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Vážení spoluobčané,
ve svém příspěvku do březnového čísla Králického zpravodaje 

bych se ráda věnovala dvěma věcem, které v uplynulých týdnech 
hýbaly veřejným prostorem v Králíkách.

Tou první, z pohledu fungování městského úřadu velmi důle-
žitou záležitostí, bylo výběrové řízení na obsazení pracovního 
místa tajemníka městského úřadu. Výběrové řízení bylo vyhlá-
šeno 8. prosince 2014 zveřejněním na úřední desce, webových 
stránkách města, na Úřadu práce, v lednovém čísle Králického 
zpravodaje, jako inzerát v Orlickém deníku a v obcích Lichkov, 
Mladkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Staré Město pod Sněžníkem, 
Dolní Morava, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a Letohrad. 
Výběrovou komisi jmenovala rada města 12. 1. 2015 a všichni 
jmenovaní členové se zúčastnili všech tří zasedání komise. Při se-
stavování komise dbala rada města jednak na dodržení zákonných 
podmínek (1/3 členů komise museli tvořit pracovníci úřadu – Ing. 
Věra Kubíčková, Ing. Miroslav Macháček, Ing. Josef Orlita), tak 
na účast zástupce opozice v komisi (Ing. Václav Kubín) a současně 
využila služeb odborné personální agentury v osobě psycholožky 
(Mgr. Vendula Chmelová z agentury personalisté.cz). Zbývajícími 
členy komise byli radní (Jana Ponocná, Ing. Pavel Strnad, Mgr. 
Miroslav Beran) a tajemnice MěÚ z České Třebové (Ing. Věra 
Pirklová). Na prvním zasedání, které proběhlo 19. 1. 2015, byly 
otevřeny obálky s materiály uchazečů a byla provedena kontrola 
úplnosti přihlášek. Přihlášky podalo 8 uchazečů z různých koutů 
republiky. V této fázi byl jeden z uchazečů vyřazen z důvodu 
nesplnění podmínky praxe ve vedoucí funkci. Druhé zasedání, 
při kterém proběhlo první kolo osobních pohovorů s uchazeči 
a písemné testy, se uskutečnilo 30. 1. 2015. Z prvního kola po-
stoupili dva uchazeči do druhého kola, které proběhlo 5. 2. 2015. 
Komise se v něm zaměřila na podrobnější rozbor navrhované 
koncepce řízení úřadu a doplňujícími otázkami zjišťovala prak-
tické znalosti uchazečů. Na závěr výběrová komise doporučila 
jmenovat vedoucím Městského úřadu v Králíkách Ing. Martina 
Košťála z Lanškrouna. S doporučením výběrové komise se zto-
tožnila i rada města a rovněž doporučila jmenování Ing. Košťála. 
Ke skutečnému jmenování tajemníka může však dojít až po jeho 
schválení ředitelem Krajského úřadu Pardubického kraje. Rozhod-
nutí o udělení souhlasu se jmenování Ing. Martina Košťála tajem-
níkem Městského úřadu v Králíkách jsme již obdrželi, a proto nic 
nebrání tomu, aby byl s platností od 1. dubna 2015 do této funkce 

jmenován. Jsem ráda, že se nám průběhem výběrového řízení 
a jeho výsledkem podařilo dokázat, že nic nebylo předem dáno, 
jak jste se mohli dočíst nebo doslechnout dávno před samotným 
vyhlášením výběrového řízení v době, kdy ještě ani nebyl znám 
termín ukončení pracovního poměru stávajícího tajemníka. 

Druhá záležitost, o které se chci zmínit, není pro město Krá-
líky zdaleka tak důležitá, přesto dostala v posledních týdnech 
velký prostor i v okresních a krajských médiích. Jde o návrh na 
mé odvolání projednávaný na posledním jednání zastupitelstva 
města dne 9. února 2015. Už podle toho, že píši tento článek 
z pozice starostky je zřejmé, že k mému odvolání nedošlo, za 
což bych chtěla poděkovat nejen svým koaličním partnerům, ale 
také zastupitelům z opozice, kteří návrh aktivně nepodpořili. Při 
samotném projednávání mého odvolání se jen potvrdilo to, co jsem 
psala v minulém čísle zpravodaje, že navrhovatel pro svá tvrzení 
nemá žádný důkaz. Jak se mohli přesvědčit přítomní občané, 
kterých bylo na posledním jednání zastupitelstva výrazně více, 
než bývá zvykem, navrhovatel jako zdůvodnění svého návrhu 
přečetl teoretické pojednání o tom co je klientelismus a střet zájmů, 
znovu zopakoval, že se těchto věcí dopouštím opakovaně, ale na 
výzvu kolegy zastupitele, aby uvedl konkrétní příklad takového 
jednání, neuvedl kromě již zmiňovaného dokumentu z roku 2005 
týkajícího se firmy PROKEN nic. Na podobný dotaz ze strany 
přítomných občanů v závěrečné části jednání zastupitelstva opět 
otevřel otázku rekonstrukce účetnictví v městské firmě Služby 
města Králíky, s.r.o., kde moji účast při této práci považuje za střet 
zájmů. Jako již několikrát musím v tomto případě jakýkoliv střet 
zájmů popřít, protože je povinností starosty aktivně se podílet na 
sjednání nápravy ve společnosti vlastněné městem. Je-li starosta 
k takové činnosti profesně způsobilý, je to pro město výhodou.

S přáním brzkého jara Jana Ponocná, starostka

Oprava varhan
v Dolní Lipce

Aktivity místních dobrovolníků spojené s pořádáním akcí 
„Vím já kostelíček“ jsou již čtenářům Králického zpravodaje 
známé. Na kontě veřejné sbírky určené k opravám našich var-
han přibývají finanční příspěvky, díky kterým je možné krok 
za krokem postupovat k plánovanému cíli.

V loňském roce jsme oslovili představitele německého 
spolku Svazu krajanů Orlicka (Verein Adlergebirgler e.V. 
Waldkraiburg), kteří nám nabídli partnerství a finanční podporu 
pro podání společného projektu na záchranu druhého ze čtyř 
nástrojů. V srpnu 2014 byla sepsána projektová žádost o finanční 
podporu na opravu varhan v Dolní Lipce, kterou jsme odeslali 
nadačnímu fondu „Česko-německý fond budoucnosti“. Tato 
žádost byla schválena v prosinci 2014, v letošním roce nám tak 
bude poskytnuta dotace ve výši 110 000,-Kč.

Město Králíky, jako žadatel tohoto projektu (s celkovým roz-
(pokračování na straně 3)
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Králičtí hasiči děkují
Sbor dobrovolných hasičů 

města Králíky děkuje všem 
sponzorům, kteří přispěli svými 
dary na tradiční 6. Hasičský 
ples. Dále děkujeme všem ha-
sičům, kteří svoji prací zajistili 
zdárný průběh plesu, zvláště 
pak bratru Pavlu Dominikusovi, 
řediteli plesu. Hlavně děkujeme 
všem účastníkům plesu za jejich 
podporu a doufáme, že se ples 
všem líbil a příští rok se opět 
setkáme na parketu.
Za výbor SDH města Králíky

Milan Kacálek, starosta

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2015
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počtem 233 000,-Kč), zajišťuje administrativu a podílí se částkou 
43 000,-Kč. Jednotlivé finanční podíly všech zúčastněných stran 
uvádíme v následující tabulce:

Město Králíky   43 000,-Kč
Veřejná sbírka na opravu varhan   40 000,-Kč
Svaz krajanů Orlicka, Waldkraiburg   30 000,-Kč
Nadace F. Jentschke   10 000,-Kč
Česko-německý fond budoucnosti 110 000,-Kč
                                              celkem 233 000,-Kč
V současné době jsou varhany z Dolní Lipky již rozebrané a pře-

vezené do varhanářské dílny firmy I. Červenka a syn v Jakubovicích. 
Zpět do Kaple Panny Marie královny míru se vrátí v plné kráse 
za několik měsíců a rozezní se slavnostně 4. 7. 2015 při dalším 
z letních hudebních setkání „Vím já kostelíček“.

realizátorky projektu
Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská

Oprava varhan
v Dolní Lipce

(dokončení ze strany 1)

NEVELKÁ ROZSAHEM – ZÁSADNÍ VÝZNAMEM…
Taková je nová expozice, jejíž vernisáž proběhla v sobotu 7. února 

2015 ve Vojenském muzeu Králíky. Generálové, jejichž osobnostem 
a osudům je expozice věnována, patřili nejen mezi vojenskou, ale 
i občanskou elitu první republiky… Vyznamenali se jako legionáři na 
bojištích v 1. světové válce, zásadním způsobem a ve velké míře ovlivnili 
budování moderní prvorepublikové armády a přípravy na obranu repub-
liky, zastávali klíčové posty a funkce v kritickém období podzimu 1938, 
byli nepohodlní nacistickým okupantům a následně plně pocítili „vděk 
lidu“ a také nenávist nových pánů republiky, jejichž jedinou kvalifikaci, 
s níž poválečné Československo ovládali a řídili, představovala rudá 
knížka… Armádní generál Ludvík Krejčí, divizní generál Ing. Karel 
Husárek a brigádní generál Bohuslav Fiala měli pohnutý život! Právem 
se stali legendami a symboly prvorepublikové branné moci.

Stálá expozice, která vznikla před lety ve Vojenském muzeu Králíky, 
byla nově přepracována, rozšířena a zásadně upravena, doplněna o řadu 
nových dokumentů a fotografií a přibyly do ní i unikátní trojrozměrné 
exponáty. Na 12 velkoformátových expozičních panelech se návštěvníci 
mohou seznámit s osudy těchto mimořádných mužů. 

Vedle unikátních fotografií a dokumentů zapůjčených z pozůstalostí 
generálů jejich rodinami, je k vidění také například zimní kožený kabát 
armádního generála Krejčího, jeho polní a vycházková čepice, opasky, 
vojenská truhla z doby, kdy zastával funkci zemského vojenského velitele 
v Košicích, ale také dalekohled s pouzdrem z ruských legií (poškozený 
střelou v bitvě u Bachmače), či montérky, pracovní zástěra a košile z let, 
kdy generál Krejčí pracoval jako pomocný dělník v továrně na knoflíky.

Překvapením pro návštěvníky bude také vitrína obsahující ukázky 
překladatelské a redakční činnosti divizního generála ing. Karla Husárka 
z doby, kdy se živil jako pracovník Státního nakladatelství technické 
literatury v Praze.

Slavnostnímu otevření nové expozice byla přítomna řada čestných 
hostů. Za mimořádnou událost lze považovat osobní přítomnost paní 
Marie Žižkové – rozené Krejčí a paní Jarmily Fialové – dcer dvou ze tří 
generálů, jimž je expozice věnována. Z rodiny Husárkovy byli přítomni 
vzdálenější příbuzní a z Francie dorazil osobní dopis Pierra Husarka, 
vnuka generálova.

V průběhu vernisáže nové expozice, došlo za přítomnosti jednoho 
z autorů knihy a zároveň kurátora výstavy věnované prvorepublikovým 
generálům Dr. Pavla Šrámka, ke slavnostnímu křtu publikace Divizní 
generál Karel Husárek – stratég československé armády. Ta rozšířila 
nabídku specializované literatury, kterou lze ve VMK zakoupit.

Pro návštěvníky je nová expozice přístupná od soboty 7. února 2015. 
V příštích letech se plánuje postupné rozšiřování a doplňování expozice 
informacemi o dalších významných osobnostech prvorepublikové 
armády.

Armyfort, provozovatel Vojenského muzea Králíky

Výběr tajemníka
Vážení občané Králicka, přinášíme Vám několik informací o tom, jak 

se po volbách zapojujeme do dění města a co se nám podařilo. Jedná 
se především o dvě témata. Volbu tajemníka a aktuální informace na 
internetu.

Tajemník - nechtěli jsme, aby se opakovaly některé chyby z předcho-
zích výběrových řízení (napadání výsledků komise, rušení výběru, tlaky 
uvnitř komise). Tajemník města je nejdůležitější postavou úřadu a jeho 
výběr je tedy zásadní pro celé město. Dali jsme si tedy za cíl určit kritéria 
při jeho výběru a odpoutat se tak od pouhých pocitů. Iniciovali jsme 
zajištění profesionálního personalisty - psychologa v celém procesu, 
vytvoření pomocné bodovací tabulky pro komisi a vědomostního testu. 
Do vědomostního testu mohli přispět otázkou všichni členové komise 
(učinili jsme tak), ale konečnou podobu znal pouze jeden člen (paní 
tajemnice z České Třebové).

Personalistka doporučila dvoukolové řízení, kde jsou v nultém 
kole otevřeny obálky a vyřazení uchazeči, kteří nesplňují žádaná kritéria 
(1). V prvním kole měl každý ze sedmi uchazečů 30 minut na prezentaci 
své osoby, své motivace, zodpovězení dotazů personalistky a řešení 
modelové situace. Otázky mohli doporučit členové komise, ale jejich 
konečný výběr znala pouze personalistka. Poté měl uchazeč 30 minut 
na odborný vědomostní test. V tomto kole s uchazečem komunikovala 
paní personalistka a členové komise pouze přihlíželi. Do druhého 
kola postoupili dva uchazeči, na kterých se shodla celá komise. Každý 
z nich byl požádán o pět kontaktů na referující osoby, se kterými udělala 
paní personalista telefonický pohovor. Uchazeči před komisí během 
60 minut podrobně prezentovali svou koncepci a reagovali na četné 
dotazy celé komise.

Na Zastupitelstvu města dne 9. 2. 2015 starostka oznámila jméno 
kandidáta doporučeného komisí, pana Martina Košťála z Lanškrouna. 
Rozhodnutí musí schválit PU kraj. Ve výběrové komisi byl jeden z na-
šich členů - Miroslav Beran. (Dále Jana Ponocná, Pavel Strnad, Václav 
Kubín, Josef Orlita, Věra Kubíčková, Miroslav Macháček, Věra Pirklová 
a Vendula Chmelová.)

Informace - rozhodli jsme se vyjádřit svůj názor a zpřístupnit ho 
i mimo sociální sítě. Pokud chcete znát více o průběhu voleb, jednáních 
rady, nebo zastupitelstva, podívejte se na http://obcanekralicka.wix.
com/obcane.
S přáním hezkého dne Miroslav Beran a Jiří Švanda, zastupitelé za OK
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Krejčí, Fiala, Husárek. Slavní generálové i degradovaní vojíni
Ve Vojenském muzeu Králíky o víkendu otevřeli expozici věno-

vanou třem význačným generálům z doby první republiky. Mezi 
návštěvníky vernisáže nechyběly dcery dvou z nich. 

Dcera generála Ludvíka Krejčího (v popředí) Marie Žižková 
a generála Bohuslava Fialy (dále) Jarmila Fialová obdržely při ver-
nisáži květiny od ředitele Vojenského muzea Králíky Marka Bartoše 
(vpředu) a Martina Ráboně. | foto: Jaroslav Hubený 

V Čechách a na Moravě je mnoho muzeí připomínajících armádu 
nebo opevnění, ale žádné, které by se věnovalo československé ge-
neralitě a jejím osudům. Nyní se to Vojenskému muzeu v Králíkách 
podařilo aspoň trochu změnit otevřením expozice tří velkých vojen-
ských osobností - armádního generála Ludvíka Krejčího, divizního 
generála Karla Husárka a brigádního generála Bohuslava Fialy. 
„Všichni měli pohnutý život. Právem se stali legendami a symboly 
prvorepublikové branné moci,“ řekl jeden z tvůrců expozice Martin 
Ráboň. 

