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Rozpočet na rok 2015 je schválen
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města na svém zasedání 16. 

března schválilo rozpočet na rok 2015 podle předloženého návrhu. 
Na jeho přípravě se podílely jednotlivé odbory úřadu, ředitelé příspěv-
kových organizací, rada města a někteří zastupitelé, kteří se sešli na 
pracovním jednání k rozpočtu.

Při sestavování příjmové stránky rozpočtu jsme u daňových příjmů 
vycházeli ze zkušeností minulých let a předpokladu, který jsme obdrželi 
z krajského úřadu. Výše ostatních příjmů je předpokládána v závislosti 
na uzavřených smlouvách a příjmech jednotlivých odborů z výkonu 
jejich činnosti.

K navrženým příjmům jsme nejprve přiřazovali výdaje na provoz 
úřadu, mzdy zaměstnanců, výdaje na zimní a letní údržbu komuni-
kací, údržbu zeleně, provoz veřejného osvětlení, svoz komunálního 
odpadu, příspěvky organizacím zřizovaným městem, příspěvky na 
činnost spolků, splátky úvěrů a další pravidelné výdaje. Až následně 
byly rozpočtovány investice a větší opravy městského majetku a to 
s ohledem na možnost čerpání dotací na jednotlivé akce.

K finančně nejnáročnějším akcím, které jsme zahrnuli do rozpočtu 
roku 2015, bude patřit vybudování vodovodního přivaděče Dolní 
Hedeč – Červený Potok za 6 mil. Kč, na který jsme získali v loňském 
roce dotaci 4100 tis. Kč od Pardubického kraje. Dále je v rozpočtu 
počítáno s podílem města 2 mil. Kč na zateplení KD Střelnice z cel-
kové investice ve výši cca 8 mil. Kč za podmínky, že se nám podaří 
získat dotaci z MŽP ČR. S částkou 2,85 mil. Kč je počítáno na opravy 
a rekonstrukce chodníků a místních komunikací a 1,3 mil. Kč je určeno 
na novou plochu hřiště na sportovním areálu.

Součástí výdajové stránky rozpočtu jsou také příspěvky organizacím 
zřizovaným městem. V letošním roce obdrží Klub na Střelnici 1,5 mil. 
Kč, muzeum 1,516 mil. Kč, knihovna 1,732 mil. Kč, základní škola 
4,250 mil. Kč, mateřská škola Moravská 0,61 mil. Kč, mateřská škola 
Pivovarská 0,536 mil. Kč, mateřská škola Červený Potok a Prostřední 
Lipka 0,6 mil. Kč, základní umělecká škola 0,05 mil. Kč a školní 
jídelna 0,3 mil. Kč.

Pro aktivity pevnostní turistiky počítáme s příjmy ve výši 3,91 mil. 
Kč a výdaji 4,22 mil. Kč, to je převis výdajů nad příjmy 0,31 mil. Kč.

Tak jako každý rok počítáme s poskytováním dotací na činnost 
zájmových organizací a pořádání akcí na území města. Pro sport je 
určeno 0,51 mil. Kč a pro kulturu 0,191 mil. Kč.

Nedílnou součástí rozpočtu města jsou také příspěvky sdružením, ve 
kterých je město Králíky členem. Členský příspěvek a podíl města na 
realizaci projektů ve Sdružení obcí ORLICKO bude v letošním roce 
ve výši 0,424 mil. Kč a částku 0,96 mil. Kč poskytneme sdružení na 
splátky úvěru a poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu 
v souvislosti s cyklostezkou. Příspěvky v celkové výši 0,66 mil. Kč 
jsou určeny pro Králický Sněžník o.p.s., Euroregion Glacensis, Svaz 
měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
a Místní akční skupinu ORLICKO. Členství v těchto organizacích 
nám umožňuje využívat zkušeností jiných měst a spolupodílet se na 
rozhodování o věcech, které jsou pro město důležité, ale přesahují 
rámec našich kompetencí.

