcela zbytečně ekonomicky za-
tíží město, které by neslo náklady exekuce 
a administrativní náklady spojené se správou 
pohledávky. Za této situace je tak jediným 
smysluplným řešením udělit souhlas se za-
stavením exekuce a uvedenou nedobytnou 
pohledávku odepsat. V tomto směru byl 
tedy podán příslušný návrh zastupitelstvu 
města.     Ohledně podnětu zastupitele Ing. 
Kosuka, jeho kritiky výše uvedeného návrhu 
v souvislosti s převodem obchodního podílu 
společníka dlužníka a obvinění předkladate-
lů tohoto návrhu lze konstatovat následující. 

Předně je třeba uvést, že převod obchod-
ního podílu společníka na společnosti, na 

jejíž majetek je vedena exekuce, ekono-
micky ani právně nesouvisí s vedením této 
exekuce, neboť se nijak nedotýká majetku 
společnosti. Obchodní podíl vyjadřuje účast 
společníka na společnosti a z této účasti ply-
noucí práva a povinnosti a je to tedy hodnota 
náležející do vlastnictví společníka. Pokud 
tedy společník převádí svůj obchodní podíl, 
nakládá se svým majetkem a může tak učinit 
i v případě, pokud je na majetek společnosti 
vedena exekuce. V případě uvedeného dluž-
níka tedy rovněž mohl společník kdykoli 
v průběhu exekuce svůj obchodní podíl, tedy 
účast na společnosti, převést na jinou osobu. 
Toliko nad rámec uvedeného dodávám, že 
s ohledem na majetkovou situaci dlužníka je 
i tržní hodnota převedeného obchodního po-
dílu společníka nulová, avšak pro posouzení 
věci je tato skutečnost irelevantní. 

Z vyjádření Ing. Kosuka je však zřejmé, 
že jmenovaný považuje převod obchodního 
podílu společníka za dispozici s majetkem 
společnosti, tedy že směšuje či zaměňuje 
majetkové dispozice dlužníka jakožto 
právnické osoby a jejího společníka, který 
však v nakládání se svým majetkem není 
nijak omezen. Převodem obchodního po-
dílu tedy nedošlo a ani nemohlo dojít ke 
zmenšení majetku dlužníka, když dlužník 
ani žádný majetek nevlastní. Jmenova-
nému zastupiteli lze proto doporučit, 
aby si v obdobných případech předtím, 
než provede své vlastní laické posouzení 
právních vztahů, nechal odborně vysvětlit 
předmětnou materii včetně právních 
termínů a souvislostí, neinterpretoval 
nesprávným způsobem jemu neznámou 
problematiku a dokonce nevyvozoval 
na základě takových mylných právních 
závěrů vykonstruované teorie a obvinění. 
Jak výše uvedeno, dojde ke vzniku finanč-
ního zatížení města naopak v případě zcela 
zbytečného pokračování exekuce. 

Závěr jmenovaného v tom směru, že návr-
hem na prominutí výše uvedeného závazku 
se předkladatelé pokusili o podvod, pak 
lze nepochybně kvalifikovat jako jednání 
minimálně hraničící s jednáním trestněpráv-
ního charakteru, které by mohlo naplňovat 
skutkovou podstatu trestných činů křivého 
obvinění a pomluvy.

Mgr. Bernard Urban, advokát

Upozornění na povinnost
odevzdat neplatný cestovní pas

Upozorňujeme, že držitel neplatného ces-
tovního pasu je povinen ho bez zbytečného 
odkladu odevzdat. V případě porušení této 
povinnosti se dopouští přestupku, za který 
mu může být uložena pokuta. Neplatným 
se stává cestovní pas uplynutím doby 
v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či 
odcizení, uplynutím doby 3 měsíců ode dne 
změny příjmení občana po sňatku. Pokud 
držitel cestovní doklad ztratil nebo mu 

byl odcizen, je jeho zákonnou povinností 
tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu 
příslušnému k jeho vydání. Neplatný ces-
tovní pas je možno odevzdat u Městského 
úřadu v Králíkách, Karla Čapka 316 nebo 
na kterémkoliv matričním úřadu, případně 
poslat poštou na adresu Městského úřadu 
v Králíkách.

Světlana Vogelová
referent cestovních dokladů
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Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku do únorového čísla 

zpravodaje bych se ráda vrátila k lednovému 
článku p. Kosuka „Návrh na odvolání paní 
Ponocné“. 

Už jsem si zvykla, že si mne kolega za-
stupitel vybral jako vhodný objekt ke svým 
vykonstruovaným obviněním. Pořád jsem 
však ještě nepřišla na to proč. Mám svou 
teorii, ale protože nechci postupovat stejně 
a publikovat nepodložené tvrzení, nechám 
si ji pro sebe.

Na rozdíl ode mě, se p. Kosuk neštítí 
ničeho. To ukázal právě v lednovém čísle 
zpravodaje, kde vytváří konstrukce o pro-
spěchářských podnikavcích a účelově pře-
krucuje skutečnost. Dnes už nepřemýšlím 
nad tím, zda je to z neznalosti nebo úmyslně. 
Jeho úmysl je naprosto zřejmý.

Nebudu se rozepisovat o podrobnostech 
okolo společnosti PROKEN s.r.o., protože 
to učinila vedoucí majetkového odboru 
a právník města na jiném místě tohoto 
čísla. Jen bych Vás chtěla seznámit s tím, 
že p. Kosuk svoje tvrzení postavil na mém 
podpisu na uzávěrce společnosti PROKEN 
za rok 2004, tedy na podpisu z roku 2005, 
kdy jsem starostkou nebyla. Pravděpodobně 
je moje vina v tom, že jsem se živila prací.

S návrhem na moje odvolání mám zkuše-
nosti již z minulého volebního období, kdy 
takový návrh podal dvakrát. Ani v jednom 
případě však nepodal současně žádný návrh 
na řešení situace a nepředpokládám, že tak 
učiní na příštím zasedání zastupitelstva, 
protože při hlasování na ustavujícím zastu-
pitelstvu vlastně nepodpořil nikoho. V mém 
případě byl proti, v případě Mgr. Krabce se 
zdržel hlasování. 

V článku jste si také mohli přečíst, že 
jsem ztělesněním klientelistického pojetí 
politiky. Důkaz, prosím, důkaz, pane kole-
go!! Neustále čtu, že jsem někoho někam 
dosadila, že mám takové a makové osobní 
zájmy, ale ještě ani jednou nepadlo nic 

konkrétního. Ono taky padnout nemohlo, 
protože nic takového není a ani být nemůže. 
Nenechte si namluvit, že starosta je neome-
zeným pánem ve městě. Není tomu tak. Ka-
ždé rozhodnutí je kolektivní záležitost rady 
nebo zastupitelstva, takže i jmenování osob 
do funkcí je děláno na základě rozhodnutí 
nebo doporučení kolektivního orgánu. Stej-
ně tak je to při uzavírání smluv, promíjení 
dluhu, poskytování dotací a u dalších věcí, 
pod kterými jsem podepsána. Naopak, občas 
se stane, že starosta, pokud je přehlasován, 
musí podepsat i to s čím nesouhlasí.

Čemu v článku o návrhu na odvolání 
rozumím nejméně je citace Mgr. Hamplové. 
Co nám tím chtěl autor sdělit? Že jsem něco 
koupila? Kromě majetku, který moje rodina 
vlastnila již před revolucí a který jsem vybu-
dovala a koupila před nástupem do funkce 
starostky, žádný jiný majetek nemám. Že on 

byl „revoluční vůdce“? Dovolím si tvrdit, 
že na to byl příliš mladý. Revolucionářem 
se stal až v roce 2002, kdy byl jedním 
z aktérů štvavého předvolebního boje proti 
tehdejšímu starostovi Ing. Zimovi. Že hájím 
své ekonomické zájmy a obohacuji se na 
městském rozpočtu? Máte pro to nějaký 
důkaz, pane kolego? Nemáte, protože nic 
takového neexistuje.

Omlouvám se Vám za to, že se stránky 
zpravodaje stávají stále častěji místem 
k napadání lidí a jejich následné obhajobě. 
Není však možné si neustálé útoky nechat 
líbit od člověka, který kromě osobních 
útoků na ty, kteří nezapadají do jeho před-
stav, neudělal ve městě nic. Nezapojil se 
do práce žádného spolku, nezorganizoval 
pro své spoluobčany žádnou akci, nepřispěl 
k ničemu pozitivnímu.

Těším se na setkání s Vámi na jednání 
zastupitelstva.

Jana Ponocná, starostka

Některé povinnosti podnikatelských subjektů v odpadovém hospodářství
Vzhledem k blížícím se termínům pro ode-

vzdání Ročního hlášení o produkci a nakládání 
s odpady bychom chtěli připomenout některé 
povinnosti, týkající se odpadového hospodář-
ství, vyplývající z platných předpisů.

Původce odpadů, jehož produkce odpadů 
(včetně nakládání s nimi) přesáhne zákonem 
stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 
100 t ostatního odpadu za rok musí do 
15. února podat Roční hlášení o produkci 
a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 
383/2001 Sb. za každou samostatnou provo-
zovnu. Povinnost se týká také provozovatelů 
skládek, sběrných dvorů, zařízení atd.

Vznikne-li tato povinnost, musí podnikající 
osoby podat hlášení prostřednictvím ISPOP 
(zákon 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP), kromě 
přílohy 24 vyhlášky 383/2001 Sb. Tato příloha 
se stále zasílá v elektronické podobě přímo 
na ORP. Pro přenos hlášení musí být dodržen 
datový standard vydaný Ministerstvem život-

ního prostředí.
Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřed-

nictvím ISPOP musí být ohlašovatel v tomto 
systému zaregistrován. Registrace subjektu 
umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo 
do systému a dále přístup k uživatelskému účtu 
v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna 
zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Způ-
sob registrace je uveden na stránkách ISPOP. 
Subjekty, které se registrovaly v předchá-
zejících letech, mají přidělená přístupová 
hesla a znovu se neregistrují.

Kdo tedy v roce 2014 nakládal s více než 
100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t 
ostatních odpadů, je povinen do 15. února 2015 
podat elektronické hlášení prostřednictvím 
ISPOP, které musí být autorizované. Více 
podrobností naleznete na stránkách ISPOP, 
doplňující informace je možno získat i na 
odboru ŽP MěÚ Králíky, tel.: 465 670 882.