Ozdobou vernisáže byla účast dvou usměvavých dam, dcery 
generála Krejčího Marie Žižkové a dcery generála Fialy Jarmily 
Fialové. Obě udržují jejich památku a historikové tak mohou získá-
vat údaje o jejich otcích nejen z vojenských a civilních archívů, ale 
i z rodinných a také z osobních svědectví. Vedle unikátních fotografií 
a dokumentů zapůjčených z pozůstalostí generálů nechybějí ani 
trojrozměrné exponáty. 

„Všechno co tady vidíte, je mi drahé, nikdy jsem netušila, že to 
skončí v muzeu. Zaplaťpámbu za ty, kteří československou armádu 
připomínají, protože byla skvělá. Většinou to byli legionáři, kteří 
prošli boji, mrazy a tvrdými podmínkami v legiích,“ řekla Marie 
Žižková u vitríny se zimním koženým kabátem armádního generála 
Krejčího, s jeho nárameníky, polní a vycházkovou čepicí, opaskem, 
jeho vojenskou truhlou či pracovní zástěrou a košilí z let, kdy generál 
pracoval v Jablonném nad Orlicí jako pomocný dělník v továrně 
na knoflíky. 

„Za zvláštní pozornost stojí Krejčího dalekohled z boje legionářů 
proti Němcům u Bachmače. Tehdy mu zachránil život, protože ho měl 
na sobě a kulka zůstala v okuláru,“ řekl ředitel muzea Marek Bartoš. 

Generálova dcera Marie Žižková z Jablonného nad Orlicí zavzpo-
mínala na to, jak byl její tatínek zásadový a poctivý, nelhal. A že měl 
velké štěstí, že ho komunisté v padesátých letech nezavřeli. „Ale 
udělali z něj vojína a šikanovali ho třeba tím, že mu brali nemocen-
skou, přídavky, potravinové lístky i penzi,“ dodala Marie Žižková. 

Velkou radost z výstavy měla i dcera dalšího generála Jarmila 
Fialová z Prahy, která na tatínka vzpomíná nejméně dvakrát denně 
při ranní a večerní modlitbě. „Vážím si ho hlavně pro jeho ukrutnou 
odvahu, jak v bojích, tak když promluvil. Ačkoli věděl, že mu to 
uškodí. Za expozici jsem velice vděčná pánům Ráboňovi, Bartošovi 
a Šrámkovi, vždyť se o tu naši starou armádu už tolik lidí nestará,“ 
řekla Jarmila Fialová, která otcovu kariéru prožila jako dítě. „Spíše 
jsem prožívala dobu jeho utrpení než jeho slávy,“ dodala.

Dva ze tří generálů, ale platí to i o řadě dalších, mají společné 
to, že kdyby nebylo první světové války a legií, tak by byli lékaři, 
učiteli, techniky. Ale po návratu z legií byli jako v bojích osvědčení 
vojáci osloveni, aby budovali novou československou armádu. A pak 
mají společné i to, že se v poměrně pozdním věku museli po nástupu 
komunistů začít živit zase civilním povoláním. 

Platí to i o generálovi Karlu Husárkovi, který byl v třicátých letech 
ředitelem opevňovacích prací, po degradaci na vojína v padesátých 
letech pracoval jako překladatel technické literatury. 

„Nyní rádi vidíme, že mu dějiny dnes vzdávají čest. Náš rod je 
vděčen všem, kteří přispěli k obnovení jeho cti a vážnosti,“ zaslal 
z Paříže poděkování tvůrcům expozice jeho vnuk Pierre Husarek.

„Tato expozice je jen začátek, protože v československé armádě na 
podzim roku 1938 sloužilo celkem 137 generálů. Když připomínáme 
osudy jen tří, je to zlomek, ale doufáme, že k nim přibudou další,“ 
řekla kurátor výstavy Pavel Šrámek. 

Jedním z návštěvníků Vojenského muzea byl v sobotu i bývalý 
starosta Jablonného nad Orlicí Jaroslav Krátký, který připomněl, že 
generál Krejčí byl 31 roků občanem tohoto města. „Je bezvadné, že 
expozice vznikla díky záslužné činnosti nadšenců vojenské historie, 

protože připomíná úspěšné období naší republiky, budování armády, 
která byla na světové úrovni. Je to téma, na které by měli starší 
návštěvníci ty mladší předem připravit, aby aspoň už něco věděli,“ 
řekl Jaroslav Krátký. 

Pořadatelé pak připomínají zkušenost, že zatímco při návštěvě 
vojenského muzea pánové obvykle obdivují a podrobně zkoumají 
vozidla na kolech a na pásech, pak jejich doprovod, tedy dámy, si 
zatím raději něco čtou. Takže je tato expozice o osudech výjimečných 
generálů jako stvořená i pro ně.

Ludvík Krejčí (1890 - 1972)
Po zajetí vstoupil v roce 1917 do československých legií v Rus-

ku. Od ledna 1920 zajišťoval stažení československých legií do 
Vladivostoku a jejich návrat do Československa. V roce 1933 byl 
jmenován definitivním náčelníkem Hlavního štábu československé 
branné moci, o rok později se stal ve věku 44 let armádním generá-
lem. Po vyhlášení mobilizace 23. září 1938 byl jmenován hlavním 
velitelem československé branné moci. Po okupaci byl vězněn v Te-
rezíně. V roce 1950 mu byla z politických důvodů odňata hodnost 
armádního generála a stal se vojínem. V roce 1953 přišel o výplatu 
důchodu a začal pracovat jako pomocný dělník v továrně na knoflí-
ky v Jablonném nad Orlicí. V květnu 1990 byla Ludvíku Krejčímu 
posmrtně vrácena hodnost armádního generála.

Bohuslav Fiala (1890 - 1964)
V roce 1918 vstoupil do československých legií v Rusku. V roce 

1920 se vrátil do Československa, kde byl přidělen k Hlavnímu štábu 
československé branné moci. V roce 1934 byl povýšen na brigádního 
generála, v roce 1937 se stal podnáčelníkem Hlavního štábu. Byl 
jedním z nejbližších spolupracovníků generála Ludvíka Krejčího. Po 
vyhlášení mobilizace v září 1938 se stal náčelníkem štábu Hlavního 
velitelství mobilizované armády. 15. března 1939 ráno nařídil zničení 
všech důležitých spisů Hlavního štábu. Zapojil se do vojenského 
odboje, byl vězněn. V květnu 1945 se aktivně zapojil do Pražského 
povstání. V roce 1953 byl zbaven téměř celého důchodu, takže musel 
nastoupit do zaměstnání. Pracoval v továrně na výtahy, nejprve jako 
účetní, později jako noční vrátný.

Karel Husárek (1893 - 1972)
V roce 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. Zúčastnil 

se řady bojů na Sibiři. V roce 1920 se vrátil do Československa. 
V roce 1933 byl povýšen na brigádního generála a převzal funkci 
I. zástupce náčelníka Hlavního štábu československé branné moci. 
Zabýval se mimo jiné výstavbou opevnění a v březnu 1935 se proto 
stal ředitelem opevňovacích prací. V roce 1936 povýšen na divizního 
generála. Od října do prosince 1938 byl ministrem veřejných prací 
v úřednické vládě generála Syrového, koncem října se podílel na 
organizaci odletu Edvarda Beneše do zahraničí. V roce 1950 byl 
degradován na vojína. Pracoval ve Státním nakladatelství technické 
literatury jako překladatel a přeložil téměř dvě desítky odborných 
knih. V listopadu 1991 byla Karlu Husárkovi posmrtně vrácena 
hodnost divizního generála.

Autor: Jaroslav Hubený, 9. února 2015, www.idnes.cz
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Úspěch žáků ZUŠ Králíky v okresních kolech soutěže
Soutěž či soutěžní přehlídka pro žáky základních uměleckých 

škol bývá vyhlášena každoročně MŠMT v různých uměleckých 
oborech. V letošním školním roce mají možnost si spolu zasoutěžit 
žáci ve hře na dechové nástroje, sólovém zpěvu a tanci. I my jsme 
v měsíci lednu při školním kole této soutěže vybrali pár zástupců 
z řad žáků naší školy a vyslali je v první polovině měsíce února 
do okresních kol. 

Za dechové oddělení, po splnění podmínek soutěže a předepsané 
délky skladeb, postoupili do okresního kola Richard Kosuk (hra 
na tenor), Veronika Halířová a Tereza Kárníková (hra na příčnou 
flétnu), Lucie Strnadová, Adéla Švandová a Šárka Kučerová (hra 
na zobcovou flétnu), Leona Žižková (hra na klarinet). V sólovém 
zpěvu si za 0. kategorii vybojovala postup tři děvčata, a to Gabriela 
Muchová, Sára Podolská a Vendula Wotawová. Do okresní soutěžní 
taneční přehlídky bylo vysláno za naši školu 6 tanečních choreogra-
fií s názvy Proměny, K obrazu mému, V mraveništi, Svatojánská 
noc, Košile a Prstýnek.

A jak naši žáci v okresních kolech uspěli?
Hudební obor:
Richard Kosuk (tenor) 1. cena s postupem do krajského kola
Veronika Halířová (příčná flétna) 2. cena
Tereza Kárníková (příčná flétna) 2. cena
Lucie Strnadová (zobcová flétna) 1. cena s postupem do kraj-

ského kola

Adéla Švandová (zobcová 
flétna) 1. cena s postupem do 
krajského kola

Šárka Kučerová (zobcová 
flétna) 2. cena

Leona Žižková (klarinet) 1. 
cena s postupem do krajského 
kola

Gabriela Muchová (sólový zpěv) 1. cena s postupem do kraj-
ského kola

Sára Podolská (sólový zpěv) 2. cena
Vendula Wotawová (sólový zpěv) 2. cena
Taneční obor:
V mraveništi - přímý postup do krajského kola + diplom za 

choreografii a interpretaci
Košile - návrh na postup do krajského kola
K obrazu mému - návrh na postup do krajského kola + diplom 

za výtvarné zpracování
Prstýnek - diplom za muzikálnost
Svatojánská noc - diplom za spontánní taneční projev
Všem našim žákům upřímně blahopřejeme a přejeme hodně 

štěstí a úspěchu do krajských kol této soutěže, které proběhnou 
v měsíci březnu!

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Ohlédnutí za projektovými dny:
„Poznáváme život v cizích zemích“

Jak se žije v cizích zemích, a zároveň 
se v jednu proměnit, nám umožnili naši 
učitelé formou projektového dne. Projekt 
nesl jméno „Poznáváme život v cizích ze-
mích“ – každá třída měla možnost vybrat si 
stát světa, kolem kterého se to u nich bude 
všechno točit.

A tak to ve čtvrtek 18. prosince, kdy 
jsme se připravovali na prezentování „naší“ 
země ostatním, vypadalo v každé třídě 
trochu jinak. Pojďme se tedy podívat, jak 
to v každé třídě vypadalo:

V 6. A se připravoval irský tanec i irské 
pití, ještě je tu hodně práce – však je na 
to čas až do půl jedné. Oranžově se natírá 
tenisový kurt, béžově Big Ben, lepí se 
rodokmen královské rodiny a chystá se čaj 
o páté. 6. B zvolila Anglii. 

7. A pracuje ve výtvarné dílně. Už se tu 
rýsuje papírové Koloseum i papírová pizza 
s trojrozměrnými rajčaty. Uhádnete, jakou 
zemi si žáci 7. A vybrali? Ano, jde o Itálii.

7. B si připravila tanec na skotskou me-
lodii. Též se tady pracuje na velkolepém 
zeleném překvapení, které uvidíme zítra při 
vstupu do školy, slibují sedmáci.

Přípravy na zítřejší prezentaci probíhají 
i v 8. A. A tak se tady píše, lepí, kreslí, 
stříhá i věší.

V 8. B vyrůstá krabicový trojrozměrný 
model naší školy, na kterém pracuje několik 
chlapců. Osmáci zvolili Českou republiku, 
a tak se mimo jiné pracovalo i na mapě 
s vyznačenými památkami UNESCO i na 
plakátech s informacemi o naší přírodě 
i o českých významných osobnostech.

Veliká, temperami kreslená vlajka, která 

visí na stěně 8. C, vodorovně pruhovaná. 
Černá, červená, žlutá. Willkommen in 
Deutschland!

U dveří stojí hokejista. Bližším pohledem 
zjišťuji, že to není tak úplně hokejista, ale 
Sára v dresu, který nese jméno Crosby. A 
ta nás pouští do kanadských zákoutí 9. A.

Ozývá se potlesk. 9. B už jen dopilová-
vá svůj tanec na mix písní od ABBY. Jdu 
vyzjistit pár informací od hlavní tanečnice 
Žandi. Zajímá mne, zda bylo složité pře-
svědčit kluky, aby se k tanci také připojili. 
„Ne, prostě jsme jim řekli, že to zatancujem 
všichni, no a tak šli,“ směje se Žanďa. „Na-
cvičování nám trvalo dvě hodiny,“ dodává.

Vchod u dveří do 9. C střeží papíroví tro-
llové a dvě dívky ve vikingských helmách. 
Dostane se nám norského uvítání a následně 
českého překladu. V 9. C je to vyladěno do 
modrých a bílých barev, vikingských helem 
a zvláštního norského cukroví.

V pátek 19. prosince střeží vchod do 
školy velká zelená lochneska, která chrlí 
dým, a nás čeká prezentování našich vý-
tvorů. První se spolu na obchůzku vydali 
učitelé, potom žáci. Všichni se opravdu 
moc snažili, učitelé nešetřili chválou, třídní 
učitel 8. A, pan učitel Marek „své děti“ 
velmi chválil a objasnil nám i důvod, proč 
vybral Finsko. „ Bylo to ze dvou důvodů,“ 
vysvětluje. „Za prvé, protože se mi hrozně 
líbí jejich příroda – lesy a jezera – já mám 
obecně rád jezera, a ne teplo, a Finsko je na 
severu. A druhý důvod byl, že můj skoro-
švagr tam poslední dobou často létá, takže 
jsem měl informace, viděl jsem spoustu 
fotek. Na projekt samotný jsme měli velmi 

málo času, děti se do toho opravdu pustily, 
to se mi líbilo, ve čtvrtek se začalo makat 
a oni jeli, spolupracovali, spoustu věcí už 
měli připravených, takže je musím opravdu 
pochválit.“

I já jsem se (nejen) v 8. A dozvěděla 
spoustu zajímavých věcí. Proto si můžete 
zkusit náš testík -tak schválně, kolik toho 
o světě, ve kterém žijete, víte vy?

1) Kde se nachází nejstarší strom, který 
byl na Zemi zdokumentován, objevil ho 
tamější učitel zeměpisu a pojmenoval ho 
po svém psovi?

a) v Kanadě
b )ve Švédsku
c) v Irsku

2) Kde se nachází více saun než aut?
a) ve Finsku
b) v Itálii
c) v České republice

3) Kde k tradiční vánoční večeři patří 
rýžová kaše?

a) v Německu
b) v Norsku
c) v Anglii

4) Který stát se umístil na 1. místě (r. 
2005) v indexu kvality života?

a) Finsko
b) Švédsko
c) Irsko

Správné odpovědi: 1B, 2A, 3B, 4C

Klára Bajtová s pomocí Nely Zezulkové
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Nominace byly uděleny
S počátkem nového volebního období 

pomalu končí volební období osadních 
výborů v místních částech Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka, Horní Lipka, Dolní 
Boříkovice, Heřmanice a Červený Po-
tok. Zřízení těchto osadních výborů sice 
není zákonnou povinností, ale dobré 
zkušenosti z minulých let nám rozhodně 
potvrzují, že jsou potřebným poradním 
orgánem vedení města a důležitým ko-
munikačním nástrojem s občany v těchto 
obcích. Většina obcí své osadní výbory 
v minulém volebním období měla. Letos 
jsme však zaznamenali jeden zásadní 
úspěch. Po delším období se nám poda-
řilo opět získat dostatečný počet zájemců 
také na Dolní Hedeči. V období od 5. 2. 
2015 do 15. 2. 2015 tak mohly proběh-
nout ve všech sedmi místních částech 
veřejné schůze, na kterých občané no-
minovali své zástupce pro další období 
a kterých se zúčastnili také starostka 
a místostarosta města. Někde bylo zájem-
ců více, jinde méně, proto budou některé 
osadní výbory tříčlenné a jiné pětičlenné. 
Někde nedoznalo složení zásadních 
změn, jinde došlo k jisté “generační” 
obměně. Na všech místech ale byla volba 
jednomyslná a navržení kandidáti získali 
podporu všech přítomných. V každém 
osadním výboru byl také nominován 
jeden z kandidátů na funkci předsedy. 