Občané města a majitelé nemovitostí nacházejících se na katastru 
města mají právo podávat návrhy na změny. Před jednáním zastupitel-

stva jsme obdrželi jeden písemný návrh od předsedy místní organizace 
ČSSD Jana Králíka, ve kterém požadoval, zařadit do rozpočtu částku 
400 tis. Kč na tzv. porodné ve výši 10 tis. Kč na narozené dítě jako 
podporu mladých rodin, 800 tis. Kč na tzv. šrotovné, které by mělo 
podpořit výměnu starých kotlů příspěvkem na jednu domácnost ve výši 
20 tis. Kč. Současně navrhoval snížení ceny obědů ve školní jídelně 
pro seniory nad 60 let na částku 45,- Kč. Jako kompenzaci navrhoval 
snížení výdajů na zateplení KD Střelnice s poznámkou, že je třeba 
investovat více do lidí než do nemovitostí. Ani jeden návrh nebyl do 
rozpočtu zařazen. Přímo na jednání zastupitelstva využil práva na 
podání návrhu jeden občan, který navrhoval snížení rozpočtu na akci 
CIHELNA a využití ušetřené částky na udržení prodejny potravin 
v Boříkovicích příspěvkem pro provozovatele. Vzhledem k tomu, že 
by se jednalo o veřejnou podporu jednoho podnikatele, nebylo možné 
ani tento návrh akceptovat.

Na závěr bych chtěla okomentovat návrh předsedy místní organizace 
ČSSD. Domnívám se, že v případě navrhovaného „porodného“ a „šro-
tovného“ by se ze strany města jednalo o dublování stejné podpory, 
kterou poskytuje ze svých prostředků stát. Jiná situace je v případě sní-
žení ceny obědů pro seniory. V případě dodržení podmínek, o kterých 
píše vedoucí odboru školství na jiném místě tohoto čísla zpravodaje, 
by bylo možné poskytnout seniorům příspěvek na stravování. Podle 
návrhu by takový příspěvek činil 8 Kč na den, tj. 2008 Kč za rok na 
jednoho občana nad 60 let. Předpokládané náklady města na příspěvek 
na stravování seniorů ve věku nad 60 let s trvalým pobytem na území 
obce by zatížily městský rozpočet částkou cca 2,367 mil. Kč. Za tuto 
částku je možné opravit až 1,5 km chodníků nebo 650 m místní ko-
munikace. A dovolím si ještě jednu poznámku. Návrh předsedy místní 
organizace je vlastně snaha o plnění volebního programu ČSSD. Pokud 
by si významný počet občanů myslel, že úlohou města je dublovat stát 
v sociální oblasti místo zajištění dobrého stavu majetku města, zvolili 
by ve volbách do zastupitelstva více zástupců ČSSD.

Přeji Vám krásné jaro.
Jana Ponocná, starostka
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Školní družina
slavila velký úspěch

Prázdninový výlet školní družiny 16. 2. - 17. 2. 2015

Jarní ohlédnutí za hřbitovem v Dolní Lipce
Už jsou to tři roky, kdy jsme začali 

opravovat hřbitov v Dolní Lipce. Jeho 
stav byl v té době značně neutěšený a de-
vastace velmi pokročilá. Během doby, za 
pomoci osadního výboru v Dolní Lipce 
a města Králíky, se podařilo odstranit 
nálety, zvednout spadlé pomníky, opra-
vit střechu márnice, zbourat a znovu 
postavit část obvodových zdí, opravit 
náhrobky a osázet hroby. Také jsme 
umístili na bránu hřbitova latinský název 
“Que facta sunt,non possunt mutari“ což 
v českém překladu znamená „Co se stalo, 
nelze změnit. V minulém roce, u příleži-
tosti 120 let od založení hřbitova, byla 
na jeho přední zeď umístěna keramická 
křížová cesta.

V následujícím období bychom chtě-
li dokončit opravu márnice a zbytku 
obvodových zdí. Cílem a přáním je 
také vybudovat rozptylovou loučku. 
Velkým přínosem  bude v letošním 
roce vyřešení (jak právně,tak fakticky) 
otázka přístupové cesty. Chtěli bychom 

touto formou poděkovat všem, kteří se 
podíleli na záchraně tohoto místa. Věří-
me, že i nadále mu zachovají přízeň, tak 

abychom hřbitov mohli v pořádku předat 
budoucím generacím.

Jan Brčák a Eva Rýcová
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Zachovejme si výjimečnost a atraktivitu!
Město Králíky je výjimečné mezi českými městy. Nemůže se 