Zároveň bychom chtěli upozornit na ně-

které další povinnosti vyplývající ze zákona 
o odpadech. Podnikatelské subjekty, kterým 
při jejich činnosti vznikají odpady (včetně 
běžného komunálního odpadu) jsou povinné 
zejména: odpady třídit podle druhů a kate-
gorií, předávat odpady do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí, zabezpečit 
odpady před nežádoucím znehodnocením, 
odcizením nebo únikem a vést průběžnou 
evidenci o odpadech. Všechny tyto povinnosti 
mohou být kontrolovány příslušnými orgány.

Podnikatelské subjekty musí být také schop-
ny při kontrole doložit způsob nakládání 
s odpady, zejména to, komu odpady předávají 
(smlouva, potvrzení o předání odpadů osobám 
oprávněným k jejich převzetí). V žádném 
případě nesmí být odpady pocházející z pod-
nikatelské činnosti odkládány do veřejných 
odpadkových košů, cizích popelnic nebo do 
nádob na tříděný odpad.

Pavel Brandejs, odbor ŽP MěÚ Králíky
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23. 12. 2014
RM schvaluje nákup myčky na nádobí 

pro klubovnu v Horní Lipce z finančních 
prostředků určených pro Osadní výbor 
Horní Lipka v celkové hodnotě 6.400 Kč.

12. 1. 2015
Město Králíky jako vlastník dotčených 

pozemků p.p.č. p.p.č. 2074/8 – ostatní plo-
chy, p.p.č. 2074/13 – ostatní plochy, p.p.č. 
2074/25 – ostatní plochy a p.p.č. 2074/32 
– ostatní plochy v k.ú. Králíky, které jsou 
zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Or-
licí, souhlasí se stavebním záměrem – „Sta-
vební úpravy RD č.p. 39 v Králíkách“ pana 
M. B., Praha, a nemá k němu připomínky. 

Město Králíky jako vlastník dotčených 
pozemků p.p.č. 3048 – ostatní plochy a p.
p.č. 3064 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, 
které jsou zapsány na LV 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem – „Kabelová přípojka od bet. 
sloupu NN do stav. vodoměrné šachty na 
vodovodním řadu, situace stavby na p.p.č. 
3064 a 3048 v k.ú. Králíky“ společnosti 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s., a nemá k němu připomínky. 

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2158/2 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Novostavba RD 
na p.p.č. 1295/50 v Králíkách“ manželů R. 
a Z. S., Králíky s tím, že umístění objektu 
musí odpovídat vyhl. č. 501/2006 Sb., 
v platném znění. 

RM bere na vědomí zpět vzetí žádostí 
o prodej částí pozemků p.p.č. 1138/3 a p.p.č. 
1104 v k.ú. Prostřední Lipka manželů V. 
a D. M., Družec a dále bere na vědomí, že 
majetkoprávní vypořádání pozemků v dané 
lokalitě proběhne v rámci projednávání 
KPÚ Prostřední Lipka.

RM schvaluje pronájem služebního 
bytu č. 1 o velikosti 2+1 v 2 NP budovy 
čp. 1938, která je součástí pozemku st.p.č. 
1595 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, panu L. 
K., bytem Králíky 1938, a to na dobu určitou 
od 15. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Zároveň 
RM ukládá správci muzea Společnosti 
přátel československého opevnění, o.p.s., 
Hradčany, smluvně ošetřit nájemní vztah 
k předmětnému bytu. 

RM schvaluje záměr změny nájemní 
smlouvy č. j. 1130/2007 ze dne 1. 6. 2007 
a dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 16. 4. 
2009 na pronájem nemovitostí v k.ú. Dolní 
Hedeč mezi městem Králíky a společností 
Agrofruct a.s., Dolní Ředice. Předmětem 

pronájmu nadále zůstávají pozemky p.p.č 
620/2 – ostatní plocha, p.p.č. 624 – trvalý 
travní porost, p.p.č. 741/1 - ostatní plocha, 
p.p.č. 768 – ostatní plocha, p.p.č. 777 – 
ostatní plocha, p.p.č 778 – ostatní plocha, 
p.p.č. 785/1 – ostatní plocha a pozemky 
ve zjednodušené evidenci p.č. (753) GP, 
p.č. (754) GP a p.č. (760) GP. Celková 
výměra pronajatých pozemků činí 14 410 
m2, nájemné ve výši 721 Kč/rok + příslušná 
sazba DPH. Zároveň RM ukládá MO záměr 
změny nájemní smlouvy zveřejnit na dobu 
15 dnů (odlišně od pravidel o propachtování 
pozemků ve vlastnictví města Králíky).

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní 
plán povodí Labe“ a že koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle záko-
na o posuzování vlivů na životní prostředí 
a nemá k výše uvedené koncepci připomínky.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní 
plán povodí Dunaje“ a že koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle záko-
na o posuzování vlivů na životní prostředí 
a nemá k výše uvedené koncepci připomínky.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní 
plán povodí Odry“ a že koncepce bude 
podrobena zjišťovacímu řízení podle záko-
na o posuzování vlivů na životní prostředí 
a nemá k výše uvedené koncepci připomínky.

RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 
207/2 – ostatní plochy o výměře 156 m2 
a p.p.č. 207/16 – ostatní plochy o výměře 
136 m2 v k.ú. Králíky, které jsou zapsané 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 70 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
46 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
zastupitelstva Pardubického kraje, kterým 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 5.241,00 Kč.

RM schvaluje, v souladu s ustanoveným 
§ 102 odstavec (2) písmeno b) zákona 
číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění, zvýšení stanoveného mzdového li-
mitu organizaci Městská knihovna Králíky 
o 20.730 Kč.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce do 4:00 hodin 
v noci ze dne 17. 1. 2015 na 18. 1. 2015, 
a to v souvislosti s pořádáním „Hasičského 
plesu 2015“, který se koná ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

RM bere na vědomí žádost Duchovní 
správy poutního kostela v Králíkách II 
a souhlasí s jejím zařazením do Dotačního 
a grantového programu města Králíky pro 
rok 2015.

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 
2.000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení 

okresu Ústí nad Orlicí na zajištění 45. roč-
níku ankety „O nejúspěšnějšího sportovce, 
trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy 
regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 2014. Pří-
spěvek bude poskytnut v oblasti přímé 
podpory z rozpočtu pro rok 2015 na účet 
Orlického sportovního sdružení okresu Ústí 
nad Orlicí vedený u KB Ústí nad Orlicí číslo 
2231611/0100, variabilní symbol 7110. 

RM schvaluje, aby  firma VIPA CZ s.r.o., 
Kadlická 20, 460 15 Liberec 15 předložila 
smlouvu o dílo „na dodávku a montáž 
rozdělovačů topných nákladů na teplo“ 
v nájemných bytech ve vlastnictví města 
Králíky“.

RM pověřuje pana Ing. Ladislava Dostál-
ka k výkonu občanských obřadů v souladu 
s § 108 zákona č. 128/2000 o obcích. 

RM jmenuje komisi pro výběr uchazeče 
na pracovní pozici tajemník/ce Městského 
úřadu Králíky ve složení: předsedkyně Jana 
Ponocná, členové: Ing. Věra Kubíčková, 
Ing. Josef Orlita, Ing. Miroslav Macháček, 
Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, 
Ing. Václav Kubín, Ing. Věra Pirklová, 
Mgr. Vendula Chmelová, náhradníci: Mgr. 
Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Bc. 
Dana Nosková.

19. 1.
RM schvaluje příkazní smlouvu č.j. 

91/2015 na obstarání správy nemovitostí 
a vedení účetnictví pro město Králíky mezi 
městem Králíky a společností Služby města 
Králíky, s.r.o., se sídlem Růžová 462, 561 
69 Králíky s účinností 1. 2. 2015 v předlo-
ženém znění.

RM bere na vědomí oznámení o zahá-
jení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán 
pro zvládání povodňových rizik v povodí 
Dunaje“ a že koncepce bude podrobena zjiš-
ťovacímu řízení podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí a nemá k výše 
uvedené koncepci připomínky.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ 
a že koncepce bude podrobena zjišťovacímu 
řízení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a nemá k výše uvedené 
koncepci připomínky.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Labe“ 
a že koncepce bude podrobena zjišťovacímu 
řízení podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a nemá k výše uvedené 
koncepci připomínky.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dlou-
hodobé výpůjčce 3 ks ocelových ježků 
(rozsocháčů) v účetní hodnotě 2.160 Kč 
mezi městem Králíky, zast. společností 
ARMY FORT s.r.o., Brno a společností SKT 
Mělník s.r.o., Mělník.

RM schvaluje požádat Ministerstvo 
obrany – ONNM SSM, nám. Svobody 471, 
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Praha 6 o bezúplatný převod nepotřebného 
movitého majetku státu ve smyslu ustano-
vení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v práv-
ních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
a to dle seznamu vypracovaným Vojenským 
muzeem Králíky na město Králíky.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 127 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 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 plynárenského zařízení 
pod názvem Reko MS Králíky – Tovární č.p. 
175, zakázka č. 7700071796 na pozemku 
p.p.č. 127 – ostatní ploše v k.ú. Králíky“ 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, a to za podmínky, že bude zažádáno 
o zvláštní užívání komunikace a pozemek 
bude uveden do původního stavu.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce do 04:00 hodin 
v noci ze dne 23. 1. 2015 na 24. 1. 2015, 
a to v souvislosti s pořádáním „Maturitního 
plesu SOU opravárenského v Králíkách“, 
který se koná ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
1.000 Kč v rámci Dotačního a příspěvko-
vého programu Konfederaci politických 
vězňů, oblastní pobočka 66, Smetanova 43, 
562 16 Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucímu 
odboru ŠKT zařadit žádost do Dotačního 
a příspěvkového programu města Králíky 
na rok 2015. 

RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 
3.000 Kč v rámci Dotačního a příspěvko-
vého programu KONTAKT Ústí nad Orlicí 
o.p.s., Smetanova 470, Ústí nad Orlicí 562 
01 a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit 
žádost do Dotačního a příspěvkového pro-
gramu města Králíky na rok 2015“. 