Také tato volba byla vždy jednomyslná. 
Přítomnost zástupců vedení města využili 
přítomní občané k diskuzi a otázkám na 
nejrůznější témata.  

Definitivní tečku teď musí udělat za-
stupitelstvo města, které bude na svém 
nejbližším zasedání volit z  nominova-
ných kandidátů osadní výbory a jejich 
předsedy. Věřím, že zvolené osadní 
výbory budou, stejně tak jako v minulých 
letech, důležitou součástí při plánování 
a realizaci těchto plánů v jednotlivých 
místních částech. 

Jednání zastupitelstva města proběhne 
v pondělí 16. 3. 2015 v 17:00 hod. ve 
velkém sále Klubu Na Střelnici. Jste 
srdečně zváni.
Mgr. Martin Hejkrlík – místostarosta
Přehled kandidátů na členy osad-

ních výborů
Prostřední Lipka, 5 členů: Procház-

ková Dana, DiS – předseda, Mgr. Beran 
Miroslav, Procházka Pavel, Linhart 
Jaroslav, Linhart Jaroslav ml. – členové 

Horní Lipka, 3 členové: Špontáková 
Jitka – předseda, Suchomelová Alena, 
Hladová Jana – členové

Dolní Lipka, 5 členů: Juránek Arnošt 
– předseda, Kesnerová Marie, Kacálková 
Dana, Kacálek Milan, Štieber Petr – 
členové 

Dolní Hedeč, 5 členů: Podzimková 

Ludmila – předseda, Vašina Josef, So-
tonová Hana, Sotona Pavel, Martinec 
Jaroslav – členové 

Dolní Boříkovice, 3 členové: Macan 
Martin – předseda, Myška Oldřich, Hal-
brštát Jan – členové 

Heřmanice, 5 členů: Mgr. Švanda 
Jiří – předseda, Švec Richard, Brůna 
Petr, Bartoníček Jiří, Mezuliánová Jana 
– členové 

Červený Potok, 3 členové: Ing. Marek 
Petr – předseda, Hetflajš Stanislav, Brych 
Jaroslav – členové
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Termíny mobilních sběrů
velkoobjemových odpadů v roce 2015

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

Ul. Tkalcovská 4. 4. 26. 9.
U Pivovaru 4. 4. 26. 9.
Ul. Kosmonautů 11. 4. 3. 10.
Parkoviště u Reichlů 11. 4. 3. 10.
Parkoviště u Úřadu práce 18. 4. 10. 10.
Sběrný dvůr Králíky (sídlo SMK) 18. 4. 10. 10.
Ul. Polní 18. 4. 10. 10.
U Autocentra Springer 25. 4. 17. 10.
Hřiště za ČMPK 25. 4. 17. 10.
Parkoviště u Střelnice 2. 5. 24. 10.
Ul. V Aleji 2. 5. 24. 10.

Integrované obce – svoz velkoobjemového odpadu pojezdem vozidel SMK po hlavní komunikaci vedoucí 
obcí, odpad je třeba připravit ve svozový den nejpozději do 7.00 hod. k této komunikaci

Dolní Hedeč 9. 5. 5. 9.
Červený Potok 9. 5. 5. 9.
Horní Lipka 16. 5. 12. 9.
Prostřední Lipka 16. 5. 12. 9.
Heřmanice 16. 5. 12. 9.
Dolní Lipka 23. 5. 19. 9.
Dolní Boříkovice 23. 5. 19. 9.

Předmětem mobilního sběru není stavební odpad!!! Tento je možno za úhradu likvidovat přímo ve Sběr-
ném dvoru Králíky provozovaném naší společností.

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

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

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

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

Tel. + fax: 465 631 320, e-mail: sluzby.mesta.kraliky@email.cz
www stránky: www.sluzbymestakraliky.cz



Králický zpravodaj 3/2015 - 8

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
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Rekonstrukce silnice z Králík na
Červený Potok výrazně zlevnila
Pardubice (29. 1. 2015) – Téměř pět 

milionů korun ušetřil Pardubický kraj 
při rekonstrukci části silnice z Králík 
na Červený Potok. O snížení konečné 
ceny stavby za téměř 50 milionů korun 
informoval hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. 
„Dodavatel  stavby  identifikoval méně-

práce na celé trase, což dokazuje, že naše 
investiční  oddělení  detailně  sleduje,  jaké 
práce byly na stavbách skutečně provedeny. 
Celkovou vysoutěženou částku se nám tak 
podařilo snížit o pět milionů korun, což tvoří 
úsporu více než deset procent. Jsem velmi 
rád, že se nám podařilo jít opačným směrem, 
než  často  uvádí média,“ uvedl hejtman 

Martin Netolický. „Chci poukázat hlavně na 
to, že i ve veřejné správě lze šetřit veřejné 
prostředky, pokud se provádí investiční 
činnost správně,“ dodal Martin Netolický. 

Rekonstrukce silnice II/312 byla zaháje-
na v březnu 2013. Vozovka svou šířkou ne-
vyhovovala kategorii silnice II. třídy, místy 
se propadala, byla nedostatečně odvodněná, 
což ničilo její povrch i pozemky v okolí. 
Modernizována byla konstrukční a krytová 
vrstva vozovky, zlepšen byl odvodňovací 
systém, tedy propustky a příkopy.

Silné výkřiky starostky vítězí nad morálkou
„Kosuk  si mě  vybral  za  nepřítele.  Je 

mojí  chybou,  že  se  živím  prací.  Kosuk 
je  člověk,  který  pro město  nic  neudělal. 
Předložte důkazy.“ A mnoho dalších po-
chvalných slov znělo z úst paní Ponocné na 
mojí adresu. Jako občan a zastupitel jsem 
si totiž dovolil upozornit na dlouho trvající 
problém střetu zájmu paní starostky. Bo-
hužel podstata problému se vůbec neřešila. 
Paní Ponocná si zřejmě vzpomněla na svá 
mladá politická léta. A vzala to hezky po 

bolševicku, pod heslem „nejlepší obrana 
je útok“. V této souvislosti jsem si vybavil 
staré české přísloví „starého psa novým 
kouskům nenaučíš“.

Oceňuji upřímnost, se kterou se paní 
Ponocná přiznala k tomu, že stále pracuje 
jako daňová poradkyně. Celá řada občanů 
se totiž mohla naivně domnívat, že hlavní 
úvazek má na radnici.

Kromě firmy PROKEN, s.r.o., která 
stále dluží městu Králíky částku přes 

sto tisíc korun, považuji za důležité 
upozornit na příběh fa SMK. V letech 
2006-2008 Rada města Králíky schva-
lovala účetní závěrku této firmy bez 
výhrad. Ovšem, následně se paní Ponoc-
ná rozhodla zpochybnit svá předchozí 
odborná rozhodnutí o provedené kvalitě 
účetnictví a přiměla tehdejšího ředitele 
k rekonstrukci účetnictví společnosti. Na 
základě požadavků na transparentnost 
a nestrannost se rozhodla tohoto neleh-
kého úkolu zhostit sama se svojí firmou. 
Výsledek sice nepřinesl žádná zásadní 
odhalení nebo pochybení, ale dobitého 
území se již nevzdala. A ve firmě SMK 
již několik let vede účetní závěrky.

Závěrem je možno uzavřít, že občané 
města Králíky mohou klidně spát, protože 
účetnictví je v dobrých rukou a do kon-
trolních orgánů jsou zvoleni prověření 
lidé. Střet zájmů je předem vyloučen 
a běda těm, kteří si dovolí tento dobře 
fungující systém narušovat.

Ing. Roman Kosuk,
zastupitel zvolený za ČSSD

Děkujeme místní organizaci rybář-
ského svazu v Králíkách za věcný 
dar Adélce a Klárce Voglovým.

Koupím roubenku na pěk-
ném místě na Králicku.
Tel: 734 753 333.

Rodina koupí chalupu na samotě/
polosamotě do 1,2 milionu. Větší 
pozemek výhodou. E-mail: jpirkl@
centrum.cz, tel. 604 293 317.
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 1 konaného 9. února 2015

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

Z jednání omluveni: Vyšohlíd Antonín, 
Šiko Pavel.

Za MěÚ: Prausová Jitka, Ing. Kubíčková 
Věra.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů 
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Návrh Ing. Kosuka
na odvolání starostky

4.2. Majetkové operace
4.3. Poskytnutí jednorázového

příspěvku MAS Orlicko
4.4. Schválení zástupce města

na valné hromadě
– EKOLA České Libchavy

4.5. Schválení zástupce města
na valné hromadě
– VaK Jablonné nad Orlicí

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

1. Zahájení, prezence a určení ověřo-
vatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 
13 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je 
tedy usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu 
z jednání ZM ze dne 8. 12. 2014 pan Antonín 
Vyšohlíd a Mgr. Miroslav Beran nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu byli 
navrženi a schváleni pan David Hrda a Ing. 
Ladislav Dostálek.

ZM/2015/01/001: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání pana 
Davida Hrdu a Ing. Ladislava Dostálka.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

2. Schválení programu
Nebyla navržena žádná změna ani doplně-

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

ZM/2015/01/002: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 01.
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 

Hejkrlík. Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Návrh Ing. Kosuka na odvolání 

starostky
Ing. Kosuk seznámil přítomné se svým 

návrhem na odvolání starostky z důvodu 
střetu zájmů podnikatelských aktivit Jany 
Ponocné a plnění povinností v oblasti hos-
podaření obce.

ZM/2015/01/003: Zastupitelstvo města 
Králíky odvolává Janu Ponocnou z funk-
ce starostky města Králíky. 
Hlasování: 1:7:5 (neschváleno)

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Schválení Pravidel pro nakládání 

s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky

ZM/2015/01/004: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje Pravidla pro nakládání 
s nemovitými věcmi ve vlastnictví města 
Králíky, spis. zn. PP/186/P/2015, v před-
loženém znění. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

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

ZM/2015/01/005: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků st.p.č. 
118/1 – zastavěné plochy a nádvoří o vý-
měře 318 m2 a st.p.č. 118/2 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 78 m2 v k.ú. 
Dolní Hedeč, které jsou evidovány na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
panu M. B. Králíky za kupní cenu ve výši 
41.158 Kč. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

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

ZM/2015/01/006: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemků p.p.č. 
111/2 – vodní plochy o výměře 58 m2, p.
p.č. 142/3 – vodní plochy o výměře 63 m2, 
p.p.č. 2065/2 – vodní plochy o výměře 12 
m2, p.p.č. 2199/8 – vodní plochy o výměře 
1 m2, p.p.č. 2199/9 – vodní plochy o výmě-
ře 3 m2 a p.p.č. 2199/10 – vodní plochy 
o výměře 32 m2 v k.ú. Králíky, které jsou 
evidovány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, Lesům České republiky, 
s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 
1106, 501 68 Hradec Králové za kupní 
cenu ve výši 14.138 Kč včetně DPH. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.4. Neschválení záměru prodeje po-
zemku p.p.č. 1003/2 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2015/01/007: Zastupitelstvo měs-

ta Králíky neschvaluje záměr prodeje 
pozemku p.p.č. 1003/2 – ostatní plochy 
o výměře 490 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je evidován na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši znaleckého posudku, nejméně 
však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.2.5. Neschválení záměru prodeje po-
zemků p.p.č. 207/2 a p.p.č. 207/16 v k.ú. 
Králíky

ZM/2015/01/008: Zastupitelstvo měs-
ta Králíky neschvaluje záměr prodeje 
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 evidované na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního 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. 
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)
4.2.6. Neschválení záměru prodeje části 

pozemku p.p.č. 2254 v k.ú. Červený Potok
Po proběhlé diskusi navrhla starostka 

hlasovat o pozměněném návrhu usnesení.
ZM/2015/01/009: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2254 – ostatní plochy 
o výměře cca 100 m2 v k.ú. Červený Potok 
(pozemek pod parkovacím místem), který 
je evidován na LV č. 10001 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 
50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.7. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3529 
v k.ú. Králíky

ZM/2015/01/010: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3529 – orné půdy o výměře 1 041 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifi-
kací 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 pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.8. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 3508 
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v k.ú. Králíky
ZM/2015/01/011: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 3508 – orné půdy o výměře 1 227 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 
350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) s bonifi-
kací 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 pra-
videl pro nakládání s nemovitými věcmi 
a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.9. Záměr směny části pozemku p.p.č. 
1405/3 ve vlastnictví města Králíky za část 
pozemku p.p.č 1394 ve vlastnictví paní M. 
S. vše v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2015/01/012: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr směny části 
pozemku p.p.č. 1405/3 – trvalého trav-
ního porostu o výměře 1 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice za kupní cenu ve výši 130 
Kč, 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 ve 
výši 74.120 Kč, část je označena GP č. 
288-98/2014 ze dne 3. 11. 2014 jako díly 
b+c, které jsou ve vlastnictví paní M. S., 
Sobotín a evidovány na LV č. 26 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí s tím, že rozdíl kupních cen ve výši 
73.990 Kč + náklady spojené s převodem 
uhradí město Králíky, a ukládá záměr 
směny zveřejnit. 
Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.10. Schválení prominutí dluhu společ-
nosti PROKEN s.r.o.

Po proběhlé diskusi navrhla starostka 
hlasovat o novém návrhu usnesení.

ZM/2015/01/013: Zastupitelstvo města 
Králíky odkládá rozhodnutí o prominutí 
dluhu ve výši 106.780 Kč a nákladů řízení 
ve výši 11.272 Kč společnosti PROKEN 
s.r.o., IČO 25279157, se sídlem Chobot 
1524/24, 767 01 Kroměříž, který povinné 
vznikl v souvislosti s pronájmem prostor 
sloužících podnikání, na příští jednání 
ZM.
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.3. Poskytnutí jednorázového příspěv-
ku MAS Orlicko

Místopředseda MAS Orlicko Ing. Josef 
Paďour a manažerka Ing. Ivana Vanická 
seznámili přítomné s podrobnou činností 
sdružení a s důvody, pro které žádají o po-
skytnutí mimořádného příspěvku.