sice pochlubit tak dlouhou historií jako většina jiných českých 
měst, vzniklo „teprve“ v novověku, je ale unikátní dlouholetým 
setkáváním a míšením kultur hned několika národů - české, 
moravské, slezské, pruské a polské. Tato setkání nebývala 
vždy přátelská - také proto má město ve svém znaku meč - 
zanechala nám ale své bohaté dědictví. To hmotné má podobu 
nemovitých i movitých kulturních památek. České země se ve 
světě mohou právem chlubit tím, že se o svoje památky uměly 
vždycky dobře starat a předávat je dalším generacím tak, aby 
byla zachována kulturní identita lidí i prostředí, ve kterém 
žijí. Je jenom na nás, jak s tímto dědictvím naložíme. Pravi-
dla pro naše počínání máme zakotvena v zákonech - v tomto 
případě v zákoně o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) 
a v souvisejících předpisech. Je samozřejmé, že asi nikdo z nás 
nechce žít v muzeu, ale to nejvýznamnější určitě chránit chce. 
Důležité je přitom chránit nejen jednotlivosti, ale i památkově 
pozoruhodné celky. Památková ochrana je rozdělena do řady 
stupňů. Nejvyšší možnou ochranou památky je mezinárodní 
ochrana organizací UNESCO. Nejvyšší národní ochranou 
památky pak je její prohlášení za národní kulturní památku. 
Ochrana celků - v našem případě nejvýznamnější části města 
- má také své stupně. V Čechách jsou památkami UNESCO 
například historické jádro Prahy, Českého Krumlova nebo 
třeba Lednicko-Valtický areál. Nejvyšší národní ochranou 
jsou městské památkové rezervace (MPR), v našem kraji 
historické jádro Pardubic, Litomyšle a město Moravská Tře-
bová. Městské památkové zóny (MPZ), mezi nimiž zaujímají 
Králíky jedno z nejvýznamnějších míst v Pardubickém kraji, 
jsou dalším stupněm ochrany. MPZ je část města, která je 
historicky významná. Chráněno je její historické prostředí, 
které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými 
kulturními památkami, strukturou pozemků, pozemními komu-
nikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty 
a realizovanými kompozičními záměry vykazuje významné 
kulturní hodnoty. V Králíkách patří mezi zásadní hodnoty MPZ 
organizovaná, prakticky homogenní struktura řadové městské 
zástavby, po severovýchodní a východní části kontrastně 
rozvolněná. Jedinečnou součástí je přes kilometr dlouhá alej 
a areál kláštera na Hoře Matky Boží v Dolní Hedeči. Obvod 
náměstí byl v minulosti zcela ušetřen nevhodných zásahů, 
a tak tu zůstal vedle barokních reziduí zachován rejstřík repre-
zentativních eklektických fasád až po secesní řešení kulturní 
památky budovy Spořitelny. Tuto hodnotu je třeba zachovat 
bez rušivých nástaveb a úprav, převažující vícepodlažní domy 
poskytují dostatek vnitřních prostor. Hluboká ulice byla již 
přece jen v detailu porušena a rozrušena demolicemi, které 
je vhodné třeba na jihozápadní straně nahradit přiměřenými 
novostavbami. Ulice k jihovýchodu, Dlouhá a Valdštejnova, 
byly již ve větším procentu zbaveny klasicistních detailů, 
cenné pozdně klasicistní portály však zůstaly ve velkém počtu 
zachované. V Zahradní ulici je třeba zachovat rozvolněnější 
přízemní charakter zástavby, sledující jednotnou půdorysnou 
osnovu, jižně od Josefského náměstí je skladba ještě volnější.

Mezi nejvýznamnější památkové hodnoty MPZ Králíky 
patří, vedle urbanistických a hmotových hodnot jednotlivých 
objektů, zachovalá střešní krajina s minimem rušivých zásahů, 
unikátní soubor vchodových domovních dveří z období od 
poloviny devatenáctého až do 20. let dvacátého století a řada 
dochovaných dřevěných oken klasicistního tvarosloví.

K zajištění památkové ochrany zóny, jejího historického 
prostředí, orgány státní památkové péče mohou při svém 
rozhodování stanovit podmínky, které mohou omezit stavební 
a jiné úpravy v městské památkové zóně.

Podle výše uvedených pravidel je každý vlastník (správce, 
uživatel) nemovitosti v MPZ povinen si ke každé zamýšlené 
stavbě, změně stavby, udržovacím pracím, terénním úpravám, 
umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo její 
části, úpravě dřevin nebo k udržovacím pracím na této nemovi-
tosti (výměna oken, dveří, střešní krytiny, klempířských prvků, 
oprava, zateplení a nátěry fasád, umístění reklamy (poutače, 
označení), umístění satelitní či jiné antény, apod.) předem 
vyžádat závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. 
Uvedená povinnost se týká všech majitelů nemovitostí v MPZ, 
bez ohledu na skutečnost, zda zamýšlené práce vyžadují nebo 
nevyžadují stavební povolení. Prováděním uvedených prací 
bez vydaného závazného stanoviska orgánu státní památko-
vé se vlastník nemovitosti vystavuje riziku sankce ve formě 
pokuty až do výše 2 miliony Kč.