RM schvaluje předložený projekt a uklá-
dá vedoucímu odboru ŠKT ve spolupráci 
s příspěvkovou organizací Klub Na Střelnici 
podat žádost o grant z rozpočtu Pardubické-
ho kraje pro rok 2015. 

RM schvaluje podání žádosti o grant 
s názvem „II. etapa restaurování Sousoší 
Kalvárie, Prostřední Lipka“, rej.č. památ-
ky 21181/6-4048 v a ukládá odboru ŠKT 
podání žádosti o grant. 

RM schvaluje podání žádosti o grant 
s názvem „Restaurování kříže u kostela, 
Dolní Lipka“ a ukládá odboru ŠKT zajistit 
podání žádosti o grant. 

RM schvaluje podání žádosti o grant s ná-
zvem „Restaurování souboru mramorových 
Božích muk v Lipkách“ a ukládá odboru 
ŠKT zajistit podání žádosti o grant. 

RM schvaluje podání žádosti o grant 
s názvem „Restaurování sousoší Kalvárie, 
Heřmanice“ a ukládá odboru ŠKT zajistit 
podání žádosti o grant. 

RM schvaluje interní rozpočtové opatření 

číslo 201411, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
0,00 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o personálním 
poradenství při výběrovém řízení se spo-
lečností JOHN FOX s.r.o., Hradec Králové, 
IČ 27544974.

26. 1.
RM nedoporučuje schválit záměr prodeje 

části pozemku p.p.č. 2254 – ostatní plochy 
o výměře cca 250 m2 v k.ú. Červený Potok, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to do doby rozšíření vozovky 
v dané lokalitě, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 1528 – ostatní plochy v k.ú. 
Dolní Boříkovice souhlasí dle § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním 
záměrem – „Připojení dělostřelecké tvrze 
Bouda do elektrické distribuční sítě“ pro 
Pardubický kraj, se sídlem Komenského 
náměstí 125, Pardubice, a nemá k němu 
připomínky. 

RM schvaluje do doby realizace stav-
by „Připojení dělostřelecké tvrze Bouda 
do elektrické distribuční sítě“ smlouvu 
o podmínkách provedení stavby spočíva-
jící v oprávnění zřídit stavbu, vstupovat 
a vjíždět na část pozemku označeného p.p.č. 
1528 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Boříko-
vice v souvislosti se zřizováním, provozem, 
opravami a údržbou stavby pro stavebníka 
– Pardubický kraj, se sídlem Komenského 
náměstí 125, Pardubice, a to bezúplatně. 

RM bere na vědomí oznámení potřeby 
odstranění závad v bytovém domě čp. 354 
na Velkém náměstí v Králíkách, který je 
součástí pozemku st.p.č. 214 v k.ú. Krá-
líky, podané nájemníky tohoto bytového 
domu a ukládá MO vyrozumět nájemníky 
bytového domu, že v roce 2015 bude město 
žádat Ministerstvo kultury ČR o dotaci 
z rezervního fondu městské památkové 
péče na obnovu pláště budovy a dále bylo 
odborem ŠKT zahájeno správní řízení ve 
věci „Velké náměstí 354, Králíky – obnova 
vnějšího pláště budovy“.

RM doporučuje směnu části pozemku p.
p.č. 1405/3 – t. travního porostu o výměře 1 
m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve 
výši 130 Kč včetně DPH, část je označena 
GP č. 288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako 
díl d, který je ve vlastnictví města Králíky 
a evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí, za část 
pozemku p.p.č. 1394 – zahrady o výměře 
570 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní 
cenu 74.120 Kč, část je označena GP č. 288-
98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díly b+c, 
který je ve vlastnictví paní M. S., Sobotín 
a evidován na LV č. 26 u Katastrálního 
úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí. Rozdíl 
kupních cen ve výši 73.990 Kč a náklady 

spojené s převodem uhradí město Králíky. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2199/2 – ostatní plochy 
v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí 
se stavebním záměrem – „Přístavba garáže 
k RD čp. 419, místo stavby st.p.č. 93 – za-
stavěná plocha v k.ú. Králíky“ – manželů 
M. a Z. M., Králíky, tj. souhlasí s přesahem 
požárně nebezpečného prostoru na veřejné 
prostranství.

RM schvaluje pacht částí pozemků 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, nemovitosti jsou zapsány na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, a to paní J. M., 
Králíky za účelem zastavěné plochy, zřízení 
zahrádky a údržby pozemku.

RM uděluje MUDr. Petru Čížkovi, bytem 
Žamberk souhlas k uzavření podnájemního 
vztahu k prostorům – oční ordinaci ve 2. 
NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, se společností 
MUDr. Petr Čížek – oční ordinace s.r.o., se 
sídlem 564 01 Žamberk, a to na dobu určitou 
do 31. 8. 2015. 

RM bere na vědomí stanovisko právní-
ho zástupce města Mgr. Bernarda Urbana 
a ukládá MO opětovně předložit bod na jed-
nání ZM s návrhem na schválení prominutí 
dluhu ve výši 106.780 Kč a nákladů řízení 
ve výši 11.272 Kč společnosti PROKEN 
s.r.o., Kroměříž.

RM v souladu s ustanovením § 102 
odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění, 
uděluje příspěvkové organizaci Základní 
umělecká škola Králíky souhlas s přijímá-
ním sponzorských darů pro kulturní akci 
PLES ZUŠ 2015. 

RM bere na vědomí „Výroční zprávu 
města Králíky o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací za rok 2014“ a ukládá odboru 
vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 
o poskytování informací.

RM schvaluje smlouvu o dílo číslo: 
19/01/2015/Fi na technický dozor na akci 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Čer-
vený Potok“ mezi městem Králíky a fir-
mou Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné 
nad Orlicí.

RM schvaluje smlouvu o dílo na rozdě-
lovače topných nákladů na teplo v nájem-
ních bytech ve vlastnictví města Králíky 
s firmou VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 
15 Liberec 15.

RM doporučuje schválit Pravidla pro 
nakládání s nemovitými věcmi ve vlastnic-
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Výpis z jednání Rady města Králíky
tví města Králíky, spis. zn. PP/186/P/2015, 
v předloženém znění a ukládá MO předložit 
schválení pravidel na jednání ZM.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemků pro výstavbu rodinných domů 
v lokalitě „Na Skřivánku“ v k.ú. Králíky 
a to:

Označení pozemku Výměra v m2

p.p.č. 3503 1099
p.p.č. 3504 1227 
p.p.č. 3508 1227
p.p.č. 3509 1106
p.p.č. 3516 1694
p.p.č. 3517 1124
p.p.č. 3518 1092
p.p.č. 3519 1075
p.p.č. 3520 1124
p.p.č. 3521 1269
p.p.č. 3522 1233
p.p.č. 3523 1169
p.p.č. 3493 1003
p.p.č. 3495 1014
p.p.č. 3499 1185
p.p.č. 3501 1185
p.p.č. 3530 878
p.p.č. 3532 952
p.p.č. 3534 881
p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3492 1323
p.p.č. 3494 1003
p.p.č. 3498 1056
p.p.č. 3500 1185
p.p.č. 3531 981
p.p.č. 3533 906
p.p.č. 3535 976

pozemky jsou vedeny v KN jako orná 
půda a t. t. porost, jsou zapsány na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, ze kupní cenu ve výši 350 
Kč/m2 včetně DPH (bez dalších nákladů) 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby rodinného domu do užívání a přihlá-
šení stavebníka rodinného domu k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní 
smlouvy s tím, že součástí kupní ceny není 
příslušné technické zařízení na pozemcích 
(napojovací body pro uložení měřících 
zařízení, připojovací poplatek). Zároveň 
RM ukládá MO záměr prodeje pozemků 
předložit na jednání ZM. 

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 3529 – orná půda o výměře 

1 041 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na 
listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2 včetně DPH (bez dal-
ších nákladů) s bonifikací ve výši 100 Kč/
m2 po uvedení stavby rodinného domu do 
užívání a přihlášení stavebníka rodinného 
domu k trvalému pobytu nejpozději do 
4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, že 
součástí kupní ceny není příslušné technické 
zařízení na pozemcích (napojovací body 
pro uložení měřících zařízení, připojovací 
poplatek) a to na dobu 15 dnů, tj. odlišně od 
pravidel pro nakládání s nemovitými věcmi. 
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci České dráhy, a.s., Regionální 
obchodní centrum Pardubice, nám. Jana 
Pernera 217 Pardubice za účelem umístě-
ní znaku města Králíky na informačních 
letácích (cyklopůjčovny) pro rok 2015 
a souhlasí s účastí v projektu „Půjčovny kol 
ČD v Pardubickém kraji 2015“ s finančním 
podílem 1.500 Kč bez DPH.

RM schvaluje užití znaku města Králíky 
organizaci Český svaz geodetů a kartografů 
za účelem umístění znaku města Králíky na 
informačních letácích akce „XXI Meziná-
rodní česko-slovensko-polské geodetické 
dny“ včetně poskytnutí propagačních ma-
teriálů a bezplatné prohlídky tvrze Hůrka 
pro účastníky akce.

RM schvaluje:
- převzetí záštity města nad 55. ročníkem 

tradičního králického karnevalu starostkou 
města Králíky,

- spolupořadatelství města při zajištění 
realizace akce tradičního kralického kar-
nevalu, 

- úhradu nákladů na ohňostroj z prostřed-
ků města v souvislosti s pořádáním tradič-
ního kralického karnevalu do maximální 
výše 30.000 Kč

- použití městského znaku při propagaci 
akce 55. ročníku tradičního kralického 
karnevalu,

- prodloužení hodiny hudební produkce 
dne 20. 2. 2015 do 6:00 hod. následujícího 
dne pro provozovny, které jsou zapojeny do 
organizace karnevalu, 

- nepřetržitý provoz prodejního stánku 
FC Jiskra 2008, o.s. ve dnech 20. – 21. 2. 
2015 na Velkém náměstí včetně připojení 
na el. zařízení

- prodloužení hodiny hudební produkce 
dne 21. 2. 2015 do 5:00 hod. následujícího 

dne pro organizaci taneční zábavy v Klubu 
Na Střelnici

- částečnou uzávěru Velkého náměstí 
dne 20. 2. 2015 od 12:00 hod. (prostor 
u gymnázia – ohňostroj a před budovou 
městského muzea - promítání) a úplnou 
uzávěru Velkého náměstí dne 20. 2. 2015 
od 16:00 do 20:00 hodin.