ZM/2015/01/014: ZM schvaluje poskyt-

nutí mimořádného jednorázového pří-
spěvku na činnost v roce 2015 ve výši 10 
Kč/občan Místní akční skupině Orlicko.
Hlasování: 10:0:3 (schváleno)

4.4. Schválení zástupce města na valné 
hromadě – EKOLA České Libchavy

ZM/2015/01/015: ZM zplnomocňuje 
místostarostu města pana Mgr. Martina 
Hejkrlíka k zastupování města v orgánu 
(valné hromadě) firmy EKOLA České 
Libchavy s.r.o.
Hlasování: 11:0:2 (schváleno)

ZM/2015/01/016: ZM v souladu s usta-
novením § 84 odst. (2) f) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích schvaluje pana 
Pavla Brandejse jako zástupce zmocněnce 
města Králíky na všech valných hroma-
dách společnosti EKOLA České Libchavy 
s.r.o., IČ: 49813862.
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.5. Schválení zástupce města na valné 
hromadě – VaK Jablonné nad Orlicí

ZM/2015/01/017: ZM zplnomocňuje 

místostarostu města pana Mgr. Martina 
Hejkrlíka k zastupování města v orgánu 
(valné hromadě) firmy Vodovody a kana-
lizace Jablonné nad Orlicí a.s.
Hlasování: 11:0:2 (schváleno)

ZM/2015/01/018: ZM v souladu s usta-
novením § 84 odst. (2) f) zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, schvaluje pana 
Pavla Brandejse jako zástupce zmocněnce 
města Králíky na všech valných hroma-
dách společnosti Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s., IČ: 48173398.
Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Nebylo přijato žádné usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Jednání ZM bylo ukončeno v 19:46 hodin. 
Výpis zajistila redakce KZ

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

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ
poradna se koná dne 8. 4. 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.
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Výpis z jednání Rady města Králíky
2. 2.
RM schvaluje odstoupení od smlouvy 

o provedení a bezúplatném převedení 
investic uzavřené dne 14. 5. 2013 mezi 
městem Králíky a paní J. T., Králíky 
(RM/2013/15/186 ze dne 17. 4. 2013) a to 
z důvodu, že stavební úpravy nebudou 
prováděny. 

RM schvaluje změnu 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, se sídlem 
Dolní Ředice v předloženém znění. 
Předmětem pronájmu nadále zůstávají 
pozemky p.p.č 620/2 – ostatní plocha, 
p.p.č. 624 – trvalý travní porost, p.p.č. 
741/ - 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 evi-
denci 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. 

RM schvaluje záměr pronájmu pro-
storu sloužícího podnikání v objektu 
občanské vybavenosti čp. 414, který je 
součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. 
Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí. Jedná se o prostor ordi-
nace, čekárny a sociálního zařízení ve 2. 
NP vpravo o výměře celkem 44,39 m2 
(z toho započitatelná výměra činí 22,81 
m2), účel pronájmu – ambulance klinické 
logopedie, druh podnikání – poskytování 
nelékařské zdravotní péče, nájemné ve 
výši 480 Kč/m2/rok a RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM bere na vědomí výpověď nájemní-
ho vztahu k prostorům o celkové výměře 
162,25 m2 v objektu občanské vybave-
nosti čp. 109, který je součástí pozemku 
st.p.č. 285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, podanou paní 
A. D., Králíky. Nájemní vztah skončí 
uplynutím 3 měsíční výpovědní doby 
dnem 30. 4. 2015. 

RM ruší rozhodnutí RM/2015/03/054 
ze dne 26. 1. 2015 a doporučuje schválit 
Pravidla pro nakládání s nemovitými 
věcmi ve vlastnictví města Králíky, spis. 
zn. PP/186/P/2015, v předloženém znění 
a ukládá MO předložit schválení pravidel 
na jednání ZM.

RM ruší rozhodnutí RM/2015/03/055 
ze dne 26. 1. 2015.

RM doporučuje schválit záměr pro-
deje pozemku p.p.č. 3508 – orná půda 

o výměře 1 227 m2 v k.ú. Králíky, který 
je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za kupní cenu 
ve výši 350 Kč/m2 (bez dalších nákladů) 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uve-
dení 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 zaří-
zení 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 ruší usnesení RM/2015/03/056 ze 
dne 26. 1. 2015 a doporučuje schválit zá-
měr 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 PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 (bez 
dalších nákladů) s bonifikací ve výši 100 
Kč/m2 po uvedení stavby rodinného domu 
do užívání a přihlášení stavebníka rodin-
ného domu k trvalému pobytu nejpozději 
do 4 let od podpisu kupní smlouvy s tím, 
že součástí kupní ceny není příslušné 
technické zařízení na pozemcích (napo-
jovací 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.

9. 2.
RM doporučuje schválit nákup po-

zemku p.p.č. 1180/2 – trvalého travního 
porostu o výměře 16 m2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice, který je zapsán na LV č. 302 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, od pana P. K., 
Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku s tím, že náklady spojené s pře-
vodem uhradí město Králíky. Zároveň 
RM ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM.

RM doporučuje zrušení rozhodnutí 
ZM/2014/03/042 ze dne 16. 6. 2014 
týkající se schválení služebnosti pro 
oprávněné město Králíky a rozhodnutí 
ZM/2014/05/071 ze dne 8. 9. 2014 týka-
jící se schválení prodeje pozemku p.p.č. 
254 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, který 
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to do podílového spoluvlast-
nictví vlastníkům bytových jednotek 
v bytovém domě čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách, který je součástí pozemku 
st.p.č. 234 v k.ú. Králíky. Zároveň RM 

ukládá MO předložit bod na jednání ZM.
RM doporučuje schválit přípravu 

prodeje pozemku st.p.č. 729 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 789 m2 v k.ú. 
Králíky, jehož součástí je stavba bytového 
domu čp. 583 v ul. Fr. Palackého, a který 
je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a to formou vlastnické-
ho práva k jednotkám dle § 1158 a násl. 
NOZ (prohlášení, znalecký posudek) 
a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. Zároveň RM doporučuje připravit 
prodej pozemku p.p.č. 651/27 – zahrady 
o výměře 799 m2 v k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV 10001 u Katastrálního úřa-
du pro PK, Katastrálního pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to do podílového spoluvlast-
nictví vlastníkům jednotek v předmětném 
bytovém domě, a ukládá předložit bod na 
jednání ZM. 

RM doporučuje schválit přípravu pro-
deje pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 625 m2 v k.ú. 
Králíky, jehož součástí je stavba bytového 
domu čp. 658 v ul. V Bytovkách, a který 
je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a to formou vlastnického 
práva k jednotkám dle § 1158 a násl. NOZ 
(prohlášení, znalecký posudek) a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. Záro-
veň RM nedoporučuje připravit prodej 
pozemku p.p.č. 284/4 – ostatní plochy 
o výměře 1 380 m2 v k.ú. Králíky, který 
je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a to do podílového 
spoluvlastnictví vlastníkům jednotek 
v předmětném bytovém domě, a ukládá 
předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě spočívající v uložení, zřízení 
a provozování stavby na pozemcích p.p.č. 
3445 a p.p.č. 3456 v k.ú. Králíky, které 
jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a dále v právu přístupu 
a příjezdu pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí, a jí pověřeným 
třetím osobám. Služebnost inženýrské 
sítě se zřizuje na dobu neurčitou a za jed-
norázovou úhradu 1 Kč/m2 + DPH (město 
Králíky je akcionářem) s tím, že celková 
náhrada za služebnost bude stanovena 
po dokončení stavby, její kolaudaci a vy-
pracování geometrického plánu. Zároveň 
RM souhlasí do doby realizace uzavřít 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. 

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
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věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
2005233/VB/02 uzavřené dne 14.11.2014 
mezi městem Králíky a ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 
týkající se rozšíření zatížení věcným 
břemenem – služebností o pozemek p.p.č. 
680/9 – t. t. porostu v k.ú. Prostřední 
Lipka, který je zapsán na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, - „vybudování 
nové kabelové přípojky nn, která nahradí 
stávající venkovní přípojku z holých 
vodičů“ na žádost majitele nemovitosti 
čp. 113 v k.ú. Prostřední Lipka pana J. 
Š., Žamberk. 

RM bere na vědomí vyrozumění 
o podaném odvolání proti rozhodnutí 
o nařízení odstranění stavby manželů 
J. a J. K., Králíky ve věci vybudování 
balkonových dveří z okna ve 3 NP v čp. 
4/6 v Králíkách.

RM schvaluje odpisový plán příspěv-
kové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky pro rok 2015.

RM schvaluje připojení města Králíky 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Ti-
bet“ formou vyvěšení tibetské vlajky na 
budově radnice (č.p. 5) dne 10. 3. 2015 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT odeslat 
organizátorům akce informaci o zapojení 
města Králíky do této kampaně.

RM schvaluje přímý příspěvek ve 
výši 2.500 Kč v rámci Dotačního a pří-
spěvkového programu Místní organizaci 
Českého rybářského svazu v Králíkách, 
zastoupené panem Jiřím Darebným 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zařadit 
žádost do Dotačního a příspěvkového 
programu města Králíky na rok 2015. 

RM bere na vědomí informaci vedoucí-
ho příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky. Rada města souhlasí s ukon-
čením pracovního poměru vedoucího 
příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky dohodou ke dni 31. 8. 2015 
a ukládá vedoucímu odboru ŠKT zajistit 
nezbytné organizační záležitosti spojené 
s přípravou před vyhlášením konkursu.

RM bere na vědomí informaci vedou-
cího odboru ŠKT o pověření ke kontrole 
provedených pracích na obnovách kul-
turních památek v souladu s podmínkami 
dotací ministerstva kultury.

RM schvaluje dohody o vstupu na po-
zemky dle evidence registru půdy LPIS 
(evidence využití zemědělské půdy dle 
zákona č. 252/97 Sb., o zemědělství) 
o dotacích poskytovaných na zeměděl-
skou půdu v souvislosti s realizací stavby: 
„Vodovodní přivaděč Dolní Hedeč – Čer-
vený Potok“. Správci evidenčních bloků 
dotčených stavbou jsou:

Jaroslav Martinec, Králíky
BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky

Agrofruct a.s., Dolní Ředice
RM bere na vědomí informaci o prů-

běhu výběrového řízení na obsazení 
pracovního místa vedoucího Městského 
úřadu v Králíkách a doporučuje starostce 
města jmenovat do funkce Ing. Martina 
Košťála.

16. 2.
RM doporučuje schválit přípravu pro-

deje pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti čp. 109, a který 
je zapsán na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrálního pracoviště 
Ústí nad Orlicí, tj. znalecký posudek pro 
stanovení nabídkové kupní ceny a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM bere na vědomí inventarizační 
zprávu ÚIK ze dne 13. 2. 2015 včetně 
přijatých opatření ke zlepšení průběhu 
inventur.

RM schvaluje Směrnici pro odpisování 
dlouhodobého majetku města Králíky č. 
PP/187/S/2015 – odpisový plán v před-
loženém znění.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpra-
cování dokumentace pro podání žádosti 
o dotaci z operačního programu SFŽP 
v rámci Operačního programu životního 
prostředí dle výzvy SFŽP pro akci „Za-
teplení Kulturního domu Králíky“ mezi 
městem Králíky a firmou MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 
Brno – Královo Pole, 612 00.

RM bere na vědomí sdělení odboru 
ŠKT a ukládá odboru VTS prověřit 
technický stav objektu č.p. 488 tělocvič-
na v ulici Nádražní se zaměřením na 
střešní konstrukci a ukládá řediteli PO 
Gymnázium a základní škola Králíky 
doložit oprávnění revizora k posuzování 
stavu budovy.

RM schvaluje návrh smlouvy o dílo 
mezi městem Králíky a varhanářem Pav-
lem Červenkou, Jakubovice 2, Lanškroun 
a ukládá odboru ŠKT zajistit provedení 
odborných prací spojených s rekonstrukcí 
varhan umístěných v kostele Panny Marie 
v Dolní Lipce.

RM schvaluje výzvu a zadávací do-
kumentaci včetně všech příloh k podání 
nabídky na veřejnou zakázku „Konsoli-
dace IT ORP Králíky“ ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na dodávky, kde 
kromě pořízení zboží je předmětem i po-
skytnutí služeb souvisejících s montáží 
a uvedením zboží do provozu a zároveň 
schvaluje oslovení těchto pěti dodavatelů: 
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 
561 51 Letohrad; ANECT a.s., Vídeňská 
204/125, Přízřenice, 619 00 Brno; VER-
TIX s.r.o., Fáblovka 404, Polabiny, 533 

52 Pardubice; AutoCont CZ a.s., Horno-
polní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava; CSF, s.r.o., Střelecká 672, 500 
02 Hradec Králové.

RM jmenuje komisi pro otevírání 
obálek s nabídkami veřejné zakázky 
„Konsolidace IT ORP Králíky“ ve slo-
žení: členové komise Ing. Roman Švéda, 
Ing. Jan Divíšek, Jaroslav Vacek, Jana 
Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík; jako 
náhradníci: Ing. Miroslav Macháček, Bc. 
Martin Mlynář, Bc. Pavel Šverák, Jan 
Čuma, Herbert Holly.

RM jmenuje komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„Konsolidace IT ORP Králíky“ ve slo-
žení: členové komise Ing. Roman Švéda, 
Ing. Jan Divíšek, Jaroslav Vacek, Jana 
Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík; jako 
náhradníci: Ing. Miroslav Macháček, Bc. 
Martin Mlynář, Bc. Pavel Šverák, Jan 
Čuma, Herbert Holly. 

23. 2.
Město jako vlastník pozemků p.p.č. 

1046/1, p.p.č. 1046/6 a p.p.č. 1046/57 
v k.ú. Králíky souhlasí se stavbou distri-
buční soustavy a zároveň RM schvaluje 
zřízení věcného břemene – služebnosti 
spočívající v umístění, provozování, 
opravami, údržbou a výměnou zařízení 
distribuční soustavy prostřednictvím 
třetích osob a dále v právu přístupu 
a příjezdu na pozemky p.p.č. 1046/1, 
p.p.č. 1046/6 a p.p.č. 1046/57 v k.ú. 
Králíky, které jsou zapsány na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se síd-
lem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále 
v právu umožnit v nezbytném rozsahu 
oprávněné, případně jí určeným třetím 
osobám, přístup a příjezd na uvedené 
nemovitosti. Věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí 
do doby realizace uzavřít smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene 
– služebnosti spočívající v umístění, pro-
vozování, opravami, údržbou a výměnou 
zařízení distribuční soustavy prostřednic-
tvím třetích osob a dále v právu přístupu 
a příjezdu na pozemek p.p.č. 2237 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávně-
nou ČEZ Distribuce, a.s.,  se sídlem 405 
02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu 
umožnit v nezbytném rozsahu oprávně-
né, případně jí určeným třetím osobám, 
přístup a příjezd na uvedenou nemovitost. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neur-
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čitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 
743/5 – ostatní plochy o výměře 424 m2, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje v předloženém znění smlouvu o výpůjčce č.j. 
809/2015 mezi městem Králíky a Sborem dobrovolných hasičů 
Králíky, se sídlem Karla Čapka 621, 561 69 Králíky, smlouva 
se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.

RM schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání, kde 
pověřuje Sdružení obcí Orlicko se sídlem Masarykovo náměstí 
166, 564 01 Žamberk centrálním zadáním nákupu elektřiny na 
komoditní burze.

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební 
produkce v souvislosti se zajištěním „Absolventského plesu 
2015“, pořádaného v kulturním domu „Střelnice“ v Králíkách, 
konané dne 28. 2. 2015 do 1. 3. 2015 do 04:00 hodin. 

RM souhlasí se skácením 4 javorů a 1 jasanu na p.p.č. 2109/1, 
10 javorů a 5 jasanů na p.p.č. 1024/1 a 7 javorů jasanolistých 
a 2 hlohů na p.p.č. 666/9 - vše v k.ú. Králíky. Současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem R. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele. Jmeno-
vaný si náhradou za provedené práce ponechá (pouze pro vlastní 
potřebu) vzniklé palivové dřevo bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením 2 ks břízy na p.p.č 306/13 v k.ú. 
Dolní Lipka a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem J. P., Králíky 

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

RM souhlasí se skácením 3 ks břízy a 1 ks borovice na p.p.č 
306/18 v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů 
s paní B. V., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou pro-
vedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou 
za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

RM souhlasí se skácením 10 ks smrku na p.p.č 2139/4 v k.ú. 
Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody 
o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem Č. D., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.