Pokud si nejste jisti, zda se vaše nemovitost nachází na 
území MPZ, nebo máte k problematice památkové péče 
jakýkoli dotaz, obraťte se, prosím, na MÚ Králíky, Odbor 
školství, kultury a tělovýchovy, který je příslušným orgánem 
státní památkové péče pro celou oblast obce s rozšířenou 
působností Králíky*.

Ing. Slavomír Plánský, historik architektury
*) Kontakty: Velké náměstí 5, kancelář č. 2, tel.: 465 670 723, 

e-mail: p.venzara@kraliky.eu

Králická pevnostní
oblast se stává

turistickým magnetem
Nadšenci, kteří se ve volném čase starají o památky čes-

koslovenského opevnění na Králicku, slaví úspěch. Vojenské 
muzeum Králíky, dělostřeleckou tvrz Bouda, dělostřeleckou 
tvrz Hůrka a pěchotní srub K-S 14 U cihelny navštívilo v loň-
ském roce celkem více než 65 tisíc turistů.

„Čísla potvrzují trend zvyšující se obliby pevnostní turis-
tiky posledních let. V Pardubickém kraji se můžeme pyšnit 
nejhustším systémem těchto sofistikovaných technických 
památek, které vznikly před druhou světovou válkou v česko-
slovenském pohraničí. Máme také štěstí, že dobrovolníci, kteří 
se o tyto památky starají, neztrácejí nadšení, i když údržba 
je velmi náročná,“ přivítal příznivou zprávu krajský radní 
pro cestovní ruch a volnočasové aktivity René Živný. Sám 
navštívil tvrz Hůrka u Králík minulý týden, když jednal se 
zástupci Společnosti přátel čs. opevnění o výstavbě elektrické 
přípojky k tvrzi Bouda.

pardubickenovinky.cz, 14. 3. 2015
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Dobové opevnění a Cihelna mají rekord
Přilákaly více než 65 tisíc návštěvníků

Akce Cihelna přinese letos poprvé historickou ukázku bitvy 
u Moravské brány. Očekávaný zájem může přispět k překonání 
čerstvého mezníku v počtu příchozích turistů.

Vojensko-historická akce Cihelna v Králíkách se letos usku-
teční ve dnech 21. až 23. srpna. A bude výjimečná inspirací pro 
ukázku historické bitvy.

„Nakonec jsme se rozhodli, že vzhledem k 70. výročí konce 
druhé světové války poprvé v historii Cihelny přiblížíme boj 
o Moravskou bránu z dubna 1945 v oblasti střední a jižní Mo-
ravy,“ řekl ředitel Společnosti přátel čs. opevnění Martin Ráboň.

Větší zájem o akci by mohl přispět k překonání loňské rekordní 
návštěvnosti této oblasti.

„Loni jsme zaznamenali rekord 65 795 platících osob a přibliž-
ně 20 tisíc návštěvníků se zúčastnilo akce Cihelna. Mohli jsme 
tím tedy přispět ke zvýšení turistické atraktivity Pardubického 
kraje a k ekonomickému rozvoji králického regionu,“ uvedl 
ředitel obecně prospěšné společnosti Králická pevnostní oblast 
Petr Štemberk.

Lidé se vracejí nejen proto, že tamní vojenské objekty evokují 
dobu předválečného Československa, ale také že se zároveň 
setkávají s novinkami. A kdyby se započetla i návštěvnost 
menších objektů, které pod uvedenou společnost nespadají, byla 
by dokonce pokořena sedmdesátitisícová hranice. „Jsme velice 
spokojeni, protože za poslední roky přichází přibližně o tři tisíce 
lidí ročně víc. Ale máme ambice ještě větší. Naučné stezky se 
rozrůstají a přibývají další důvody proč oblast navštívit,“ řekl 
Martin Ráboň.

Velkým lákadlem bylo Vojenské muzeum Nejvíc návštěvníků, 
těsně pod třicet tisíc, dorazilo do Vojenského muzea Králíky. Přes 
15 tisíc jich zamířilo do Muzea opevnění dělostřelecká tvrze 
Hůrka, která byla v minulosti převedena z armády na město 
Králíky a je na rozdíl od Boudy otevřena celoročně. Téměř 12 
tisíc lidí loni navštívilo Muzeum čs. opevnění - dělostřeleckou 

tvrz Bouda. Šest a půl tisíce příznivců vojenské historie si loni 
prohlédlo Muzeum opevnění z let 1935-38 pěchotní srub K - S 
14 U cihelny.

Obliba pevnostní turistiky v posledních letech stoupá. „Máme 
štěstí, že dobrovolníci, kteří se o tyto památky starají, neztrácejí 
nadšení, i když údržba je velmi náročná,“ řekl krajský radní pro 
cestovní ruch a volnočasové aktivity René Živný.