RM bere na vědomí žádost Pk o finanční 
spoluúčast na krytí ztráty z provozu veřej-
né linkové autobusové dopravy a ukládá 
místostarostovi požádat Pardubický kraj 
o vyjádření k možnému prominutí finanční 
spoluúčasti města Králíky.

RM schvaluje podání žádosti o podporu 
akce CIHELNA 2015 z programu Tvář 
Pardubického kraje a o záštitu hejtmana 
Pardubického kraje. 

RM bere na vědomí žádost MAS Orlicko 
o poskytnutí mimořádného příspěvku a do-
poručuje ZM schválit mimořádný příspěvek 
na rok 2015 ve výši 10 Kč/občan a ukládá 
starostce, aby zajistila účast představitele 
MAS Orlicko na jednání zastupitelstva 
města.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce do 4:00 hodin 
v noci ze dne 6. 2. 2015 na 7. 2. 2015, a to 
v souvislosti s pořádáním „Plesu ZUŠ 
2015“, který se koná ve velkém sále Klubu 
Na Střelnici v Králíkách.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
9. 2. 2015. 

RM bere na vědomí žádost Římskokato-
lické farnosti a souhlasí s jejím zařazením 
do Dotačního a grantového programu města 
Králíky pro rok 2015.

Děkujeme panu Jaroslavu 
Jaroměřskému, chalupáři 
s Dolní Orlice, za vánoční 
strom pro město Králíky.

Město Králíky
a Služby města Králíky s.r.o.
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015

Živý Betlém 2014
Již po několikáté připravili skauti a skautky z Čer-

vené Vody a Králík vánoční představení Živý Betlém. 
Opět se uskutečnila dvě představení, opět poslední scé-
na probíhala pod širým nebem a opět se zpívaly koledy. 
Na první pohled tradiční představení. Ovšem ti, kdo se 
přišli opět podívat, vědí, že toto představení se oproti předchozím 
poměrně lišilo. Děj se totiž odehrával ve 13. století, kdy byl svatý 
František z Assisi požádán, aby vytvořil zobrazení jesliček - betléma. 
Postupně do něho sháněl známé postavy od Josefa s Marií a Ježíškem 
přes pastýře až po Tři krále. Naopak zlého krále Heroda a necitelného 
hospodského sv. František do jesliček nepozval. Představení, kterým 
místní skauti zpříjemňují vánoční čas, tak získalo zcela nový rozměr. 
Při tomto ročníku se vybralo celkem 6 356 Kč. Zmíněná částka byla 
odeslána na konto Likvidace Lepry. Všem dárcům děkujeme.

Za skautské středisko Bílá liška, Josef Koukol

My tři králové jdeme k Vám,
štěstí, zdraví vinšujem Vám

První dva lednové víkendy bylo možné v ulicích Králík i někte-
rých okolních obcí spatřit tříkrálové skupinky. Mnoho dětí i dospě-
lých obětovali svůj čas, aby všem navštíveným popřáli vše nejlepší 
do nového roku, hodně štěstí, zdraví a také božího požehnání a aby 
opět naplnili kasičky Charity České republiky. V letošním roce se 
v Králíkách a přilehlých obcích vybralo krásných 61 752 Kč. Velký 
dík patří všem účastníkům i dárcům.

Za všechny místní koledníky, Josef Koukol

Tříkrálové koledování
V prvních lednových dnech proběhla v našem města a několika 

obcích Králicka tradiční Tříkrálová sbírka. V našem okrese se této 
akce zúčastňuje každoročně 1500 koledníků a desítky asistentů. 
Na Králicku letos chodilo 13 skupinek o „25 kolednících“. Stejně 
jako v loňském roce i letos nás pozlobilo počasí. Nejhůře bylo 
v sobotu 10. ledna. Celé dopoledne hustě pršelo a už za dvě hodiny 
se dětem rozpadaly vlivem deště korunky a děti byly promočené.

My jsem koledovali už od čtvrtka a to nám svítilo sluníčko. 
V naší skupině byli Honzík Halanič, Jiřík a Míša Kopečtí, Syl-
vinka Urbanová. Chodili jsme po králickém náměstí, po úřadech, 
obchodech a dalších institucích.  Navštívili jsme i rodiny bydlící 
v přilehlých uličkách. Malí koledníci zpívali poprvé před cizími 
lidmi a vedli si úžasně. Za 4 hodiny koledování jsme měli velké 
štěstí na usměvavé tváře a štědré dárce. Večer se děti vracely domů 
šťastně unavené.

V pátek jsme koledovali v Červeném Potoce po zasněžené obci. 
Díky ředitelce mateřské školy Červený Potok paní Drahomíře 
Kholové a souhlasu rodičů rodičů předškolních dětí jsem vyzvedla 
novou skupinku „Třech králů“ už po svačině. Koledníci Adámek 
Hetflajš, Kuba Kuželík a Tomášek Marek, ustrojeni za krále, nej-
prve zakoledovali svým učitelkám, kamarádům a kamarádkám ze 
školky. Poté jsme se všichni společně vyfotili.  Byli velice šikovní 
a rozezpívaní. Kdo v obci jim otevřel a slyšel jejich dlouhou koledu 
zatleskal a poděkoval. Štědří dárci nešetřili ani pamlskami pro děti. 
Myslím, že na svou první koledu v terénu nikdy nezapomenou. Do 
oběda jsme měli odkoledováno. 

Závěrem děkuji jménem všech dobrovolníků za štědrost dárců, 
vlídná slov pro koledující děti a společně si přejeme, aby vykole-
dovaných 61.736,-- Kč od všech skupinek posloužilo potřebným 
lidem v nouzi. Finanční prostředky jsou určeny také na hospicovou 
péči, na pořízení speciálních zdravotních pomůce pro vypůjčování 
postiženým spoluobčanům a také na odbornou zdravotní péči 
v domácím prostředí nemocných a další bohulibé akce.

S úctou Janina Maurerová

Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se 
podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. 

Děkujeme panu faráři Plíškovi, skautům a všem ostatním, kteří 
spolu s farností a za pomoci Městského úřadu sbírku organizují 
v místě svého bydliště.  

Děkujeme za vaše příspěvky do kasiček - pro Charitu má tato 
sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé 
služby, a pomáhat tak potřebným.  Děkujeme ale i za to, co se nedá 
změřit nebo spočítat – za radost, kterou koledníci rozdají svým přá-
ním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, 
už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se 
tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského 
života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích. 

Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění 
služeb a projektů Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové 
péče nebo občanského poradenství.

Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na 
www.uo.charita.cz 

Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Iva Marková, tel. 734 769 713
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KAŽDÉ ÚTERÝ
(od 1. 1. 2015)

9 hod. - 12 hod.
v budově GYMNÁZIA
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY,

MORAVSKÁ 647, KRÁLÍKY
V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU

e-mail: poradna@orlicko.cz.
Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

ÚČETNICTVÍ A DANĚ
NOVĚ NABÍZÍME v tomto regionu
	daňové poradenství, vypracování 

daňového přiznání, odložení daňové 
povinnosti daňovým poradcem

	vedení účetnictví
	vedení daňové evidence
	vedení mzdové a personální agendy

po telefonické domluvě za Vámi přijedeme
Ing. Zdeněk Minařík – daňový poradce č. 001286

Dolní Morava – mobil: 603 444 653
e-mail: zminarik@tiscali.cz

Městský úřad Králíky zajišťuje výkon 
sociálně-právní ochrany dětí v regionu 
Králicka prostřednictvím Odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví, budova 
MěÚ Králíky na adrese K. Čapka 316, 
Králíky, telefon: 465 670 861, 862, 863, 

866, 867, mob. telefon 773276123 v pracovní době.
Na pracovníky zajišťující tuto agendu se mohou obracet 

děti, rodiče, osoby pečující o děti v případech konfliktů 
mezi partnery; při stanovení výživného; při neplacení výživ-
ného; ohledně určení otcovství; v případě výchovných pro-
blémů dětí; při podezření na týrání nebo zneužívání dětí; 
podezření na domácí násilí v domácnosti, v níž vyrůstá 
dítě; v  nepříznivé sociální situaci – ztráta příjmu, bydlení, 
apod.; potřebě zprostředkovat různé druhy poradenství; 
v případě zájmu o náhradní rodinou péči – pěstounství, 
adopce; v ostatních záležitostech péče o dítě. V případě 
nejasností, zda Vaše situace spadá do naší působnosti, 
nás kontaktujte.

Poskytujeme sociální poradenství, spolupracujeme 
s institucemi, které Vám mohou pomoci. 

Podrobnější informace o výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí naleznete na stránkách města Králíky – www.
kraliky.eu.

Nebojte se obrátit o pomoc:
Amalthea nabízí

bezplatnou podporu při řešení
rodinných neshod

Konflikty jsou součástí našeho každodenního života. Mnohé 
z nich dokážeme zvládnout sami, některé se nám však nedaří 
dlouhodobě vyřešit a přinášejí nám trápení, napětí a obavy 
z budoucnosti. Nejvíce se nás konflikty dotýkají, pokud je 
zažíváme s nejbližšími lidmi. V případech sporů mezi rodiči 
trpí nejvíce děti. 

Velice účinným nástrojem při 
překonávání rodinných konflik-
tů, které mohou svou závažností 
ohrožovat zdravý vývoj dítěte, 
je mediace. Je to kultivovaný, 
úspěšný a rychlý způsob řešení 
sporu, který za pomoci třetí 
strany – mediátora, vede ke 
smírnému řešení. Cílem media-
ce je dohoda, která je přijatelná 
pro obě strany konfliktu. 

V současnosti je u nás mediace nejvíce využívána k řešení sporů 
mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm. Rodiče 
potřebují vyřešit spoustu témat – podle jakých pravidel budou děti 
vychovávány, jak budou naplňovány jejich potřeby, kde budou po 
rozchodu bydlet, jak budou probíhat kontakty s druhým rodičem, 
otázky výživného apod. Rodinná mediace může pomoci i s dalšími 
starostmi jako jsou: komunikační těžkosti, rozpory v názorech na 
výchovu, rozcházející se představy o tom, jak má rodina fungovat, 
kontakty s prarodiči či výchovné problémy dětí. 