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.: 658/1. Ulice a obec: 
V Bytovkách, Králíky. Další údaje: velikost bytu 2+1, byt 
je v 3. n.p., celková podlahová plocha bytu je 54,2 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.499 Kč.
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.500 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč.
Výše předepsané jistoty: 7.497 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: 17. 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.

Projekt „Společně za úsměv“
podpořil Charitu
a domácí hospic

Obchodní družstvo Konzum Ústí n. Orl. a jeho zákazníci pod-
pořili mezi téměř třiceti neziskovými organizacemi v regionu 
i Oblastní charitu Ústí n. O. Díky projektu „Společně za úsměv“ 
získala Kč 14.441,- na pořízení injekčního dávkovače léků.

Zákazníci prodejen Konzumu přispěli prostřednictvím 30 Kč 
kuponu regionálním neziskovým organizacím, a Oblastní charita 
Ústí n. O. tak mohla zakoupit injekční dávkovač léků pro potřeby 
domácí hospicové péče. Tato zdravotnická pomůcka umožňuje 
kontinuální podávání léků, a zmírňuje tak bolesti zejména u onko-
logicky nemocných pacientů.

Služba domácí hospicové péče umožňuje těžce nemocným pa-
cientům strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. 
Speciálně vyškolené zdravotní sestry pracují s přesvědčením, že 
poslední dny každého člověka jsou vzácné a zasluhují ten nejlepší 
přístup. Prvořadým faktem je specializovaná profesionální zdra-
votní péče o pacienty, (např. infuze, cévkování, kyslíková terapie, 
pomoc při tlumení bolesti, peritoneální dialýza atd.) Domácí hospic 
poskytuje dále sociálně-právní, psychologickou nebo duchovní 
podporu pacientovi i jeho rodině. Služba působí v Ústí nad Orlicí, 
České Třebové, Chocni, Letohradě, Lanškrouně a okolí těchto měst.

Děkujeme všem, kdo přispěli na účel Oblastní charity Ústí 
nad Orlicí. Děkujeme obchodnímu družstvu Konzum Ústí n. O. 
za organizaci a přínos celé akce. Děkujeme vedení Konzumu za 
filozofii tohoto  projektu - zainteresovat své zákazníky na vědomí 
zodpovědnosti a sounáležitosti.

Iva Marková
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Návrhy na osobní bankroty
v občanské poradně

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou tzv. osob-
ního bankrotu (oddlužení, insolvence). Zákon upravující oddlužení 
se již několikrát změnil, avšak v současné době má dlužník v in-
solvenčním řízení velmi dobré postavení. Nově mohou insolvenční 
řízení zahájit i osoby s podnikatelskými dluhy. Pro oddlužení 
manželů jsou stanovená jasná pravidla.

Pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, musí mít 
2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí 
být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 
30 dní po splatnosti.

Oddlužení trvá 5 let od schválení návrhu. Své dluhy dlužník 
uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem ma-
jetku. O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, popř. sám soud. 
Insolvenčnímu správci, který je pověřen soudem k dohledu nad 
řízením, náleží odměna. 

Se sepisováním návrhů na povolení oddlužení máme několikaleté 
zkušenosti. Návrhy na oddlužení sepisujeme již od roku 2008. Tyto 
návrhy sepisujeme bezplatně.

Pokud si dlužníci k sepsání návrhu na oddlužení nevyberou 
občanskou poradnu, doporučujeme jim, aby si ověřili věrohodnost 
firmy, kterou o sepsání návrhu budou žádat. 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí

Provozní doba Občanské poradny Ústí nad Orlicí

PO Ústí n. Orlicí 9 - 12 objednaní 13 - 16 objednaní
ÚT Králíky 9 - 12 --------------------                          

ST Vysoké Mýto 9 - 12 --------------------                          

ČT
Ústí n. Orlicí 9 - 12 13 - 16 objednaní
Letohrad 9 - 12 --------------------                          

PÁ Lanškroun 9 - 12 --------------------                          
http://uo.charita.cz/sluzby/obcanska-poradna/

KATAPULT Retro Tour 2015 – 40let (1975 – 2015)
Tisková zpráva, autor: Katapult Records
Výjimečným, celoročním turné oslaví Katapult čtyřicet let trvání 

svojí existence. Turné je rozděleno na jarní, letní a podzimní část 
a skupina navštíví všechny myslitelné prostory, kde po celou dobu 
svojí existence vystupovala. Aby si každý fanoušek užil svoje 
oblíbené místo, nebo mohl poznat atmosféru míst, které by nikdo 
nečekal, skupina vystoupí ve špičkových oblíbených divadlech, 
kulturních domech, sokolovnách, rockových klubech, na náměs-
tích, festivalech, fotbalových stadionech a ve sportovních halách. 

Za uplynulých čtyřicet let písničky Katapultu zlidověly, jejich 
koncerty navštěvuje dnes již tří až čtyř generační publikum a tak stal 
doslova rodinnou kapelou.  “Je to víc, než jsem si kdysi mohl přát. 
Je to vlastně největší pocta, kterou může jakákoliv kapela na celém 
širém světě dosáhnout“ říká Olda Říha, leader kapely a dodává: „ 
Vedle příběhů ze života lidí, které zpíváme v našich písních a které 
fanouškové doslova prožili nebo ti mladší teprve prožijí, je to také 
určitě tím, že jsme po celou dobu nezměnili svoji image a chování 
ať už na jevišti, nebo v soukromí.  Katapultu lze prostě věřit – je 
to opravdu pravdivý příběh“.

Mnohaletou kariéru Katapultu postihly v jeho historii dva tvrdé, 
existenční údery. Od roku 1980 do roku 1985 nesměla skupina 
nahrávat nové desky a její jméno se nesmělo objevit v žádném 
z tehdejších médií ať už tiskových nebo obrazových,

včetně zákazu veřejného vystupování střídavě v různých kra-
jích a také v Praze. V roce 2009 zemřel baskytarista Jiří Šindelář. 
Z původní sestavy Katapultu zůstal Říha sám. Před tím v roce 2007 
nečekaně zemřel v 61 letech také bubeník Katapultu Anatoli „Tolja“ 
Kohout, který v kapele s přestávkami působil už od jejího založení.

Říha však koncem roku 2009 kapelu obnovil se spoluhráči o ge-
neraci mladšími. A povedl se zázrak. V roce 2010 skupina vydala 
novinkové album Radosti života a většina písní z něj se stala hity. 
(Casablanca, Metrosexuál, Když, srdce puls). Stala se totiž důležitá 
věc. Kontinuita s historií kapely byla navázána. Fanouškové vzali 
Říhovy nové spoluhráče za svoje a co je ještě důležitější, nové hity 
se vyrovnaly těm legendárním (Až, Hlupák váhá, Lesní manekýn, Já 
nesnídám sám, Vojín XY a vlastně vše, co kdy Katapult hrál a hra-
je).  Katapult v původním složení Říha – Šindelář – Kohout se tak 
stal legendou, na kterou se nedá zapomenout a obnovený Katapult 
s basákem Andy Budkou a bubeníkem Ondřejem Timplem si až 
drtivým způsobem (další nové hity: Oči… a  Made in rock´n´roll) 
a nezměrnou energií na svých koncertech vybudoval zpět místo 
tam, kam v naší pop music patří.  O znovuzrození skupiny natočil 
režisér Jan Gogola ml. dokumentární film Rock života a Česká 
televize pořad Třináctá komnata. 

Skupina Katapult vznikla v roce 1975. Tři, později už celoživotní 
kamarádi Olda Říha, Jiří „Dědek“ Šindelář a Tolja Kohout založili 
skupinu, aby si po dvanácti letech společného hraní v různých 
uskupeních konečně zahráli muziku svého srdce – rock. V podstatě 
okamžitě se stal Katapult velikým fenoménem na české rockové 
scéně a jeho písničky a hard rockový styl zaznamenal obrovský 
úspěch. Katapult se také ihned stal inspirací pro mnoho českých 
a slovenských kapel /Team,  Tublatanka/ a dalších. Inspiroval 
i skupinu Elán, se kterou navázal velké přátelství.  /Jožo Ráž byl 
jediným člověkem, který se v tehdejší normalizaci a posléze v době 
zákazu Katapultu dokázal svojí oblíbené české kapely veřejně za-
stat/. Katapult tak ukázal cestu mnohým hudebníkům „zalezlým“ 
v té době v kapelách slavných sólových zpěváků nebo hrajícím 
tehdejší módní styl jazzrock, který byl v době normalizace tolero-
ván, že cesta k vlastní kapele a rocku existuje. Fanoušky bezmezně 
milovaná skupina, o které se před lety psalo, že svým jednoduchým 
rockem „rozdělila národ“, po celou svou čtyřicetiletou kariéru nikdy 
neopustila svůj klasický rockový styl ulice postavený na bluesových 
základech a civilním projevu, který jí přinesl mnoho příznivců ale 
taky ovšem nevraživost některých hudebních kritiků. „O Black 
Sabbath se také v počátcích jejich kariéry psalo, že je to banda 
idiotů - a dnes jsou považováni za legendu světového rocku. Něco 
podobného platí i o Kiss nebo AC/DC,“ odpovídá kritikům Říha.

Katapult, rock a ulice života. 
Obyčejní lidé dokázali neobyčejnou věc. Ulice se stala hlavním 

náměstím, dvojnásobným Zlatým slavíkem, který prodává více než 
milión nosičů a odehrál přes 7 000 koncertů. Vydal 12 řadových 
desek, 5 výběrů, 2 vícediskové CD speciály, 6 live DVD, 1 celo-
večerní dokumentární film a 2 knihy. Získal sedm Zlatých desek 
a jednu platinovou. Vystřídal 10 bubeníků a 2 basisty. Českou 
akademií populární hudby byl v roce 2009 Katapult uveden do 
Síně slávy (Ceny Anděl).

Myšlenky & postřehy:
Jméno Oldřich Říha se natrvalo stalo synonymem slova Ka-

tapult. S obdivuhodnou zatvrzelostí s ní jde neustále za svým 
celoživotním snem – rock´n´rollem. 
Ilja Kučera ml., publicista, rozhlasový moderátor
Hudební kritika Katapultu léta vyčítala, že jeho písně jsou 

jednoduché a vlastně jde jen o pár akordů a i já jsem vůči ní jako 
novinář-recenzent někdy měl svoje výhrady. Jenže! Poskládat ty 
akordy za sebe tak, aby vznikl nosný, silný a zapamatovatelný riff, 
což je odjakživa základ rockové muziky, to je svým způsobem 
velké umění. A tohle umění Olda Říha vždycky ovládal a spousta 
muzikantů může jen tiše závidět.
Petr Korál, hudební publicista a moderátor
Napsat pěknou písničku na tři akordy je strašně těžké!
Paul McCartney, citace z knihy Jak vznikaly písně (Beatles)
Letí to především proto, že to vyhnali manažerskými prášky a za 

půldruhého roku z toho nic nezbude, za to bych dal krk.
Jiří Černý, hudební kritik: „Jak Katapult rozdělil národ“, ča-

sopis Melodie, září 1978
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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.

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

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

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

regeneračními postupy 
Ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin 
Štíty, náměstí Míru 53.
Objednat se můžete denně na telefonu 722939029.
Zábřeh, poliklinika budova C - Po, St, Čt od 8.00 
do 16.00 tel 583411944
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Pěstounská péče na Králicku
Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče 

o děti, o které nepečují jejich biologičtí rodiče. V případě svěření 
dítěte do pěstounské péče nevzniká mezi pěstouny a dítětem 
příbuzenský vztah (na rozdíl od osvojení). Práva rodičů k dětem 
v pěstounské péči zůstávají zachovány, nerozhodne-li soud 
jinak. S povinnostmi rodičů k nezl. dětem v pěstounské péči je 
to stejné, např. rodiče jsou povinni platit na nezl. dítě výživné.

Pěstounem se mohou stát manželé nebo jednotlivec. Zpro-
středkování pěstounské péče probíhá ve dvou fázích. První 
fáze je projevení zájmu osob o pěstounskou péči. S vyplněním 
žádosti o zařazení mezi žadatele o pěstounskou péči pomůžeme 
na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu 
Králíky. Žádost spolu s dalšími doklady postoupíme Krajskému 
úřadu Pardubice, který rozhoduje o zařazení žadatele do evi-
dence osob vhodných stát se pěstouny.  V této fázi se žadatelé 
účastní odborné přípravy přijetí dítěte do rodiny a odborného 
psychologického posouzení. Výsledkem této fáze je rozhodnutí 
o zařazení x nezařazení žadatelů mezi osoby vhodné stát se 
pěstouny.

Byl-li žadatel, žadatelé úspěšní a byli zařazeni mezi osoby 
vhodné stát se pěstouny, následuje druhá fáze zprostředkování 
pěstounské péče, kterou je vyhledávání děti ke konkrétním 
pěstounům. Jedná se o děti, o které dočasně pečují pěstouni na 
přechodnou dobu, zařízení pro děti vyžadující okamžitou po-
moc, dětské domovy. Po seznámení pěstounů s dětmi rozhoduje 
o svěření konkrétních dětí pěstounům soud. Po dobu procesu 
svěření dítěte do pěstounské péče je s pěstouny v kontaktu pra-
covnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.

Vedle popsaného procesu zprostředkování mohou být děti 
do pěstounské péče svěřeny příbuzným nebo jiným blízkým 
osobám v situacích, kdy rodiče nemohou o děti pečovat (tzv. 
příbuzenská pěstounská péče). Nejčastěji se jedná o prarodiče, 
jiné blízké příbuzné, s nimiž má dítě vztah. V těchto případech 
proces zprostředkování přes krajský úřad neprobíhá, o svěření 
dětí do pěstounské péče rozhoduje soud.

Současná právní úprava pěstounské péče upravuje práva 
a povinnosti pěstounů rozsáhleji, než tomu bylo v předchozím 

(pokračování na následující straně)
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Kurz malých vitráží
aneb

TECHNIKA TIFFANY

• Máte chuť přijít tvořit něco, co jste ještě nezkusili?
• Přijďte si vyrobit šperk, malou vitráž do okna nebo 
skleněné dárky pro své blízké!

Vše se naučíte na kurzu ‚Atelier Tiffany‘
Kurz můžete také věnovat jako dárkový poukaz

Potřebujete pouze chuť tvořit. Za čtyři hodiny stihnete 
hezkou ozdobu k zavěšení, zápich ke květině, nebo sou-
pravu šperků. Dílnu vede Daniela Pretoriusová, která vám 
se vším pomůže a poradí.

Co vás čeká: Vyrobíte si šablonu buď podle vlastního 
výtvarného návrhu, nebo podle návrhu z osvědčeného 
katalogu, vyzkoušíte si vyřezávat jednoduché tvary 
z plochého skla řezákem na sklo, brousit sklo na brusce, 
páskovat měděnou fólií, kompletovat díly k sobě, cíno-
vat, čistit a patinovat. Domů si odnesete hotovou vitráž 
a hlavně know-how. 

V ceně je veškerý výtvarný materiál na výrobu vitráže, 
poradna a laskavá péče odborného lektora.