Ten jednal se zástupci Společnosti přátel čs. opevnění o vý-
stavbě elektrické přípojky k tvrzi Bouda. Elektrifikací se otevřou 
úplně nové možnosti prohlídkových tras, provozní doby a dalších 
podmínek pro návštěvníky. Přípojka za osm milionů korun za-
bezpečí trvalý nezávislý zdroj elektrické energie. Díky ní bude 
provoz tvrze levnější a ekologičtější, než se současnými die-
selagregáty. „Umožní nám také vysoušení některých částí tvrze 
či vybavení zabezpečovací technikou,“ vysvětlil krajský radní.

Loni na podzim příznivci vojenské historie s pomocí kraje 
zprovoznili před vchodem do tvrze Bouda otevřený dřevěný 
altán jako základní turistické zázemí. Příchozí se v něm mohou 
schovat před deštěm a také si tu rozdělat oheň. Pardubický kraj 
se již v minulosti podílel také na vybudování informačních tabulí, 
schodiště a zábradlí.

Budoucí turisté by měli ocenit i chystanou novou provozní 
budovu s návštěvnickým centrem v blízkosti vstupního objektu 
Boudy. Nebudou v něm chybět pokladna a čekárna s informač-
ním centrem, sociální zařízení i další zázemí pro návštěvníky. 
Stavba za osm až deset milionů korun by mohla být financována 
z rozpočtu kraje nebo z evropských fondů.

Na Hůrce se budou letos expozice přesunovat, doplňovat 
a vylepšovat. „Je toho nachystáno hodně. Uvidíme, co všechno 
se podaří,“ řekl Martin Ráboň, ředitel Společnosti přátel čs. 
opevnění.

Mladá fronta DNES, 14. 3. 2015
autor: Jaroslav Hubený

Tvrz Bouda se letos dočká elektrické přípojky
Tvrz Bouda a tvrz Hůrka, to jsou hlav-

ní turistické magnety králické pevnostní 
oblasti. Boudu, která je od roku 2011 
majetkem Pardubického kraje, navštíví 
ročně přibližně 13 tisíc lidí. 

Provozuje ji Společnost přátel čs. 
opevnění, které se stará i o další bývalé 
vojenské objekty vybudované v 30. 
letech 20. století v králickém pohraničí. 
Letos se k ní začne stavět elektrická 
přípojka. Nejen o tom jednal ve středu 
v tvrzi Hůrka krajský radní pro cestovní 
ruch René Živný s Martinem Ráboňem, 
ředitelem Společnosti přátel čs. opevně-
ní. Pardubickenovinky.cz informovala 
Mgr. Kateřina Procházková Skůpová za 
Pardubický kraj.

„V letošním roce vybuduje Pardubický 
kraj k tvrzi Bouda elektrickou přípoj-
ku za osm milionů korun. Ta konečně 
zabezpečí trvalý nezávislý zdroj elek-
trické energie. Navíc pak bude i provoz 
tvrze levnější a ekologičtější, než se 
současnými dieselagregáty,“ vysvětlil 
radní René Živný. „Přípojka také umožní 
vysoušení některých částí tvrze či vyba-

vení zabezpečovací technikou,“ doplnil 
krajský radní.

S Martinem Ráboňem diskutovali také 
o přípravě výstavby provozní budovy 
s návštěvnickým centrem v blízkosti 
vstupního objektu tvrze Bouda. Projekt 
by měl zahrnovat sociální zařízení, záze-
mí pro návštěvníky a technické zázemí 
pro provoz muzea jako je pokladna a če-
kárna s informačním centrem.

„Tento projekt by mohl být financo-
ván z rozpočtu kraje nebo z evropských 
fondů. Po zpřesnění zadání zahájí 
Pardubický kraj projektovou přípravu 
projektu,“ prohlásil po jednání René 
Živný. „I když by mělo jít o skromnou 
budovu, mluvíme řádově o osmi až deseti 
milionech korun. To je samozřejmě mimo 
možnosti Společnosti přátel čs. opevnění 
jako provozovatele,“ doplnil jeho slova 
Martin Ráboň.

Loni v říjnu byl před vchodem do tvrze 
Bouda zprovozněn otevřený dřevěný 
altán jako základní turistické zázemí. 
Turisté se v něm mohou schovat před 
deštěm, ale také rozdělat oheň. Pardu-

bický kraj se již v minulosti podílel také 
na vybudování informačních tabulí, 
schodiště, zábradlí a podobně.