Mediace může pomoci dospělým co nejvíce ochránit své děti 
před důsledky rozpadu rodiny. Pokud rodiče projdou rodinnou 
mediací, mohou důležité otázky týkající se rozchodu vyřešit 
rychle, dokážou spolu komunikovat i v budoucnu a mají šanci 
vyhnout se zdlouhavému a citově náročnému jednání u soudu. 
Mediace může pomoci s nastavením pravidel, která vyhovují 
oběma partnerům a tím situaci rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane 
v kontaktu s oběma rodiči a navíc získá zkušenost, že je možné 
těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit. 

Pokud jste z Pardubického 
kraje a řešíte rodinný kon-
flikt, můžete být zapojeni do 
bezplatné služby, kterou v Chrudimi a České Třebové po-
skytuje Amalthea. Jak? Neváhejte a obraťte se na Gabrielu 
Pavlíkovou: 774 452 077, gabina@amalthea.cz. 

Služba je určená pro rodiny s nízkými příjmy a je plně hrazená 
z projektu Děti doma – s rodiči nebo pěstouny, který je podpořen 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Mgr. Gabriela Pavlíková, Amalthea
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Aktuální provozní dobu si, prosíme, ověřte.
OP Ústí nad Orlicí - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 

69, 562 01 Ústí nad Orlicí
OP Králíky - Gymnázium a ZŠ Králíky, Moravská 647, 561 69 

Králíky
OP Vysoké Mýto - Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 

914, 566 01 Vysoké Mýto
OP Letohrad - Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 

561 51 Letohrad
OP Lanškroun - Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 

563 01 Lanškroun
Zásady Občanské poradny (OP)
• OP usiluje o to, aby občané* netrpěli neznalostí svých práv 

a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně 
vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy.

• OP je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné 
pomoci a podpory.

• OP přijímá každého občana s každým dotazem, nezaleží na věku, 
na místě trvalého bydliště, ani na jiných rozdílech.

• OP vede své klienty k samostatnosti, za klienty nevyjednává, 
ani sama aktivně neřeší jejich problémy.

• OP neradí a nezastupuje v komerčních či podnikatelských zá-
ležitostech.

• V OP nepracují právníci ani psychologové. Občané tak mohou 
být odkázáni na odborníky.

• Při řešení složitějších dotazů může poradce případ konzultovat 
s externími specialisty, odborníky a občan tak může být objednán na 
další termín.

• Poradci v OP jsou navzájem zastupitelní, tzn., že občan nemá 
možnost vybírat si poradce.

• Délka jedné konzultace je stanovena maximálně do 45 min. Po-
slední občan je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

• Smlouva o poskytování služby je nepsaná. Občan může vypovědět 
smlouvu bez udání důvodu.

• Občané se mohou vyjadřovat k práci OP a poradců – mohou 
využít knihu přání a stížností (v poradně). Stížnost může být podána 
i anonymně. Podrobnosti k podávání stížností jsou k dispozici v če-
kárně u vchodu do OP.

• Služby OP jsou ambulantní, tzn., že OP své klienty nemůže 
navštěvovat v jejich bydlišti, ani jinde.

* Především osoby v nepříznivé sociální situaci dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Naši činnost podporují: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Pardubický kraj, Česká Třebová, České Libchavy, Králíky, Lanškroun, 
Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

Masopustní večer
Pořáda v úterý 17. 2. 2015 od 16 hodin  
Klub čilých babiček v Červené Vodě 
v sále za nemocnicí. K tanci hrají Paše-
ráci, vstupné 50,- Kč. Zahájení v 16 hodin 

v maskách. Srdečně vás zveme.
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Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
V rámci příprav materiálu Konkretizované 

očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě 
četných dotazů rodičů, také návrh materiálu 
popisující základní požadavky pro děti před-
školního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy předsta-
vuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se 
role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní 
program, náplň činnosti, nároky i požadavky. 
Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci 
bez vážnějších problémů, mělo by být nejen 
dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také 
dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního 
věku základní informace toho, co by mělo jejich 
dítě zvládnout před vstupem do základní školy. 
Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělá-
vací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, 
že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě 
nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může 
se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje 
a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi 
důležitá spolupráce rodiny a školy, která se 
podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky 
a ohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, 
být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně 

obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží 
rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném 
prostředí se pohybuje bezpečně)

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne 
zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne 
si čepici, rukavice)

• je samostatné při jídle (používá správně 
příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá 
ubrousek)

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá 
kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si 
ruce, použije toaletní papír, použije splachovací 
zařízení, uklidí po sobě)

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá 
a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, 
připraví další pomůcky, srovná hračky)

• postará se o své věci (udržuje v nich 
pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově sa-
mostatné a schopné kontrolovat a řídit své 
chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyja-

dřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výraz-

ných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně 

na drobný neúspěch, dovede odložit přání na 
pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní 
činnosti či situaci)

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazy-

kové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykav-

ky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, 

popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. 

užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, 
předložek aj.)

• rozumí většině slov a výrazů běžně užíva-
ných v jeho prostředí

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojme-
novat většinu toho, čím je obklopeno

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi 
i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho 
pravidla

• pokouší se napsat hůlkovým písmem 
své jméno (označí si výkres značkou nebo 
písmenem)

• používá přirozeně neverbální komunikaci 
(gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

• spolupracuje ve skupině
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky 

a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní 

potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji 
(pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, 
kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, 
správně otáčí listy v knize apod.)

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty 
(korálky, drobné stavební prvky apod.)

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí 
podložený, s uvolněným zápěstím

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení ply-
nulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají 
detaily i vyjádření pohybu)

• umí napodobit základní geometrické obraz-
ce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé 
tvary, (popř. písmena)

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou 
i levou ruku (může chybovat)

• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení 

či v jiných činnostech, kde se preference ruky 
uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě 
pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat 
zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky 

a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, 
materiál, figuru a pozadí), nachází jejich spo-
lečné a rozdílné znaky

• složí slovo z několika slyšených slabik 
a obrázek z několika tvarů

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akus-
tických situací i zvuky jednoduchých hudebních 
nástrojů)

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké 
a tvrdé, krátké a dlouhé)

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytles-
kává slabiky ve slově)

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní 
detaily

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a 
značky i jednoduché symboly a znaky s ab-
straktní podobou (písmena, číslice, základní 
dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku 
(co je nového, co chybí)

• reaguje správně na světelné a akustické 
signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické 
a myšlenkové operace a orientovat se v ele-
mentárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či 

předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat 
po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)

• orientuje se v elementárních počtech (vy-
jmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků 
minimálně v rozsahu do pěti (deseti)

• porovnává počet dvou málopočetných sou-
borů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl 
a určí o kolik je jeden větší či menší)

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, 
čtverec, trojúhelník atd.)

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle 

daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, 
tvaru, velikosti)

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komen-
tuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší 
jednoduché problémy a situace, slovní příklady, 
úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. 
nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, 
později, včera, dnes), pojmům označujícím 
velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, 
velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou 
záměrnou pozornost a schopnost záměrně si 
zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou 

dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (do-

káže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou 
pro něj aktuálně zajímavé)

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, 
slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době 
vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnos-

tem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, 
dokáže vyvinout úsilí a dokončit je

• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně 

samostatné a zároveň sociálně vnímavé, 
schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla 

(zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, 

komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, 
s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se 
kamarádí

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých 
blízkých

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera 
pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje 
a mění si role)

• zapojí se do práce ve skupině, při společ-
ných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se 
názorům a rozhodnutí skupiny

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a ob-
hajuje svůj názor

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a po-
(pokračování na následující straně)
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Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra, kromě již klasického programu se 

v únoru můžete opět těšit na několik novinek, které bychom Vám rádi 
představili.

Mezi své aktivity znovu zařazujeme CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ. 
Zahrnující prvky z gravidjógy, cvičení na míči, s overballem a protaho-
vání svalů. Důležitou součástí jsou dechová cvičení a techniky dýchání 
vhodné u porodu. Bude probíhat pravidelně ve středu odpoledne od 
16:30 do 17:30. První lekce začíná 4. února. Cvičení je vhodné pro 
těhotné bez komplikací od 12. týdně těhotenství  až do porodu, pro 
maminky po porodu a všechny ženy, které si chtějí zacvičit pomalejším 
tempem a zklidnit svoji mysl. 

Dále bychom chtěli nalákat nastávající maminky na osmitýdenní  
PŘEDPORODNÍ KURZ. Obsahuje 8 x 1 – 1,5 hodinových lekcí. Kurz 
je vhodné začít navštěvovat od 24. týdne těhotenství. Kdykoli je možné 
do běžícího kurzu vstoupit a přidat se.  Tatínci se mohou zúčastnit celého 
kurzu společně se svoji partnerkou. Začínáme 4. března od 17:30. 
Podrobnější informace naleznete na webové stránce www.tehotenstvi-
porod-kojeni.cz a nebo na webu mateřského centra.

Rádi bychom Vás taky upozornili na navazující kurz ANGLIČTINY 
PRO NEJMENŠÍ. Lekce probíhají opět v pondělí ve stejných časech. 
Družinové děti lektorka vyzvedává a odvádí zpět. Děti si rozšíří slovní 
zásobu, naučí se nové písničky, říkanky apod. Celý kurz má 15 lekcí 
(začátek 19. 1. 2015) a je možné se ještě přihlásit. Podrobnější informace 
opět naleznete na našich webových stránkách www.mcemma.estranky.cz

Na konci měsíce si mezi koulovačkou a stavěním sněhuláka můžete 
zpestřit program naším malým DĚTSKÝM KARNEVALEM. 

Těšíme se na Vás!
Za MC Emma Daniela Beranová a Káťa Brůnová

Program MC Emma 
únor 2015
herna 

Rybička
místnost 
Sluníčko

Úterý 
3. 2. Písničky a říkadla s babi Maru

Středa 
4. 2.

Cvičení pro těhotné
a ženy po porodu 16:30 – 17:30

Čtvrtek 
5. 2.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
10. 2. Tvoření s Peťou – Hra na rybáře

Středa 
11. 2.

Cvičení pro těhotné
a ženy po porodu 16:30 – 17:30

Čtvrtek 
12. 2.

cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
17. 2. Veselá říkadla s Verčou

Středa 
18. 2.