Místo konání: Mateřské Centrum EMMA, Velké náměstí 
367 (v 1. patře budovy gymnázia), Králíky

Datum a čas: úterý 17.3. 2015, 17.00 – 21.00
Cena: 350,- Kč
Přihlášky: tel.č. 774 961 177 nebo email: mcemma@

seznam.cz

období (před 1. 1. 2013). Pěstouni uzavírají dohodu o výkonu 
pěstounské péče, v níž se zavazují k plnění povinností, dohoda 
pěstounům zaručuje také právo na poskytování podpůrných 
služeb. Dohodu o výkonu pěstounské péče mohou pěstouni 
uzavřít s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (tedy i Městským 
úřadem Králíky) nebo neziskovou organizací poskytující služby 
pro náhradní rodiny. Jsme rádi, že celkem z 12 pěstounských 
rodin s 15 dětmi na Králicku si Městský úřad Králíky k uzavření 
dohody o výkonu pěstounské péče zvolilo 10 rodin s 11 dětmi. 
Na každou takto uzavřenou dohodu pak město Králíky dostává 
od Úřadu práce ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče 
ve výši 48000,- Kč na jednu pěstounskou rodinu a rok. Příspě-
vek je poměrně krácen za dobu trvání dohody v kalendářním 
roce. Z tohoto příspěvku jsou hrazeny činnosti ve prospěch 
pěstounských rodin. Jedná se o účelově vázané prostředky, které 
nelze využít na nic jiného, než na podporu pěstounských rodin. 

V rámci naplňování dohody o výkonu pěstounské péče je pěs-
tounům pravidelně poskytováno sociální poradenství, podpora 
v péči o děti v pěstounské péči, odlehčovací služby, případně 
zprostředkováno individuální psychologické poradenství, vždy 
podle konkrétní situace dítěte a zájmu pěstounů.

Pěstouni mají právo a současně i povinnost zvyšovat a pro-
hlubovat si své znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče 
o děti v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po 
sobě jdoucích, tzv. vzdělávání pěstounů.

Pěstounům z územní působnosti Městského úřadu Králíky 
byla nabídnuta možnost plnění povinnosti vzdělávání ve 
spolupráci s městským úřadem. Této možnosti pěstouni využí-
vají a několikrát ročně se schází s psycholožkou Mgr. Terezou 
Černohousovou v prostorách městského úřadu, kde rozebírají 
svou aktuální situaci, přináší nová témata z oblasti péče o děti, 
vzájemně sdílejí zkušenosti, pracují na rozšiřování svých vý-
chovných kompetencí.

Vzdělávání pěstounů se uskutečnilo také v únoru 2015 v pro-
storách Mateřského centra EMMA, tentokrát společně s dětmi. 
Tým lektorů se rozrostl vedle Mgr. Terezy Černohousové 
o MUDr. Taťánu Horkou, dětskou a dorostovou psychiatričku, 
Mgr. Báru Veselou, psycholožku, a Mgr. Martina Suchomela, 
pedagoga. Pěstouni se věnovali svým tématům, děti měly pod 
dohledem dospělých program venku i uvnitř. Děkujeme Mateř-
skému centru EMMA, konkrétně paní Daniele Beranové a paní 
Kateřině Brůnové, za bezplatné zapůjčení prostor mateřského 
centra. Pro kladné ohlasy ze strany pěstounů, dětí i lektorů 
plánujeme společně víkendový pobyt pěstounů s dětmi v období 
podzimu 2015.

Dětí, o které nepečují jejich biologičtí rodiče, je stále více než 
pěstounů. V tomto čísle zpravodaje naleznete leták Pardubické-

Pěstounská péče na Králicku
(pokračování z předchozí strany) ho kraje ke kampani na vyhledávání pěstounů v Pardubickém 

kraji. Leták obsahuje  kontakty, na kterých se můžete dozvědět 
o pěstounské péči více. Zájemcům o další informace jsme k dis-
pozici i na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 316, přízemí budovy. 

Hana Lipenská, Bohumír Strnad
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Králíky

MUDr. Taťána Horká, Mgr. Tereza Černohousová, Mgr. Bára 
Veselá. 
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Program MC Emma březen 2015

 

herna Rybička místnost Sluníčko

Úterý 3. 3. Písničky a říkadla s babi Maru

Středa 11. 3. Cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu 16:30 – 17:30

Předporodní kurz 17:30 – 
19:00

Čtvrtek 5. 3. cvičení pro maminky s dětmi 
od 1 roku cvičení s kojeňátky do 1 roku

Úterý 10. 3.
Volná herna – trampolína v hlavní roli

Čteme s dětmi od kolébky – 2. setkání s Hankou Š. 
16:30 – 17:30

Středa 11. 3. Cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu 16:30 – 17:30

Předporodní kurz 17:30 – 
19:00  

Čtvrtek 12. 3. cvičení pro maminky s dětmi 
od 1 roku cvičení s kojeňátky do 1 roku

Úterý 17. 3.
Veselá říkadla s Verčou

Kurz malých vitráží aneb technika Tiffany 17:00-21:00

Středa 18. 3. Cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu 16:30 – 17:30

Předporodní kurz 17:30 – 
19:00

Čtvrtek 19. 3. cvičení s kojeňátky do 1 roku cvičení s kojeňátky do 1 roku

Úterý 24. 3. Hýbánky s Hankou 

Středa 25. 3. Cvičení pro těhotné a ženy 
po porodu 16:30 – 17:30

Předporodní kurz 17:30 – 
19:00  

Čtvrtek 26. 3. cvičení s kojeňátky do 1 roku cvičení s kojeňátky do 1 roku

Úterý 31. 3. Velikonoční tvoření s Peťou

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

MATEŘSKÉ
CENTRUM

EMMA
Milé maminky a přátelé centra, rádi 

bychom Vám přiblížili program na tento 
měsíc a představili naše nové aktivity pro 
dospělé.

Mezi pravidelné aktivity patří jóga 
vedená Danielou Pretoriusovou. Cvičíme 
v centru každý čtvrtek od 18 hod. 

V úterý 10. 3. od 16:30 proběhne již dru-
hé setkání cyklu ČTEME S DĚTMI OD 
KOLÉBKY. Budeme si povídat o knihách 
pro předškolní děti a malé čtenáře. Přijďte 
nahlédnout do světa pohádkových příběhů 
a dětských hrdinů a získat tak třeba malou 
inspiraci na dárek pro své děti.

Dále se můžete těšit na první z řady tvoři-
vých workshopů, a to „KURZ MALÝCH 
VITRÁŽÍ aneb TIFFANY TECHNI-
KA“. Přijďte si vyrobit šperk, malou 
vitráž do okna nebo skleněné dárky pro 
své blízké! Kurz proběhne v úterý 17. 3., 
začíná od 17 hod a trvá 4 hod. Přihlášky 
můžete zasílat na naši emailovou adresu 
mcemma@seznam.cz.

Nastávající maminky se mohou přihlásit 
na osmitýdenní PŘEDPORODNÍ KURZ. 
Začínáme 4. března od 17:30. Kdykoli je 
možné do běžícího kurzu vstoupit a přidat 
se.  Tatínci se mohou zúčastnit celého kurzu 
společně se svoji partnerkou. Podrobnější 
informace naleznete na webové stránce 
www.tehotenstvi-porod-kojeni.cz a nebo 
na webu mateřského centra.

Na konci března si nenechte ujít již 
tradiční BURZU JARNÍCH A LETNÍCH 
VĚCÍ PRO DĚTI.

Těšíme se na Vás!
Za MC Emma

Daniela Beranová a Káťa Brůnová
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Lyžařský výcvik 2015
Byla sobota 10. 1. a my se společně se 

svými spolužáky vydávali na šestidenní 
lyžařský kurz do Štědrákovy Lhoty.

Již při jízdě do Lhoty v autobuse pa-
novala pohoda a určitě každému se vířilo 
hlavou, jestli tomu bude tak i na dále. Oče-
kávání se naplnilo. Hned po obědě jsme si 
odnesli lyže nebo snowboardy do lyžárny, 
která byla u sjezdovky. Na svah jsme bo-
hužel nešli,jelikož mírně pršelo a akorát 
bychom mu ublížili než pomohli. Proto 
jsme se vydali na procházku po okolí, kde 
jsme vlastně celý kurz pobývali. Procház-
ku jsme si zpříjemnili „koulováním“…no 
příjemné to bylo jak pro koho :-)). Druhý 
den hned po snídani jsme se vydali na 
svah, kde proběhlo rozdělení do skupi-
nek, které vedli naši učitelé a instruktoři. 
Odpoledne jsme se opět vydali na svah. 
A tak to šlo pořád dokolečka. Ráno na 
svah a odpoledne na svah. Nikomu to ale 
nevadilo, protože jsme si sníh a lyžování 
patřičně užívali :-)).

Každý den byl něčím výjimečný, ať 
už jsme zkoušeli nové cviky na lyžích, 
nebo jsme jen tak sjížděli svah. Poslední 
„lyžovací den“ (což byl čtvrtek) pro nás 
učitelé a instruktoři, připravili závod ve 
sjezdu slalomu v následujících kategori-
ích: 7. třídy dívky, 8. třídy dívky, 7. třídy 
chlapci, 8. třídy chlapci a „snowboarďá-
ci“. Závod probíhal ráno a odpoledne 

následovalo volné lyžování. Večer bylo 
na řadě slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání diplomů. Obsazení pomyslného 
stupně vítězů bylo následující:

7. třídy dívky: 1. místo obsadila Eliška 
Karásková, 2. místo Iveta Mezuliánová 
a 3. místo Martina Derková.

8. třídy dívky: 1. místo Zuzka Doubra-
vová, 2. místo Míša Novotná 3. místo 
obsadila Áďa Kalousová.

7. třídy chlapci: 1. místo osadil Filip 
Hudetz, 2. místo Míša Ďuriš a 3. místo 

obsadil Jirka Polanský.
8. třídy chlapci: 1. místo Jirka Martinec, 

2. místo Matěj Priesol a 3. místo Matěj 
Hejkrlík.

Snowboarďáci: 1. místo Honza Novák, 
2. místo Slávek Ptáček a 3. místo Martin 
Ďuriš.

Myslíme, že jsme si letošní lyžák velmi 
užili a tímto bychom chtěli poděkovat 
všem učitelům a instruktorům za jejich 
trpělivost a skvělé dny strávené ve Lhotě 
:-)).
Nela Zezulková, Adéla Kalousová,Ond-

řej Kubíček a Zuzka Doubravová

Mladí fotografují památky

Lyžujeme, lyžujeme
Letošní počasí našim zimním kurzům 

přálo. Během ledna a února se postupně 
na lyžích, běžkách a snowboardech 
vystřídali žáci pátých až osmých tříd. 
V pátých třídách se začalo s běžkami. 
První dva dny se děti učily základům 
techniky na zasněžené louce za sportov-
ním areálem. Po dvou dnech se již paní 
učitelky nebály jít s dětmi pod chatu 
„Amálka“, kde je svah trochu prudší. 
Na obou místech naši běžkaři kroužili 
po krásně upravených stopách. 

Již tradičně patří druhý lednový týden 
sedmákům a osmákům. Ani letos tomu 
nebylo jinak. 10. ledna jsme se s nimi 
vydali na pobytový a asi i nejdobrodruž-

nější kurz do Štědrákovy Lhoty. Celý 
týden děti „řezaly“ oblouky na svahu, 
který jsme měli sami pro sebe. Poslední 
den samozřejmě nechyběly závody ve 
slalomu. 

Závěrečný lednový týden jsme s žáky 
šestých ročníků denně dojížděli na 
sjezdovku do Šanova. Zde se někteří 
pravidelně učí úplným začátkům lyžo-
vání a snowboardu. Po krátké době již 
neměl téměř nikdo problém jezdit na 
vleku a sjezdovku sjet bezpečně dolů. 

Do letošních lyžařských kurzů bylo 
z naší školy zapojeno více než 120 dětí 
ze tříd, pro které byly výcviky určeny. 
nezaznamenali jsme ani jeden úraz. 

Největší odměnou pro nás instruktory 
je, když se s některými absolventy kurzu 
v budoucnu potkáme na svahu nebo na 
běžkách.
Za lyžařské instruktory Iveta KubíčkováV  roce 2007 bylo Sdružení histo-

rických sídel, Čech, Moravy a Slezska 
osloveno hlavním pořadatelem - Radou 
Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo 
a převzalo nad ní záštitu. Sdružení se 
velmi rádo ujalo této výzvy a výsled-
kem jsou úspěšné první čtyři ročníky. 
Celá soutěž vrcholí předáváním cen 
a diplomů u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel ve Španělském sále 
na Pražském hradě, v roce 2015 to bude 
16. dubna.

Soutěž „Mladí fotografují památky“ je 
dnes jedna z největších světových akcí 
pro mladé na poli kulturního dědictví.

Soutěž je učena pro žáky a studenty 
základních a středních škol, kteří do 
sekretariátu Sdružení zašlou fotogra-
fie, které budou vyjadřovat hlavní 
myšlenky Dnů evropského dědictví 
(www.ehd.cz).

Celá akce má podpořit zájem a znalos-
ti našeho kulturního dědictví, podpořit 
znalosti historických budov a zahrad, 
venkovských a městských krajin uzná-
vané památkové hodnoty či neobvyklé 
krásy.

Soutěž není pouhou „fotografickou” 
akcí, ale spíše zážitkem spojeným s umě-
leckým a památkovým dědictvím. Je pro-
to třeba vyhnout se námětům, které přes 

svou možnou fotografickou zajímavost, 
neodpovídají takovému záměru.

Vítězové soutěže se mohou těšit na za-
jímavé odměny. Firma Zoner každoročně 
věnuje hodnotné ceny pro účastníky. 
Vzhledem k velké mezinárodní prestiži 
soutěže se také Sdružení rozhodlo vysílat 
do Strasbourgu první tři umístěné, kteří 
tak dostanou možnost poznat evropské 
instituce a získat mnoho neocenitelných 
zkušeností.

Technické specifikace soutěže pro 
rok 2015:

Pro vkládání fotografií je uzávěrka 10. 
3. 2015. Vítězové Národního kola soutě-
že budou slavnostně vyhlášeni u příleži-
tosti Mezinárodního dne památek a sídel 
na Pražském hradě ve Španělském sále 
dne 16. dubna 2015 a postupují do me-
zinárodní soutěže. 

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato 
kritéria: 

Téma:  Architektonické dědictví 
Účastníci: Mládež navštěvující školní 

zařízení 
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fo-

tografií v České republice: 10. 3. 2015
V letošním roce musí účastníci opět 

vkládat fotografie přes internet na 
nové webové stránky Sdružení – www.

historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maxi-

málně 3 fotografie. Pozor, registrace a 
vložení jedné, dvou nebo tří fotografií 
musí proběhnout najednou.

(není možné se zaregistrovat, vložit 
jednu fotografii, odeslat, a následně za 
několik dnů vložit další fotografii)

Veškeré informace či dotazy Vám 
zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 
224 213 166 nebo na internetové adrese 
info@shscms.cz .

Děkujeme Vám a těšíme se na další 
spolupráci  

za sekretariát 
Mgr. Květa Vitvarová, 
tajemnice, Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska, Opletalova 29, 
110 00 Praha 1
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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.