Králická pevnostní oblast se může pyš-
nit největší hustotou pozůstatků českoslo-
venského pevnostního systému z let 1935 
až 1938. V tomto nejsilněji opevněném 
úseku státní hranice se před 2. světo-
vou válkou podařilo vybudovat celkem 
247 pevnostních objektů různého typu. 
Armáda zde nechala postavit i moderní 
kasárna, pevnostní silnice, rozsáhlou pev-
nostní telefonní síť a kilometry překážek 
proti nepřátelským tankům a pěchotě. 
Dělostřelecká tvrz Hůrka byla v minulosti 
převedena z armády na město Králíky, 
které s finanční podporou Pardubického 
kraje a Regionálního operačního progra-
mu Severovýchod tvrz revitalizovalo. 
Tvrz je – na rozdíl od Boudy – přístupná 
veřejnosti v plném rozsahu po celý rok. 
V loňském roce Hůrku navštívil rekordní 
počet 16,5 tisíce návštěvníků. Nejna-
vštěvovanějším objektem na Králicku je 
Vojenské muzeum v Králíkách.

Pardubickenovinky.cz, 10. březen 2015
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Informace odboru školství ke školnímu
a doplňkovému stravování ve školní jídelně

Na jednání zastupitelstva města při 
projednávání rozpočtu města Králíky 
na rok 2015 byl přednesen návrh před-
sedy místní organizace ČSSD týkající 
se podpory mladých rodin a podpory 
stravování seniorů ve školní jídelně. 
Konkrétně zde bylo navrženo snížit 
cenu jednoho oběda pro seniory na 
částku Kč 45,-. 

Ke stravování seniorů v příspěvkové 
organizaci Školní jídelna Králíky bylo 
předneseno krátké vyjádření za odbor 
školství již v rozpravě před schválením 
rozpočtu. Pro objasnění celé záležitosti 
týkající se školního a doplňkového 
stravování přinášíme za odbor školství, 
kultury a tělovýchovy MěÚ Králíky 
celkové vyjádření.

Město Králíky a jím zřízené organi-
zace se při nakládání s rozpočtem řídí 
vedle jiných předpisů také zákonem 
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve zně-
ní dalších předpisů (dále jen „zákon 
o hospodaření“). Podle tohoto zákona 
nesmí příspěvková organizace zřízená 
územním samosprávným celkem po-
skytovat dary (ani příspěvky a dotace) 
s jedinou výjimkou uvedenou v § 27 
odst. 6 výše uvedeného zákona (nepo-
třebný majetek).

Každá příspěvková organizace má 
ve své zřizovací listině od svého zřizo-
vatele vymezenu hlavní a doplňkovou 
činnost. Hlavní činnost dotuje zřizova-
tel, doplňková činnost organizace není 
dotována zřizovatelem, zde organizace 
podniká na vlastní náklady a tato čin-
nost musí být v konečném výsledku 
zisková. 

Školní jídelna jako taková poskytuje 
v hlavní činnosti stravování předško-
láků a žáků škol. Školní stravování 
může poskytovat pouze zařízení, které 
je zapsané do školského rejstříku. Při 
zápisu do toho rejstříku se stanovuje 
kapacita zařízení. Tato kapacita je 
propočítávána z prostor používaných 
zařízením jak pro vlastní výrobu, tak 
i pro vlastní stravování. Školní jídelna 
v současné době vaří obědy pro děti 
navštěvující mateřské školy zřizované 
městem Králíky, pro žáky základních 
škol. Ostatní obědy poskytuje v rámci 
doplňkové činnosti. Konkrétně se jedná 
o obědy pro pedagogy škol a ostatní 
cizí strávníky. Kapacita příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky je 
celkem 900 jídel. Tuto kapacitu nesmí 
školní jídelna překročit (celková kapa-

cita je součtem školního a doplňkového 
stravování). V současné době jídelna 
připravuje měsíčně cca 450 až 500 obě-
dů pro žáky škol a 380 obědů v rámci 
doplňkového stavování. Do celkové 
kapacity je tedy možné poskytnout cca 
50 - 70 obědů měsíčně. 

Co je to vlastně školní stravování? 
Je to dotované stravování dětí za 
podmínek daných školským zákonem 
a vyhláškou o školním stravování. 
Z čeho se skládá cena oběda při školním 
stravování? Náklady na jídlo ve školní 
jídelně se skládají ze tří částí: 

• režie materiálová (cena použitých 
potravin), 

• režie mzdová (mzdy pracovnic ŠJ 
– kuchařky, vedoucí, příp. uklízečka, 
ekonomka) 

• režie věcná (vybavení, energie 
apod.). 