Cvičení pro těhotné 
a ženy po porodu 16:30 – 17:30

Čtvrtek 
19. 2.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 
24. 2. Dětský karneval

Středa 
25. 2.

Cvičení pro těhotné 
a ženy po porodu 16:30 – 17:30

Čtvrtek 
26. 2.

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 středu probíhá cvičení pro těhotné ve Sluníčku od 
16:30 – 17:30.
Ve čtvrtek začínáme 9:30 s cvičením s batolátky a 
cvičení s kojeňátky začíná v 10:30.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
chopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se 
o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vy-
střídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické 

či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické 

či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných 

akcí, slavností, sportovních akcí
•  svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co 

bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené 

hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
•  zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, 

na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, 

vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, 

na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě 

i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje 

v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, 
hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně se-
tkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, 
říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, 
dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové 
práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími 

a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky 

v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném 
schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, 
ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, 
pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, 
stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostřed-
cích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, 
jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho 
změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, 
životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, 

jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útrž-
kovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě 
Zemi, vesmíru)

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná 
nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná 
a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při 
přecházení, rozumí světelné signalizaci)

• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí
Z masteriálu MŠMT č. MSMT-9482/2012-22 připravil odbor ŠKT

(pokračování z předchozí strany)
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Střední odborné učiliště opravárenské Králíky
jistota budoucího zaměstnání

SOUo Králíky otevírá nový čtyřletý 
maturitní studijní obor MECHANIZACE 
A SLUŽBY pro dívky i chlapce. Absol-
venti tohoto nového studijního oboru se 
uplatní jako zemědělští technici, vedoucí 

nebo technici v opravnách a zařízeních 
poskytujících další servisní služby, pro-
dejci zemědělské techniky a pracovníci 
v poradenských službách, jako samostatní 
podnikatelé v obchodu se zemědělskou 

technikou. Absolventi 
mohou pokračovat ve 
studiu na vyšších od-
borných školách nebo 
vysokých školách. Bě-
hem studia žáci zdarma 
získají průkazy nejen na osobní automobil, 
ale rovněž na nákladní automobil a traktor.

Jako každý rok nabízíme obory OPRA-
VÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 
a STROJNÍ MECHANIK. Během studia 
získáte zdarma řidičské průkazy nejen na 
osobní automobil, ale rovněž na nákladní 
automobil a traktor. Žáci mají možnost 
získat zdarma svářečský průkaz, čímž 
se velmi zvýší jejich kvalifikace a další 
uplatnění v budoucím zaměstnání.

Absolventi našich učebních oborů 
i absolventi učebních oborů jiných škol si 
mohou také rozšířit kvalifikaci studiem ná-
stavbového studia - obor PODNIKÁNÍ. Po 
jeho absolvování jsou připraveni zvládnout 
podnikatelské aktivity v profesní oblasti, 
kterou dosáhli vyučením v oboru. Mohou 
založit a řídit vlastní firmu nebo se uplat-
nit ve funkcích technicko-hospodářského 
charakteru, obchodních, marketingových 
či jiných činnostech.

Na všechny nabízené studijní obory bu-
dou ve školním roce 2015/2016 žáci přijati 
bez přijímacích zkoušek na základě řádně 
vyplněné přihlášky ke studiu. 

Žákům, kteří mají zájem o ubytování, 
nabízíme možnost ubytování v nově zre-
konstruovaném domově mládeže v areálu 
školy. 

Ing. Jan Reichl,
zástupce ředitelky SOUo Králíky

Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění
stovkám nezaměstnaných po celé ČR

Více než pěti desítkám lidí v Pardubickém 
kraji už pomohl najít práci projekt Fondu 
dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách – 
vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem stáže 
je získání praktických zkušeností a znalostí 
pod vedením zkušeného odborníka, nových 
kontaktů a sebevědomí, čímž stážista zvýší 
svou konkurenceschopnost na trhu práce.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 
2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001, plynule na-
vázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV 
realizoval od června 2012 do října 2014. Během 
dvou let se do programu jen v Pardubickém 
kraji zaregistrovalo 942 uchazečů a své znalosti 
si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 138 

z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skon-
čení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání, 
dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pra-
covní uplatnění např. formou externí spolupráce.

Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, 

vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
• osoby starší 50 let
• osoby starší 40 let ohrožené nezaměst-

naností
• nezaměstnaní absolventi středních a vy-

sokých škol
• rodiče na/po rodičovské dovolené 
• osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
• osoby zapojené na trhu práce na dohodu 

o pracovní činnosti nebo o provedení práce
• pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří 

vyučují odborné předměty
Veškeré informace o projektu získáte nejen 

na webových stránkách www.stazevefirmach.
cz, ale i u regionálního konzultanta přímo 
ve Vašem kraji. Pro Pardubický kraj:

Bc. Pavlína Florianová, Masarykovo náměstí 
1484, Pardubice, pavlina.florianova@fdv.mpsv.
cz, +420 778 533 615
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajišťují odchyt toulavých psů 

na území města. V současné době jsou v objektu králické 
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.

LYŽUJEME SE SLUNÍČKEM
V pondělí 12. 1. 2015 byl zahájen 5-denní lyžařský kurz pro ma-

teřské školy. Z MŠ Prostřední Lipka se lyžařského kurzu zúčastnilo 
6 dětí (4 děvčata a 2 chlapci). Náplní kurzu byla skupinová výuka 
lyžování, přizpůsobena dětem předškolního věku. Cílem bylo osvojení 
si základních dovedností, popř. jejich rozvoj formou zábavných her na 
sněhu. Kurz byl ukončen závody a karnevalem v maskách. V družstvu 

NETOPÝŘI obsadil z naší mateřské školy 1. mís-
to Kubík Verner a 2. místo Kubík Heger. Velká 
gratulace patří také Natálkám, Vanesce a Sašence, 
které statečně bojovaly až dokonce. Při závodech 
fandil dětem Brumík, rodiče, babičky a dědečkové. 
Poděkování patří také pedagogům lyžařské školy za 
jejich kvalitní výuku a přístup k dětem.

Za MŠ Prostřední Lipka děti a paní učitelky
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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
31. 01. So MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
01. 02. Ne MUDr. Vebrová Žamberk Raisova 814 465 613 441
07. 02. So MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
08. 02. Ne MUDr. Vítková Červená Voda č.p. 333 (Moviom) 465 626 460
14. 02. So MUDr. Nováková Lanškroun Dukel. hrdinů 615 604 749 331
15. 02. Ne MUDr. Nováková Lanškroun Dukel. hrdinů 615 604 749 331
21. 02. So MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
22. 02. Ne MUDr. Appl Dolní Čermná č.p. 222 465 393 266
28. 02. So MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
01. 03. Ne MUDr. Bílý Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
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.“

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

Jakub Drábek - Martina Dubníčková

Klub seniorů na měsíc únor připravuje
3. 2. 2015 v 17.00 hodin Výbor klubu - Organizace Valné hromady 

(20. 2. 2015)
10. 2. 2015 v 13.00 hodin - Zájezd na koupání do Zábřeha - zodpo-

vídá Mgr. Eva Bednářová
14. 2. 2015 v 14.00 hodin - Schůze Svazu Němců  - zodpovídá pan 

Helmuth Schramme
19. 2. 2015 v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených - zodpovídá 

paní Marie Kučerová
20. 2. 2015 v 15.00 hodin -Valná hromada členů Klubu seniorů - 

Změny dle Občanského zákoníku v životě klubové činnosti.
Josef Dobrohruška - předseda

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 25. 2. 2015 (středa)
od 8:30 hod. do 13:00 hod.

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

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

Hledám chalupu pro 
rodiče s menší za-
hradou na Králicku. 
Tel: 734 622 739.
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ÚNOR 2015
BABOVŘESKY 3   (komedie ČR)
čtvrtek 5.   zač. ve 20:00 hod
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá 

z domu naproti mladé dámě, která přijela do Babovřesek. Místní 
drbny, které se seběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se 
rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se 
točí okolo pomsty starosty Stehlíka. Díky dotaci starosta může 
poslat všechny místní drbny k moři – akce „likvidace bab“ za-
číná. A nad tím bdí nový farář, který přijel do vesnice nahradit 
páter Petra....

Vstupné 120,-; přístupný; 100 min.

SPONGEBOB: HOUBA NA SUCHU (animovaná komedie USA)
úterý 10.   zač. v 17:00 hod
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí 

v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče. Jeho dalším poznáva-
cím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je 
tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem. 

Jak napovídá název, v tomhle 
filmu ho patrně humor přejde, 
protože se ocitne v pro něj 
naprosto šokujícím prostředí 
– tedy na souši. A přitom vše 
začalo tak idylicky dalším bá-
ječným ránem v podmořském 
městečku Zátiší Bikin. Idyla 
skončila ve chvíli, kdy se ma-
gickým trikem zmocnil návodu 
na ty nejlepší hambáče pirát 
Hambivous. SpongeBobovi 
a jeho kámošům nezbyde než 
rozpumpovat svaly, vynořit se, 
trochu oschnout a vybojovat si 
recept zpátky.

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

MORTDECAI: GRANDIÓZNÓ PŘÍPAD (akční komedie USA)
úterý 10.   zač. ve 20:00 hod
Charlie Mortdecai, světem protřelý obchodník s uměním a na 

částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným 
obrazem. Pro svou zemi, pro královnu... a pro peníze. Obraz by to-
tiž měl být vodítkem k utajenému sejfu až k prasknutí naplněnému 
nacistickým zlatem. Vyzbrojen věrným komorníkem a výstavním 
knírem drží v ruce hlavní trumf. Sebe. Nonšalantní milovník 
umění, svůdce žen, občasný násilník a od přírody bonviván není 

až tak statečný, aby se dobrovolně pouštěl do nějakých pitomých 
dobrodružství. V hlavní roli Johnny Depp.

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

JUPITER VYCHÁZÍ   (akční sci-fi USA) 3D
čtvrtek 12.   zač. ve 20:00 hod
Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Mila 

Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým či-
nům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí 
se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu 
neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Channing Tatum), 
geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je 
Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu 
- její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici 
královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo 
ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.