Činnost ZO ČZS Králíky k 60. výročí organizace
Vážení přátelé, dovolte, abych Vás seznámil s činností místní 

organizace zahrádkářů od jejího založení. Před 60 lety 6. března 
1955 se v bývalém hostinci „u Srdínků „ sešlo 18 účastníků, 
aby založili tzv. Spolek zahrádkářů. Přítomné přivítal př. 
Šťovíček Václav, který představil zástupce krajské pobočky, 
bratry Morávkovy z Hr. Králové. Sestavená návrhová komise 
zvolila 1. výbor spolku zahrádkářů. Předseda- Maleček Jindřich, 
místopředseda-Martínek Josef, jednatel-Šťovíček Václav, po-
kladník - Dolana Josef, hospodář- Vaníček Jan, revizor účtů-ing. 
Vošta Rudolf a Hrdina Karel. Členové výboru-Oberman Václav 
a Vencl Josef. Činnost sestávala z exkurzí do zahrad členů. 
Byla zakoupena trakařová postřiková stříkačka v ceně 600 Kč, 
na kterou mezi členy byla vypsána půjčka. Ještě tentýž rok byl 
stav členů 31. V roce 1956 se přihlásilo5 členů z Červené Vody 
a členstvo se rozrostlo na 48. Spolek zahrádkářů byl změněn na 
organizaci Čs svaz zahrádkářů a ovocnářů. Byly vydány stanovy 
a nový právní základ. Na výročce do výboru byli zvoleni jiní 
funkcionáři- Schneider Rudolf, př. Muzikář, Podolský Old-
řich, Špinler Jaroslav a Langrová Alžběta.  V roce 1959 slíbil 
MěstNV, že bude zahrádkářům přidělen pozemek tzv. Sad míru 
u Střelnice. Instruktorem organizace byl tehdy př. Novotný Petr. 
V roce 1960 byl organizaci předán od ST. statku pozemek za 
dětským výchovným ústavem, který se změnil na zahrádkářskou 
kolonii, kde se počala stavět moštárna a skleník. V roce 1963 
byl předán výboru ZO od MěstNV pozemek mezi nádražím 
a plynárnou, používaný jako smetiště. V tomtéž roce dostavěna 
moštárna která měla ruční lis a drtič. Rok 1964 - organizace má 
102 členů, pořádají se zájezdy a přednášky. Kronikářem se stává 
př. Maleček, který také sepsal zahrádkářskou hymnu, která je 
napsána v kronice. Všichni zahrádkáři odpracovávali tzv. bri-
gádnické hodiny na akcích Z a na zahradách, kopali vodovod 
na užitkovou vodu a položili potrubí, které vedlo až do kolonie 
u Výchovného ústavu. Chystá se stavba chaty na pozemku-Sadu 
míru. Na pokladní hotovosti tehdy bylo 395,30hal. V roce 1968 
bylo ve výboru 7 členů představenstva 10 členů výboru a 3 re-
vizoři účtů. V tomto roce byl poněkud útlum činnosti z důvodu 
napjaté politické situace. V roce 1972 tragicky zemřel první 
předseda př. Maleček Jindřich a ještě jiní starší členové. Kul-
turní a zájezdová činnost byla tehdy na vysoké úrovni. V srpnu 
1972 výstava květin na místní poměry velice dobrá. V roce 
1973 zahrádkáři provedli výsadbu květin na Velkém náměstí 
z vlastních výpěstků, poté výstava květin a domácích prací 
v klubovně SSM - návštěva 900 osob. Hlavním aktérem byla př. 
Valentová Jiřina s ženami z výboru organizace. Tak dalece kro-
nika, poté již další zápisy v kronice nejsou. Činnost zahrádkářů, 
ale neustala, vedení převzali jiní např. Vostrčil Bedřich. V roce 
1979 předal St. Statek Králíky do užívání pozemky za bývalým 
OSP a skladem telekomunikací, což požehnal i MěstNV a byla 
zřízena zahrádková  osada, která v rode 1993 byla z důvodu 
restituce a soudního rozhodnutí v neprospěch organizace, při-
dělena rodině Skalických, se kterými byla uzavřena smlouva 
o pronájmu. Měli jsme pronajaty pozemky od Pozemkového 
fondu „ Pod javorem“ vedle aleje vedoucí na klášter, které 
později odkoupili členové do svého vlastnictví. V roce 1987 
měla organizace 264 členů z toho 76 žen. Byly provedeny  
vnitřní  opravy moštárny které řídil př. Babic, který byl vedou-

cím moštování. Velice aktivní 
je v této době komise žen pod 
vedením př. Marty Vackové 
PŘ. Hrdinové Olgy. Zahrádkáři 
také zajišťují prodej ovocných 
stromků a keřů. Problémy jsou 
se sehnáním švestek, renglod 
a třešní. V tomto roce rezignuje 
na předsednický post ZO př. 
Křivohlávek Jan st. Nějaký čas 
se nedaří najít náhradu, protože 
mladší členové nechtějí žád-
nou funkci vzít, tento stav je 
i v současné době. V roce 1988 
byl organizaci odejmut Měst-
NV bez výpovědi a záhadných 
okolností  pozemek tzv.“Sad 
míru.Náhrady za stromky a za oplocení jsme se nikdy nedočkali. 
Byla tam postavena družstevní bytovka a později rod. dům. 
Do dnešních dnů tento pozemek není zkulturněn. Organizace 
pozemek užívala od r. 1962 protože od r. 1959 ho užívala škola 
jako školní pozemky pod vedením p. učitele Martínka, který 
byl funkcionářem spolku. V tomtéž roce ukončil vedení kroniky 
př. Musílek, takže opět žádné záznamy o činnosti nejsou. Do 
dnešního dne jsme kronikáře nezískali a kronika se nevede. 
Poslední zahradou je ta v Hedečské ulici, která je pronajata 
dílem od Pozemkového úřadu a dílem soukromá. Organizace 
v současné době má 87 členů ve 4 zahrádkových osadách. Výbor 
organizace se několikrát změnil, vystřídalo se několik předsedů, 
jednatelů a pokladníků, v současné době máme problémy s ob-
sazením výboru  mladšími členy. Nepřispívá tomuto problému 
ani to, že byl od 1.1.2015 uveden do činnosti nový občanský 
zákoník který určuje zaregistrování dobrovolných neziskových 
organizací do spolkového rejstříku a zároveň funkcionářů or-
ganizací, jako bychom byli výdělečná organizace. Nechci být 
špatným prorokem, ale myslím, že nastane úbytek takovýchto 
spolků. Doufám, že naše organizace bude existovat i nadále, 
abychom byli dobrými pokračovateli zahrádkářských tradic 
v našem městě a zlatá medaile k 60 výročí založení organizace 
byla důstojným pokračováním.

Zpracoval a zapsal př. Křivohlávek Jan
předseda ZO ČZS Králíky

Sdružení pro králický karneval
Děkujeme všem sponzorům, organizátorům, pomoc-

níkům, pořadatelské službě za podporu při realizaci 
letošního karnevalu.

Naší následující akcí je dubnový koncert skupiny Ka-
tapult (viz. zadní strana zpravodaje). Předprodej vstupe-
nek v prodejně A-Vstudio Opravil, kontakt: 607539800, 
mail: av.opravil@wo.cz.
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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
07. 03. So MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
08. 03. Ne MUDr. Beranová Jablonné n. O. U koupaliště 149 465 642 267
14. 03. So MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
15. 03. Ne MUDr. Filipová Lanškroun Strážní 151 465 325 212
21. 03. So MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
22. 03. Ne MDDr. Hrdinová Lanškroun Opletalova 567 465 324 829
28. 03. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
29. 03. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
04. 04. So MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
05. 04. Ne MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
06. 04. Po MUDr. Jedličková Bystřec č.p. 182 465 642 990
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

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

nebylo uzavřeno žádné manželství

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

Provident - zájemci o půjčku 
volejte na telefon 702277083.

Spolek seniorů Kralicka
pro měsíc březen připravuje

3. 3. v 17.00 hodin -Výbor spolku - vyhodnocení průběhu a závěrů 
Výroční schůze z 20. 2. 2015 - zapracování připomínek do Plánu čin-
nosti spolku v roce 2015 - zabezpečení akcí spolku v měsíci březnu.

17. 3. v 13.00 hodin- Koupání v Zábřehu - akce pro členy i nečleny 
spolku. Zodpovídá Mgr. Bednářová.

19. 3. v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených. Zodpovídá 
pí. Marie Kučerová.

20. 3. v 15.00 hodin- Posezení členů spolku k oslavě MDŽ s hudbou 
a tancem. Zodpovídá výbor. Občerstvení zajištěno.

21. 3. se koná v Polsku v obci Szczytna v Kostelní ulici v Základní 
škole výstava Velikonočních tradic. Tato tradice je pořádána již 17 rok. 
Zájemci se mohou zůčastnit dle vlastního uvážení vlastními prostředky.

27. 3. v 7.00 hodin - Zájezd spolku na výstavu velikonoc v Ča-
stolovicích. Přihlášky u pí.Marie Křivohlávkové. Zájezdu se mohou 
zúčastnit i nečleni spolku. Cena zájezdu bude uveřejněna na vývěsní 
tabuly na podloubí nebo v klubu spolku seniorů.

28. 3. v 9.00 hodin - Jarní šachový turnaj v klubu spolku pro všechny 
věkové kategorie. Zodpovídá p. Josef Hošpes a Ing. Antonín Brychta. 
Přihlášky do turnaje v místě konání turnaje.

předseda Josef Dobrohruška

Sdělení městského úřadu rodičům
Vážení rodiče, s ohledem na ochranu 

osobních  údajů  již  nebudou  zasílány 
pozvánky  rodičům na  vítání  občánků. 
Pokud budete mít  zájem na přihlášení 
Vašeho novorozence na tento slavnostní 
akt,  kontaktujte,  prosím,  úsek matriky 
MěÚ Králíky, paní Jitka Maixnerová, tel. 
465670734, j.maixnerova@kraliky.eu.

Dne 12. 3. 2015 si připo-
meneme 100. výročí naro-
zení p. Marie Pecháčkové, 

bývalé ředitelky 
mateřské školky 
v Králíkách, ul. 
5. května.

S láskou na ni 
vzpomínají rodi-

ny Šedova a Dolečkova



Králický zpravodaj 3/2015 - 24

BŘEZEN 2015
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ   (animovaná komedie Francie)

úterý 10.   zač. v 17:00 hod
Julius Caesar je bezesporu 

vynikající vojevůdce, který 
dosud nenašel přemožitele, 
ale hrstka nepoddajných Galů 
se nadále vysmívá přímo do 
zobáku slavného římského 
orla a odolává jeho válečným 
výpadům. Nyní má Caesar 
geniálně lstivý plán, jak se 
drzých Galů zbavit jednou 
provždy: svést prostoduché 
vesničany kouzlem civilizace 
v podobě monumentálních 
římských staveb. Tedy, vlastně 
se jedná o kompletní vykácení 

lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků) 
s honosným názvem – Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix 
svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese, oplývajícím 
chutnými divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí, aby se 
z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen. A tak 
nabrousí veškerý svůj důvtip a pokusí se prohnaného Caesara 
v této podlé bitvě porazit.
Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 85 min.

GHOUL   (thriller ČR)    3D
úterý 10.   zač. ve 20:00 hod
Snímek vypráví o trojici fil-

mařů, která se vydává na Ukra-
jinu s cílem natočit unikátní 
dokument o místě, kde došlo 
za velmi podivných okolností 
ke kanibalismu. Nečekaně se 
jejich pátrání začíná propojovat 
s příběhem kanibala Andreje Či-
katila a odhalují se zneklidňující 
skutečnosti. Společně s místní 
tlumočnicí a průvodcem se sna-
ží odhalit tajemství domu, kde 
se vše odehrálo. V opuštěném 
stavení uprostřed ukrajinských 
lesů se ale z filmařů a jejich 
doprovodu brzy stanou vězni. Ze 
záměru natočit dokument se stane děsivý boj o život…
Vstupné 130,-; přístupný od 15 let; 90 min.

WHIPLASH   (hudební drama USA)
středa 11.   zač. ve 20:00 hod
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který 

sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. 
Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce 
je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol hudební branže. 
Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Te-
rence Fletcher, dirigent, proslavený svým učitelským talentem ve 

stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Jeden z favoritů 
letošních Oscarů a film, po kterém začnete milovat jazz.
Vstupné 80,-; přístupný; titulky; 105 min.

KOBRY A UŽOVKY   (drama ČR)
pátek 13.   zač. ve 20:00 hod
Užovka (Matěj Hádek) je ztra-

cen ve svém vlastním životě. Je 
mu už skoro čtyřicet a nemá hol-
ku ani práci, přičemž cítí, že má 
poslední šanci sám se sebou něco 
udělat. Naskytne se mu šance, 
kterou nehodlá promarnit. Jeho 
bratr Kobra (Kryštof Hádek) je 
magor, nezodpověděné dítě a fe-
ťák, který staví vzdušné zámky 
a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy 
se ukáže, že by Užovka mohl být 
už konečně šťastný, se objeví 
Kobra. Užovka se mu rozhodne 
dát pořádnou lekci, situace se ale 
vymkne kontrole.
Vstupné 120,-; přístupný od 15 let; 110 min.

TEORIE VŠEHO   (životopisné romantické drama Velká Bri-
tánie)   úterý 17.   zač. ve 20:00 hod

Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, 
který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších 
hlav. Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý student 
kosmologie na Cambridge našlápnuto ke skvělé budoucnosti. 
Spolužáci i profesoři ho naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, 
která na téže škole studuje umění. On na oplátku zbožňuje ji. Když 
však v osobním i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, 
zažije nemilosrdný pád. Doslova. Lékařské vyšetření po jednom 
z mnoha jeho „nešikovných“ škobrtnutí vyřkne drsnou diagnózu 
– neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému a brzká smrt. 
Jenže Jane a Stephen se osudu vzepřou. Vezmou se a snaží se žít 
normální život. On si nemoc nepřipouští a dodělává si doktorát, ona 
ho všemožně podporuje. Čím víc se blíží předpokládaný konec, tím 
hektičtěji se oba snaží společně žít.
Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.
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AMERICKÝ SNIPER   (válečný USA)
čtvrtek 19.   zač. ve 20:00 hod
Odstřelovač jednotek SEAL 

amerického námořnictva Chris 
Kyle je vyslán do Iráku s jediným 
úkolem: chránit své bratry ve 
zbrani. Jeho neomylná přesnost 
zachrání na bojišti velký počet 
životů, časem si vyslouží pře-
zdívku „Legenda“. Avšak jeho 
pověst se donese až za nepřátelské 
linie a na jeho hlavu je vypsána 
odměna. Stává se z něj hlavní 
terč povstalců. Navzdory nebez-
pečí i obětem ze strany rodiny se 
Chris zúčastní čtyř hrůzných misí 
v Iráku a stává se symbolem kréda 

jednotek SEAL „neopustit ani jednoho muže“. Po návratu domů 
však Chris zjišťuje, že na válku nedokáže zapomenout. Skvělá režie 
nestárnoucího Clinta Eastwooda.
Vstupné 100,-; přístupný od 15 let; titulky; 130 min.

REZISTENCE   3D (akční sci-fi USA)
pátek 20.   zač. v 17:00 hod
Volné pokračování úspěšného 

filmu Divergence přináší další 
osudy známých postav i nových 
hrdinů. Měl to být pro Tris šťast-
ný a slavnostní den, ale všechno 
dopadlo úplně jinak. Po krvavé 
tragédii mezi frakcemi vzrůstají 
konflikty a nad společností se 
vznáší válka. Tris čeká další vol-
ba. Dřívější rozhodnutí, obavy, 
zármutek i provinilost, to vše ji 
teď dostihlo a Tris nezbývá než 
bez výhrad přijmout svou diver-
gentní identitu. Dokáže se ale 
vyrovnat se vším, co to znamená? 
Vstupné 150,-; přístupný od 12 let; české znění; 120 min.

DIVOČINA   (drama USA)
pátek 20.   zač. ve 20:00 hod
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby 

a všechno se kolem něj hroutí. Cheryl (Reese Witherspoon) se takto cítí 
už delší dobu. Po smrti matky a krachu manželství si myslí, že přišla 
o všechno. Když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější 
rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s 
obludně těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně 
sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu pojmenovanou 
PCT - Pacifik Crest Trail. Nejdelší, nejtěžší a nejdivočejší stezka v celé 
Americe, cesta vedoucí od Mohavské pouště přes celou Kalifornii 
a Oregon až do státu Washington. Cheryl cítí, že když v této zkoušce 
dokáže obstát a překoná všechny překážky, bude na konci této cesty stát 
znovu a pevně na vlastních nohách. To ale zdaleka zatím netuší, co ji 

na této pouti čeká. Vyrazí na trasu 
hodně nepřipravená a mnohokrát 
se dostane na dno svých sil. Od 
začátku přemáhá chuť ten blázni-
vý podnik vzdát. Batoh jí do krve 
sedře záda, část cesty projde jen 
s jednou botou, nevyhne se setkání 
s chřestýši a medvědy, překonává 
zničující vedra i sněhové závěje. 
Prožije odhodlání, hněv, beznaděj, 
vyčerpání, osamělost a na konci 
své pouti znovuobjeví vlastní sílu, 
radost, odvahu a krásu.
Vstupné  110,-;  přístupný  od 

15 let; titulky; 110 min.