V případě školního stravování část 
nákladů v hlavní činnosti hradí stát, 
konkrétně se jedná o mzdové náklady 
na školní stravování (platy zaměstnanců 
školní jídelny určené pouze na školní 
stravování!!!). Takže v tomto případě 
hradí cenu potravin školní jídelně děti 
a žáci podle vyhlášky o školním stravo-
vání, mzdovou režii hradí stát prostřed-
nictvím krajských úřadů a věcnou režii 
hradí zřizovatel školní jídelny. Zároveň 
platí, že případnou ztrátu z hlavní čin-
nosti hradí zřizovatel organizace pro-
střednictvím dotace ze svého rozpočtu.

Jak je to se stravováním cizích osob? 
Školní jídelna Králíky má vedle své 
hlavní činnosti povolenu doplňkovou 
činnost – stravování cizích strávníků, 
poskytování dalších služeb atd. Pro 
doplňkové stravování jsou stanoveny 
dvě kalkulace ceny obědů: obědy „od-
nášené“ (zde je cena Kč 53,-), obědy 
„konzumované“ na místě (zde je cena 
Kč 55,-). Rozdílnost cen je způsobena 
jinou sazbou DPH na odnášené obědy. 
Pro zjednodušení výpočtu se budeme 
dále věnovat ceně za odnášené obědy. 
Zde je nákladová kalkulace stanovena 
takto: cena potravin Kč 26,32, věcné 
náklady Kč 11,81, mzdy Kč 14,87,-, 
v těchto částkách je také kalkulován 
přiměřený zisk (viz. výše uvedené vyjá-
dření, že doplňková činnost organizace 
musí být zisková). Školní jídelna tedy 
důsledně sleduje odděleně náklady 
na školní stravování a na doplňkovou 
činnost. Toto je kontrolováno ze stra-
ny zřizovatele, České školní inspekce 
a krajského úřadu. Zároveň platí, že 

podle „zákona o hospodaření“ nesmí 
příspěvková organizace zřízená územ-
ním samosprávným celkem poskytovat 
dary (ani příspěvky a dotace) s jedinou 
výjimkou uvedenou v § 27 odst. 6 
výše uvedeného zákona (nepotřebný 
majetek). 

Dalším problémem je skutečnost, že 
stravování cizích strávníků poskytují na 
území města i další subjekty. Někteří se-
nioři se stravují doma na vlastní náklady 
(diety atd.). V případě dotace ze strany 
města Králíky na stravování seniorů 
směřované pouze přímo na organizaci 
zřízenou městem Králíky by se, podle 
našeho názoru, jednalo o nedovolenou 
veřejnou podporu – omezení případné 
konkurenční soutěže. Současně jsme 
omezeni kapacitou školní jídelny.

Jak tedy tuto problematiku řešit? 
Podle našeho názoru by město muselo 
uzavřít s každým příjemcem podpory 
(dotace) smlouvu o poskytnutí dotace 
dle „zákona o hospodaření“. Zároveň 
město nemůže vyloučit z této podpory 
ty, kteří se ve školní jídelně nestravují, 
ale musí do veřejné podpory zařadit 
všechny, kteří splňují daná kritéria (věk 
nad 60 let, trvalé bydliště na území 
města). Individuální smlouvy o po-
skytnutí dotace musí schválit příslušný 
samosprávný orgán města.

Jak by se promítl návrh na snížení 
ceny oběda pro seniory nad 60 let na 
městský rozpočet? 

• při navrhovaném snížení ceny oběda 
pro seniory nad 60 let věku na Kč 45,- 
rozdíl mezi cenou oběda „odnášeného“ 
ze školní jídelny a navrženou cenou 
oběda činí Kč 8,- 

• roční příspěvek pro jednoho seniora 
by činil Kč 2.008,-.

• počet obyvatel žijících na území 
města k 1. 1. 2015 splňujících dané 
kritérium je celkem 1.179 osob

• počet pracovních dnů v roce 2015 
činí 251 dnů

• předpokládané náklady na stravová-
ní seniorů vychází na Kč 2.367.432,-.

Je na zvolených zastupitelích, zda se 
rozhodnou z rozpočtu města dotovat 
stravování seniorů prostřednictvím 
dotace/příspěvku a jakou formu dotace 
zvolí v rámci platné legislativy.  Nelze 
to však dělat snížením ceny obědů po-
skytovaných jedné kategorii obyvatel 
příspěvkovou organizací Školní jídelna 
Králíky v rámci její doplňkové činnosti. 