Vstupné 130,-; přístupný; titulky; 125 min.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI   (romantický erotický USA)
pátek 13.   zač. ve 20:00 hod
Studentka Anastasia je podle vlastních slov nezajímavá 

a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý opak pod-
nikatele Christiana Greye, kterého přišla vyzpovídat pro článek 
do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným 
a odměřeným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu. Bez 
ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných 
náznacích mluví o svém speci-
fickém vkusu, není Anastasia 
jeho přitažlivosti schopná 
odolat. Ani Grey však není 
vůči téhle plaché dívce imunní 
a postupně ji začne otevírat 
dveře do své třinácté komnaty. 
Pokud do nich Anastasia vstou-
pí, pozná pravého Christiana 
Greye. Na posteli určené jen 
pro vyvolené zároveň pozná 
pravou Anastasii – své touhy, 
své vášně, svou živočišnost. 
Až z toho jde strach.

Vstupné 130,-; přístupný od 
15 let; titulky; 120 min.
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VELKÁ ŠESTKA    (animovaná komedie USA)
úterý 17.   zač. v 17:00 hod
Emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geni-

álním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se 
naučí využívat svůj talent. Pomůže mu v tom jeho neméně 
nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago, 
vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi 
No-Ginger, sličná chemička Honey Lemon a jejich fanda Fred. 
Když se parta kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed 
nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, 
Hiro se obrátí na svého nejbližšího kamaráda robota Baymaxe 
a přetvoří svou partu přátel na high-tech hrdiny odhodlané 
vyřešit vzniklou záhadu.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 105 min.

BIG EYES   (životopisné drama USA)
úterý 17.   zač. ve 20:00 hod
Skutečný a šokující příběh 

jednoho z nejkolosálnějších umě-
leckých podvodů v historii. Na 
sklonku čtyřicátých a počátku 
padesátých let dosáhl malíř Wal-
ter Keane neuvěřitelného úspěchu 
naprostou revolucí v komercio-
nalizaci výtvarného umění se zá-
hadnými obrazy tváří s velkýma 
očima. Bizarní a šokující pravda 
nakonec vyšla najevo, když se 
zjistilo, že Walterovi práce nebyly 
ve skutečnosti vůbec vytvořeny 
jím, ale jeho manželkou Marga-
ret. Příběh je až příliš neuvěřitel-
ný, aby byl smyšlený. Snímek se 
soustředí na Margaretino umělecké probuzení, fenomenální úspěch 
jejích obrazů a její bouřlivý vztah s manželem.

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

ZVONILKA A TVOR NETVOR   (animovaný rodinný USA) 
úterý 24.   zač. v 17:00 hod
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství 

Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla 
Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý 

živý tvor je v jádru dobrý. A tak 
se spřátelí se záhadným tvo-
rem, který je podle prastarých 
legend známý jako tvor Netvor. 
Zatímco Zvonilka neví, co si 
má o záhadném zvířeti myslet, 
strážci Hvězdné roklinky se 
rozhodnou magického tvora 
ulovit dřív, než přivolá na 
jejich společný domov zkázu. 
Fauna musí poslechnout své 
srdce a zariskovat, aby s po-
mocí svých kamarádek Netvora 
zachránila.

Vstupné 105,-; přístupný; 
české znění; 75 min.

K OBLAKŮM VZHLÍŽÍME    (dokumentární ČR)
úterý 24.   zač. ve 20:00 hod
Pach spálených pneumatik, 

semišové potahy a řev motoru, to 
je Ráďův svět. Oddaný milovník 
tuningu tráví se svým rozpadají-
cím se Fordem více času než se 
střídajícími se přítelkyněmi, jejichž 
společná záliba v nalepovacích 
nehtech není náhodná. Ráďovy dny 
bezcílně plynou - většinou je tráví 
drobnými opravami motoru nebo 
sháněním místa ještěrkáře v okol-
ních fabrikách. Noci však patří 
dunícím tuningovým festivalům. 
V závodech sice většinou pohoří, 
ale tma laskavě maskuje velké nedokonalosti na Ráďově autě a ještě 
větší nedokonalosti v jeho prázdném životě. V kulisách severních Čech 
předkládá trpělivé filmové pozorování režiséra Martina Duška melan-
cholický obraz jedné vyřazené generace mladých lidí. Snímek zvítězil 
na jihlavském MFDF 2014.

Vstupné 60,-; přístupný; 65 min.

VETŘELEC   (legendární sci-fi USA)
středa 25.   zač. ve 20:00 hod
Digitálně vyčištěná režisérská verze kultovní sci-fi ságy se po 

35 letech vrací na plátna kin. Sigourney Weaverová v roli statečné 
astronautky Ripleyové, která jako jediná z posádky vesmírné lodi 
Nostromo zůstává naživu v souboji s hrůznou bytostí, jejíž zárodek 
se dostal na palubu z líhně na neznámé planetě. Brilantní studií 
strachu z neznámého tvora se režisér Ridley Scott zapsal do dějin 
kinematografie.

Vstupné 100,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA (akční komedie Velká Británie)
čtvrtek 26.   zač. ve 20:00 hod
Tajní agenti organizace Kingsman nepotřebují mít na konci svých 

jmen žádné nuly. Tato špionážní služba je oproti jiným britským 
službám rozhodně nevládní a pochopitelně supertajná. Počet jejích 
agentů je pevně daný a za každého, který odešel (většinou nedobro-
volně a bolestně), nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nováček. 
Právě díky tomu se do výběrového systému dostávají hlavně synové 
významných rodin. Výjimkou z pravidla se stane až Gary, obyčejný 
kluk s vysokým IQ a nedokončeným výcvikem u mariňáků. V pravou 
chvíli mu nabídne novou životní 
šanci jeden z agentů – superšpión 
Harry Hart (Colin Firth), který 
nejen vypadá, ale také se chová 
jako pravý anglický gentleman. 
Aspoň většinou. Někdy to prostě 
nelze. Hlavním padouchem je 
Richmond Valentine (Samuel L. 
Jackson), miliardář, který chce 
zachránit planetu a obětavě při 
tom nehledí na ztrátu žádného 
cizího života…

Vstupné 120,-; přístupný od 
12 let; titulky; 125 min.
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Klub Na Střelnici Králíky
ÚNOR 2015

pátek 6. 2.  PLES ZUŠ   zač. ve 19:30 hod
K tanci a poslechu hrají Dechový orchestr ZUŠ a skupina Mo-

nitor. Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ,  tel.: 778 523 034.

pátek a sobota 20. a 21. 2.  KRÁLICKÝ KARNEVAL   zač. 
v 19:00 hod

Pořádá Sdružení pro králický karneval, informace a vstupenky 
pan Jiří Hlava, tel. 724 244 123.

pátek 27. 2.   FIMFÁRUM
zač. ve 20:00 hod
Divadelní komedie podle slavné knihy 

Jana Wericha aneb dlouhodobě očekávaná 
další veselá taškařice ochotnického souboru 
z Kunvaldu. Uvidíme Lakomou Barku, Tři 
sestry a Fimfárum. Vstupné 50,- Kč.

sobota 28. 2.   ABSOLVENTSKÝ PLES   zač. v 19:30 hod
Ples pořádá skupina bývalých studentů bývalého Gymnázia 

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

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

KRÁLIČTÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ
Rozhovor Šárky Mikulecké se Štěpánem Rakem 
Benefiční novoroční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka 

se vydařil. Více než dvě stovky posluchačů si z kostela sv. Mi-
chaela odnesly nejen krásný hudební zážitek, ale i dobrý pocit, že 
pomohly dobré věci. Výtěžek ve výši 12 350 korun byl věnován 
nadaci Dobrý anděl. O Dobrém andělovi se dozvědělo asi dvě 
stě padesát návštěvníků koncertu, kteří při příchodu obdrželi leták 
s informacemi o nadaci a malou pozornost jako talisman pro nový 
rok. (Dobrý anděl pomáhá rodinám, kde rodiče nebo některé z dětí 
onemocněli onkologickým či jiným závažným onemocněním 
a které se kvůli tomuto onemocnění dostali do finančních potíží.)

Koncert v Králíkách zahájil sérii vystoupení, kterými Štěpán 
Rak oslaví své kulaté narozeniny. Při této příležitosti mu noviná-
řka Šárka Mikulecká z Orlického deníku položila několik otázek.

Na Králicko se pravidelně vracíte, jaký je váš vztah k tomuto 
regionu? Máte tady oblíbené místo, kde například čerpáte 
inspiraci?

Tento kraj mám rád už dávno. Vždy mne znovu a znovu uchvaco-
val pohled na majestátní Horu Matky Boží s klášterem na Hedeči, 
tyčícím se na jejím vrcholu. Neméně tak mne oslovují Králíky, 
z jejichž krásného náměstí je rovněž úchvatný pohled na klášter. 
Ale i kostel Archanděla Michael má pro mne velkou inspirační sílu. 
Proto jsme se s panem farářem Plíškem a paní Marečkovou už loni 
rozhodli, že v tomto chrámu zahraji svůj Novoroční koncert, který 
se může, bude-li zájem, stát i tradicí. A zájem byl ohromný. Proto se 
Dobročinný novoroční koncert konal i letos. Tentokrát byl výtěžek 
poukázán na konto nadace Dobrý anděl. Není to náhoda, neboť 
jednoho takového jsem měl tu čest potkat přímo před klášterem, 
a dokonce jej i mobilem vyfotografovat. Tento snímek viděly již 
miliony lidí. Stal se mi silnou inspirací a motivem vracet se zpět. A 
v neposlední řadě pak rád zmiňuji milý penzion manželů Ludmily 
a Josefa Podzimkových na Dolní Hedeči. Je to místo, kam jezdím 
jak za skvělými lidmi, tak za veledobrou krmí (již Liduška připra-
vuje s velikou láskou), za úchvatnou přírodou, nevyčerpatelnou 
inspirací, ale i za výukou. Pořádáme zde totiž i oblíbené víkendové 
semináře kytaroterapie. 

Koncertem v Králíkách jste zahájil sérii vystoupení k vašim 
kulatinám. Prozraďte něco o těchto slavnostních koncertech, 
vrátíte se s některým z nich znovu na Orlickoústecko? 