PÍSEŇ MOŘE
(animovaný rodinný Irsko)
úterý 24.   zač. v 17:00 hod
V bájné krajině starých Keltů 

žije na osamělém majáku otec 
s dcerou a synem. Život celé 
rodiny se obrátí vzhůru nohama. 
Ukáže se totiž, že malá dcerka 
je poslední z tuleních víl. Jedině 
ona může písní moře zachránit 
všechny pohádkové bytosti, 
které proměnila v kámen čaro-
dějnice Macha.
Vstupné 80,-; přístupný; české 

znění; 90 min

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA    (horor USA)
úterý 24.   zač. ve 20:00 hod
Skupina vědců se snaží po-

sunout poznání až na samou 
hranici božství a získat nepřed-
stavitelnou možnost přivést zpět 
k životu mrtvé tělo. Zatímco 
biblický příběh vypráví o vzkří-
šení Lazara, vědecký experiment 
narazí na úplně opačné síly 
a jeho následky se ponesou ve 
znamení zkázy. První pokus 
skupiny mladých vědců oživil 
mrtvého psa, při jeho opakování 
se ale věci vymknou kontrole 
a po zásahu elektřinou jedna z 
členek týmu zemře. V okamžitém šoku se ostatní rozhodnou pro 
vyzkoušení svého zázraku na lidském těle…
Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 85 min.

CHAPPIE   (akční sci-fi thriller USA)
čtvrtek 26.   zač. ve 20:00 hod
V nepříliš vzdálené budouc-

nosti dohlíží na dodržování 
pořádku mechanické policejní 
jednotky. Nyní se jim ale lidé 
začínají bránit. Když dojde k od-
cizení a přeprogramování jednoho 
z policejních droidů, stane se 
robot jménem Chappie vůbec 
prvním robotem se schopností 
samostatného myšlení a cítění. 
Jak se jeho existence stává v očích 
mocných stále větší hrozbou pro 
celé lidstvo, má vládnoucí elita 
jen jeden cíl – aby byl Chappie 
posledním robotem svého druhu.
Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 120 min.

VYBÍJENÁ   (komedie ČR)
pátek 27.   zač. ve 20:00 hod
Komedie o přátelství, osudo-

vých láskách, kráse a ošklivosti, 
alkoholu a hledání lidského štěstí. 
V několika časových rovinách 
vypráví příběh spolužáků, kteří 
spolu prožívají různé životní 
etapy. Ocitáme se na abiturient-
ském srazu gymnázia. Zdánlivě 
banální situace dává prostor nejen 
pro sentimentální vzpomínky, ale 
především k bilanci nenaplně-
ných tužeb i uskutečněných snů 
a prožitého života. V centru příběhu jsou tři kamarádi, které životní 
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peripetie neustále vracejí do společného staromládeneckého doupěte, 
které se pro ně stává útočištěm podle toho, jak získávají či ztrácejí 
životní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě ženské hrdinky –  třídní 
kráska Eva se stane postupně objektem lásky všech spolužáků a ošk-
livka Hujerová s darem sebeironického nadhledu, který jí dává nejen 
schopnost přežít ve světě krásných, ale najít i vlastní cestu ke štěstí.
Vstupné 120,-; přístupný; 90 min.

KONEČNĚ DOMA   (animovaný dobrodružný USA)
úterý 31.   zač. v 17:00 hod
Planeta Země je ovládnuta mimozemšťany Buvy, kteří hledají 

nový domov. Všichni lidé se museli vystěhovat. Jen jedna vynalé-
zavá dívka Tipy se dokázala zachránit a seznámila se s vyhoštěným 
Buvem. Dva uprchlíci při své cestě zjišťují, že v sázce je mnohem 
více než mezigalaktické vztahy. 
Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.

MĚSTO 44    (válečné drama Polsko)
úterý 31.   zač. ve 20:00 hod
Píše se rok 1944 a Němci 

okupují Varšavu. Mladí Po-
láci vnímají své zapojení do 
podzemního hnutí nejen jako 
vlasteneckou povinnost, ale také 
jako dobrodružství, příležitost se 
pochlubit před svými vrstevníky 
a zapůsobit na dívky. Flirtují, 
předvádí se a dělají plány během 
odbojového cvičení, aniž by si 
uvědomovali, že se blížící léto 
stane nejtěžší zkouškou jejich 
života. A tak netuší, co pro ně 
historie připravila... Polské hnutí 
odporu představované Zemskou 
armádou (Armia Krajowa) za-
hájilo 1. srpna 1944 ozbrojené 

povstání, které mělo osvobodit Varšavu z područí nacistického 
Německa. Naši hrdinové pod vedením charismatického vůdce vy-
tvoří jeden z nejodvážnějších oddílů povstání. Jsou svědky i aktéry 
obětování se a hrdinství, ale také krutosti, zrady a smrti.
Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 125 min.

Klub Na Střelnici Králíky
BŘEZEN 2015

pátek 6. 3.  PLES 2015    zač. ve 19:30 hod
Tradiční závěr plesové sezóny, hudba One Classic & Orchestra 

Kroměříž, vstupenky 734 743 948, 737 754 286.

sobota 7.  3.  WiFiTCh & Theraphosa    zač. ve 21:00 hod
Hudební večírek v kavárně Střelnice, vstupné dobrovolné.

URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE
čtvrtek 12. 3.   zač. v 19:00 hod
Cestopisná přednáška sympatických manželů Vackových. Se 

zkušenými cestovateli Monikou a Jirkou tentokráte projedeme od 
jihu k severu rovinatou a krásně zelenou Uruguají, přejedeme do 

trochu divočejší Paraguaje, kde se podíváme na jezuitské památky 
a na hranicích s Brazílií na řece Paraná nás pak čeká největší vodní 
elektrárna světa. Jen o kousek níže uvidíme nádherné vodopády 
Iguacu a podél Zeleného pobřeží s překrásnými zátokami dojedeme 
až do Rio de Janeira. Evropský dům, vstupné 40,- Kč.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA - TETIČKA
sobota 14. 3.   zač. v 19:30 hod
Komedie na motivy známého TV seriálu Fan Vavřincové v podání 

divadelních ochotníků z Červené Vody. Vstupné 50,- Kč.

sobota 21. 3.  FAKTOR MERDE   (!) zač. v 18:00 hod (!)
Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom 

snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho 
byt je tak malý, že si musí bagety krájet napůl, aby se mu vešly do 
kuchyně, a jeho průzkum francouzské kuchyně málem vyústí ve 
všeobecnou stávku. Navíc to vypadá, že jej pronásleduje bývalá 
přítelkyně. A tak Paulovi hrozí vystěhování, ztráta práce a bankrot. 

Kultovní projekt scénických čtení Lukáše Hejlíka uvádí díl s názvem 
Faktor Merde! autora bestsellerů Merde (Merde! Rok v Paříži, Už zase 
skáču přes Merde!, Celkem jde o Merde, Merde Impossible) Stephena 
Clarka. Můžete se stejně jako v 
jeho knihách těšit na britský hu-
mor z Paříže, na jarem a vtipem 
prosluněné LiStOVáNí. Účin-
kují: Lukáš Hejlík, Věra Hollá/
Petra Bučková. Vstupné 70,- Kč.

POZOR – ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ JIŽ V 18:00 HODIN!!

pátek 27. 3.   KYTAROVÝ KONCERT   zač. v 18:00 hod
Představí se studentky konzervatoře Klára Široká a Lucie Ne-

svadbová. Evropský dům, vstupné dobrovolné.

sobota 28.3.  ŘEČI, ŘEČI 
Divadelní soubor TYL Králíky sděluje, že vzhledem ke zdravot-

ním komplikacím členů souboru se premiéra divadelní komedie 
odkládá na podzimní termín. Děkujeme za pochopení.
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

Cesta časem
Dva roky studia utekly jak voda a maturanty nástavbového studia 

Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách čeká usilov-
né učení, kde své středoškolské vzdělání zakončí maturitní zkouškou. 
V pátek 23. ledna 2015 se maturanti na chvíli odpoutali od knih a sešitů 
a okusili i druhou stranu studentského života, stranu nespoutanou školním 
řádem. Pro rodiče, kamarády a veřejnost uspořádali tradiční maturitní ples, 
letos ve stylu „Cesta časem“. Program plesu byl pestrý. Ples byl zahájen 
předtančením žáků Základní umělecké školy Králíky. Maturanti se hos-
tům představili atraktivním tanečním vystoupením, po němž následoval 
slavnostní akt šerpování. Novinkou byla možnost vyfotit se s maturanty 
či bývalými absolventy ve fotokoutku. Večer vyvrcholil slavnostním 
zašlapáváním šerp. Maturitní ples byl příjemným kulturním zážitkem. 

Za SOUo Králíky Ing. Jan Reichl a Ing. Věra Hegerová
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Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - březen
1. NE 17,30 2D Zvonilka a tvor Netvor animovaný 100,-/120,- 76 min. P
1. NE 19,30 2D Kingsman:Tajná služba akční 120,- 129 min. 15+
3. ÚT 19,30 2D Ghoul thriller 110,- 86 min. 15+
4. ST 19,30 2D Žena v černém 2:Anděl smrti thriller 120,- 98 min. 12+
5. ČT 17,30 3D Zvonilka a tvor Netvor animovaný 135,-/155,- 76 min. P
7. SO 19,30 2D Vetřelec-režisérský sestřih sci-fi 100,- 117 min. 12+
8. NE 17,30 3D Asterix:Sídliště bohů animovaný 130,- 85 min. P
8. NE 19,30 2D Kobry a užovky drama 120,- 111 min. 15+
9. PO 19,30 2D Americký sniper akční 100,- 133 min. 12+
10. ÚT 19,30 2D Hodinový manžel komedie 100,- 125 min. 12+
11. ST 19,30 2D Ghoul thriller 110,- 86 min. 15+
12. ČT 17,30 2D Asterix:Sídliště bohů animovaný 110,- 85 min. P
13. PÁ 21,00 2D T sci-fi 100,- 117 min. 12+
14. SO 19,30 2D Žena v černém 2:Anděl smrti thriller 100,- 98 min. 12+
15. NE 19,30 2D Padesát odstínů šedi erotický 120,- 117 min. 15+
16. PO 17,30 3D Asterix:Sídliště bohů animovaný 130,- 85 min. P
16. PO 19,30 2D Perný den hudební komedie 80,- 87 min. P
17. ÚT 19,30 2D Kobry a užovky drama 120,- 111 min. 15+
18. ST 19,30 2D Fotograf životopisný 110,- 133 min. 15+
19.. ČT 17,30 3D SpongeBob ve filmu:Houba na suchu animovaný 110,-/130,- 84 min. P
21. SO 19,30 2D Americký sniper akční 100,- 133 min. 12+
22. NE 17,30 2D Pohádky z hor pohádka 50,- 72 min. P
23. PO 19,30 2D Kobry a užovky drama 100,- 111 min. 15+
24. ÚT 19,30 3D Rezistence akční, sci-fi 150,- 120 min. 12+
26. ČT 17,30 3D Konečně doma animovaný 120,-/140,-  P
27. PÁ 21,00 2D Perný den hudební komedie 80,- 87 min. P
28. SO 19,30 2D Vybíjená komedie 120,-  12+
30. PO 19,30 2D Lovci a oběti drama 120,- 104 min. 12+
31. ÚT 17,30 2D Konečně doma animovaný 100,-/125,-  P

Kulturní program
Jablonné nad Orlicí

březen 2015
Žena za pultem 2 - divadelní představení, pátek 6. 3. v 19 

hodin, sál kina. Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v komedii režiséra 
Davida Drábka o tom, jaké by mohlo být pokračování známého 
seriálu. Představí se nám prodavačka Jiřina, která si hodně slibuje 
od výsledků voleb, a její kamarádka Hanka, která se jí vysmívá, že 
komunisti nikdy nevyhrají. Předprodej vstupenek na IC Jablonné 
nad Orlicí, tel. 465 641 371.

Barevný domov - vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 8. 
března ledna 2015 v 15 hodin v kulturním a informačním centru čp. 
30. V kulturním programu vystoupí děti z MŠ Jablonské nábřeží. 
Výstava potrvá do 11. 4. 2015 a představí se na ní autorky z Jab-
lonného nad Orlicí:

Martina Balážová – malované dřevěné krabičky, podnosy, hodiny, 
Marie Cinková – keramická tvorba, Petra Jůzová – drátované deko-
race, Lenka Pöselová – obrazy, malované dřevěné šperky, dekorace, 
Klára Vaníčková – malovaný porcelán, šperkovnice, obrázky.

První jarní koncert - Pátek 20. března, v 19,30, sál kina Jablonné 
nad Orlicí. Účinkující: Corale z Gymnázia Žamberk (sbormistr Iva 
Mimrová) a jejich hosté Pěvecký sbor Gymnázia Milady Horákové 
Praha (sbormistr Ondřej Žák).

Odbor kultury a cestovního ruchu Vás zve na rodinné kouzelnické 
divadelní představení Škola kouzel - neděle 29. 3. 2015, 16 hod, sál 
kina. Pojďte si hrát na kouzelnickou školu a v roli kouzelnických 
učňů čarujte společně s kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Každý 
kouzelnický učeň na jevišti dostane pravé kouzelnické vysvědčení 
a všechny děti v sále budou zapojeny do většiny kouzel a soutěží.

„Napnout plachty!“
Vyplouváme...

Vyplujte s námi na širý, 
neznámý a tajuplný oceán, 
vstříc tajemství zahalenému 
neznámu, znovu objevit Nový 
svět. Zažijme spolu opět to 
nadšené očekávání odvážných 
námořníků, plné touhy, nadějí 
a snů, ale i pochyby a strach z toho, co nás za horizontem čeká. 
Prožijme spolu to, co zažívali stateční námořníci Kolumbovy 
flotily v roce 1492.

Divadelní hra „Napnout plachty!“ Arnošta Juránka, autora 
Květu sakury, v podání králického Divadelního souboru Lipka, 
vypráví o osudech posádky nejmenší ze tří Kolumbových lodí 
– karavely La Niňa, a to nejen o jejich dobrodružné plavbě na 
neznámém moři, ale také o ráji, který v cíli své cesty objevili.

Pro premiéru své nové veselohry si ochotníci z DS Lipka 
vybrali opět sál Osvětové besedy v Lichkově, kde se představí 
v pátek 13. března 2015 od 19:30 hod. Pod režijním vedením 
Arnošta Juránka na jevišti uvidíte nejenom známé herce sou-
boru – Petra Venzaru, Otu Pavliše, Marka Krejčího, Libora 
Líbala, Josefa Stejskala, Jiřího Kyrala, Tomáše Vernera, Jarmilu 
Venzarovou, Květoslavu Machovou a Danielu Pretoriusovou, 
ale také ochotníky, kteří na divadelních prknech stanou letos 
poprvé – Kristýnu Faltusovou, Simonu Schweidlerovou, Ben-
jamina Kainka, Filipa Matoulka a Martina Faltuse.

Už teď vám děkujeme, že si uděláte čas a na naše představení 
se přijdete podívat. Skvělou zábavu vám přeje

Divadelní soubor Lipka
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