Děkuji za otázku. Zmíněné kulatiny jsou vskutku už dosti „bucla-
té“. Říkám si, že už je čas konečně zmoudřet, ale často se chovám 
pořád jako malý. Nicméně jsem se rozhodl si k tomuto výročí 
nadělit dárek už nyní. Od malička miluji pohádky a tak jsem složil 
celovečerní cyklus skladeb pro kytaru, s nímž budu doslova objíždět 
svět. Budu-li mít pozvání, přijedu do vašeho kraje rád. Už teď ale 
vím, že jeden, nebo dokonce dva z mých slavnostních koncertů se 
uskuteční v klášteře na Hoře Matky Boží. Chci za to poděkovat 
milému panu děkanovi Karlu Moravcovi, který klášter opravdu 
povznesl a naplňuje nádhernými kulturními akcemi. 

Představil jste i pasáže z nové kytarové svity Cesta do 
pohádky…

 Pohádky hrají už od dětství důležitou roli v našich životech. 
Jaký je váš vztah k pohádkám? 
Pohádky, jak už jsem zmínil, miluji. Myslím ty opravdové, ne ty, 

které nám často vypravují politici. Proto také v mém cyklu Cesta 
do pohádky nechybí třeba Malá mořská víla, Alenka v říši divů, 
Malý princ a jedna z mých nejmilejších – Strakonický dudák. Sou-
částí svity jsou i pohádková zvířata, jako třeba Kůň Zlatohřívák, 
či kouzelná místa, mezi něž patří zejména kouzelná letní louka. 

Váže se k vašemu blížícímu se životnímu jubileu nějaké velké 
přání, které byste si rád splnil?

Asi to největší jsou věci obecné, týkající se nás všech, mezi něž 
patří dobré zdraví, klid a mír ve světě i 

v duši a ona maličká, leč tolik potřebná kapička štěstí. Ale vše 
se může vyplnit, budeme-li o to, s hlubokou vírou v srdci, ony naše 
dobré anděly prosit.  

Ve vašem diáři mají pevné místo benefiční koncerty, co vás 
k tomu vede?

Denně dostávám každou vteřinou svého života nesčíslně darů. 
Proto i já rád obdarovávám potřebné tím, co mi bylo rovněž da-
rováno – divukrásnou Múzou umění hudebního. 
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Kulturní program
Jablonné nad Orlicí

únor 2015
Výstava fotografií - Petr Pulc - Výstavu fotografií v Kulturním 

a informačním centru čp. 30 můžete navštívit do 7. února 2015.

Masopust - Sobota 14. února
Program: 10,00 – Průvod městem z náměstí, 16,00 – Karneval 

pro děti – sál hotelu U Dubu, 18,00 – Taneční zábava se zabijač-
kovými hody-  sál hotelu U Dubu. Pořádají: volejbalový oddíl, 
RC Jablíčko, SPJ, Orfilm 

Ženitba – divadelní představení
Neděle 15. 2. v 19 hodin, sál kina v Jablonném nad Orlicí. Tuto 

divadelní hru nastudoval v režii Ivy Šrámkové ochotnický spolek 
DIVIŠ ze Žamberka. Jejich hry jsou vždy zárukou kvalitního 
kulturního zážitku. Jedná se o tragikomedii i frašku o dlouho 
připravovaných námluvách a strachu dostat se jednou provždy 
do chomoutu.

Rybářský ples - Sobota 21. února, Mistrovice, tělocvična, 20 
hodin. Ples je u příležitosti oslavy 130. výročí založení místní 
organizace rybářů v Jablonném nad Orlicí - zajištěna doprava 
z Jablonného nad Orlicí, další informace na plakátech.

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - únor
1. NE 19,30 3D Exodus:Bohové a králové historický 140,- Kč 142 min. 12+
2. PO 19,30 2D E.A.Poe:Podivný experiment thriller 110,- Kč 112 min. 12+
4. ST 19,30 2D Mortdecai:Grandiózní případ komedie 110,- Kč 97 min. 12+
5. ČT 17,30 3D Velká šestka animovaný 135,- / 155,- Kč 108 min. P
6. PÁ 19,30 2D Babovřesky 3 komedie 120,- Kč 103 min. P
7. SO 19,30 2D Nezlomný válečný 120,- Kč 138 min.  
8. NE 17,30 3D Velká šestka animovaný 135,- / 155,- Kč 108 min. P
8. NE 19,30 3D Jupiter vychází akční, sci-fi 130,- Kč 125 min. 12+
9. PO 19,30 2D Nezlomný válečný 120,- Kč 138 min.  
10. ÚT 19,30 2D Jupiter vychází akční, sci-fi 100,- Kč 125 min. 12+
11. ST 19,30 2D Babovřesky 3 komedie 120,- Kč 103 min. P
12. ČT 17,30 2D Velká šestka animovaný 100,- / 120,- Kč 108 min. P
13. PÁ 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 130,- Kč 117 min. 15+
14. SO 17,30 3D SpongeBob ve filmu:Houba na suchu animovaný 120,- / 140,- Kč  P
14. SO 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 130,- Kč 117 min. 15+
16. PO 17,30 2D SpongeBob ve filmu:Houba na suchu animovaný 100,- / 120,- Kč  P
16. PO 19,30 2D Babovřesky 3 komedie 120,- Kč 103 min. P
17. ÚT 19,30 3D Jupiter vychází akční, sci-fi 130,- Kč 125 min. 12+
18. ST 17,30 3D Tučňáci z Madagaskaru anikovaný 110,- / 130,- Kč 90 min. P
18. ST 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 130,- Kč 117 min. 15+
19. ČT 17,30 3D SpongeBob ve filmu:Houba na suchu animovaný 120,- / 140,- Kč  P
20. PÁ 17,30 3D Sněhová královna animovaný 110,- Kč 80 min. P
20. PÁ 19,30 2D Kingsman:Tajná služba akční 120,- Kč 129 min. 15+
21. SO 19,30 2D E.A.Poe:Podivný experiment thriller 120,- Kč 112 min. 12+
22. NE 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 130,- Kč 117 min. 15+
23. PO 19,30 2D Nezlomný válečný 120,- Kč 138 min.  
24. ÚT 19,30 2D Mortdecai:Grandiózní případ komedie 110,- Kč 97 min. 12+
25. ST 19,30 2D Kingsman:Tajná služba akční 120,- Kč 129 min. 15+
26. ČT 17,30 3D Zvonilka a tvor Netvor animovaný 135,- / 155,- Kč 76 min. P
27. PÁ 19,30 2D Žena v černém 2:Anděl smrti thriller 120,- Kč 98 min. 12+
28. SO 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 130,- Kč 117 min. 15+
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Sova z gymnázia se probudí v únoru
Minulý rok jste nás přesvědčili, že má smysl pokračovat v tradici 

maturitních plesů v Králíkách. Rádi jsme vás viděli a rádi vás uvidíme 
znovu. V plesové sezóně roku 2015 budeme my, absolventi bývalého 
gymnázia v Králíkách, pokračovat v jízdě započaté před rokem. Ani 
v nejmenším nezůstaneme slepí vůči kritice.

Vyslyšeli jsme vaše hlasy, a abyste stihli dorazit a pořádně se na to 
vyspali, pořádáme akci v sobotu 28. února v 19.30 hodin. Doufáme, 
že nás v tom nenecháte a nepůjdete se někam společensky nasytit 
už v pátek. Stejně jako loni připravujeme bohatý program. Kdo nás 
posledně navštívil, ví, že nudit se s námi lze jen obtížně.

Zatančíte si, zasoutěžíte ve společenských hrách a do toho také 
jistě ulovíte něco z tomboly. Mezi hlavními cenami opět nebude 
chybět smartphone nebo tablet. Přejeme si, abyste si vychutnali 
plnými doušky proměněnou Střelnici – ponoříme se do Hollywoodu, 
filmové továrny na sny.

Pojďte s námi zavzpomínat na staré časy a stvořit nové legendární 
historky. Znovu zveme všechny, kdo vzpomínají na Gymnázium 
Králíky, ale také všechny ostatní, kdo si prostě chtějí užít poctivý ples.

Nejsme profesionálové, nýbrž skupina dobrovolníků, která se na 
vás těší a chce posunout zaběhnuté standardy.

Za tým pořadatelů Petr Urban

Projekt Běžkování v turistické destinaci
Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie
Sdružení obcí Orlicko se svými partnery, kterými jsou 

Staré Město pod Sněžníkem a Gmina Stronie Śląskie rea-
lizuje na podporu rozvoje cestovního ruchu ve svých úze-
mích v letech 2013 a 2015 projekt Běžkování v turistické 
destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Gory Bialskie.

Projekt je zaměřen na vznik nového produktu v oblasti 
cestovního ruchu, kterým je rozšíření nabídky aktivit zimní 
sezony o lyžařskou turistiku po obou stranách hranice. 
Obsahově se projekt týká zlepšení, rozšíření a modernizace 
lyžařské turistické infrastruktury vč. propagace tohoto pro-
duktu v příhraniční oblasti Pardubického kraje a Powiatu 
Klodzko - konkrétně v oblasti Králického Sněžníku a ma-
sívu Jeřábu na jedné straně hranice a v oblasti Masywu 
Snieznika a Gor Bialskich na straně druhé.

V rámci realizace projektu dochází k rozvoji nabídky 
kvalitně strojově upravovaných lyžařských běžeckých 
tras v celkové délce 115km v oblasti Králického Sněžníku 
a Jeřábu to je 47 km a na polské straně to je 68 km. K stro-
jové úpravě stop byly na české straně realizace projektu 
pořízeny dvě rolby PiBu 100.

Nedílnou součástí tohoto projektu je rovněž cílená 
propagace lyžařských tras formou společného tištěného 
materiálu-brožury ve formě průvodce - ve čtyřech jazyko-
vých mutacích (CZ-PL-AJ-NJ). Průvodce jsou k dispozici 
ve všech informačních centrech Orlicka.

V rámci projektu proběhnou dvě společně připravovaná 
turistická setkání na běžkách s přejezdem na stranu druhou 
stranu hranice. 24. ledna 2015 pořádá polský partner setká-
ní na chatě Pod Sněžníkem a v březnu 2015 pořádá Staré 
Město pod Sněžníkem lyžařskou akci v oblasti Paprsku. 

Projekt „Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník – Snieznik – Góry Bialskie“ je spo-
lufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

Další informace o projektu a o aktuální úpravě stop jsou 
k dispozici na www.orlicko.cz , www.bezkydm.cz a www.
bilestopy.cz.

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 
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