Za odbor školství, kultury
a tělovýchovy Jan Divíšek
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Češi a Poláci malují Sněžník
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás seznámili se záměrem 

uspořádat česko-polský malířský plenér u příležitosti 25. výročí 
založení národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Plenér je 
ve fázi přípravy a měl by mít následující podobu:

8. – 12. 6. 2015 se v penzionu Chalupa na Vojtíškově ubytuje 
skupina malířů z Čech a Polska, jejíž členové budou každý den vy-
jíždět malovat na různá místa Králického Sněžníku. Výsledky práce 
malířů spatříme na vernisáži 4. září na Velkém náměstí v Králíkách 
a poté až do konce října na výstavě v městském muzeu. V červenci 
a srpnu, před vernisáží v Králíkách, budou obrazy k vidění v Muzeu 
Malá Morava.

Na přípravě plenéru se podílejí Správa CHKO Jeseníky, Agentura 
ochrany přírody a krajiny – regionální pracoviště XIII, Lesy ČR, s. 
p., Městské muzeum Králíky, Farma Morava, spol. s r. o., Muzeum 
Malá Morava, penzion Chalupa na Vojtíškově, Základní umělecká 

škola Králíky ad.
Smyslem plenéru je připome-

nout půvab a význam Králické-
ho Sněžníku – pohoří, které si 
zaslouží ochranu a péči. Růz-
norodá skupina malířů (Češi, 

Poláci, profesionálové × studenti) nabízí vzájemné obohacení 
a návštěvníkům chystané výstavy esteticky rozmanité úhly po-
hledu na naši blízkou krajinu. O plenéru a výstavě Vás budeme 
průběžně informovat v našem zpravodaji a na webových stránkách 
Městského muzea.

Za tým pořadatelů Michal Kos

Králická pevnostní oblast o Velikonocích
Tvrz Bouda bude otevřena 5 dnů. Připraveny jsou Miniprohlídky 

(cca 40 min) a Kompletní prohlídky (cca 80 min). Časy vstupů do 
podzemí:

Čtvrtek: 11, 12, 13, 14, 15:00 hodin.
Pátek – sobota – neděle: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16:00 hodin.
Velikonoční pondělí: 10, 11, 12, 13, 14:00 hodin. 
Tvrz Hůrka bude otevřena každý den, mimo Velikonočního pondělí. 

Připraveny jsou každý den Základní prohlídky (cca 80 min), v sobotu 
a v neděli pak prohlídky prodloužené se vstupem do dělostřeleckého 
srubu K – S 11 (cca 110 min). Časy vstupů do 
podzemí:

Čtvrtek: 11, 13, 15:00 hodin.
Pátek: 11, 13, 15:00 hodin.

Sobota – neděle: 10, 11, 12, 13, 14, 15:00 hodin.
Velikonoční pondělí: zavřeno. Doporučujeme návštěvu tvrze Bouda.
Vojenské muzeum Králíky – bude otevřeno ve dnech Velikonoč-

ních prázdnin od čtvrtka do neděle od 9 do 16:00 hodin, v pondělí 
bude zavřeno.

Pěchotní srub K – S 14 „U cihelny“ bude veřejnosti zpřístupněn 
v sobotu a neděli 4. – 5. dubna 2015.

K návštěvě zve
Společnost přátel čs. opevnění, o.p.s.
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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
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

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

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

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

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

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

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

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

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

Pozor na pálení suché trávy
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je 

zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení 
požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to 
po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i kon-
vektivními proudy horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě 
přenesením ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště 
v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. 
Ten, kdo se rozhodne zbavit staré trávy ohněm, může zaplatit 
i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se 
dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který jí hrozí 
pokuta do 25 tisíc korun. Fyzické osoby mohou provádět kont-
rolované spalování hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit 
na hromadě. Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby 
taktéž nesmí plošně vypalovat porosty. Převzato ze zdroje HZS 
Pardubického kraje.

Podpora mladých rodin
a seniorů v Králíkách nebude

V rámci březnového jednání zastupitelů města Králíky byl projedná-
ván rozpočet města na rok 2015. Zastupitelstvo města obdrželo návrh 
občana Jana Králíka, který navrhoval do rozpočtu zahrnout položku 
400.000,- Kč na výplatu tzv. porodného. Formou daru ve výši 10.000,- 
Kč, na jedno narozené dítě podpořit trvale žijící mladé rodiny ve městě. 
Ve svém návrhu vyjádřil názor, že podpora mladých rodin je investicí 
do budoucnosti. Rovněž navrhl vyčlenit částku ve výši 800.000,- Kč 
na tzv. šrotovné, které má podpořit výměnu starých kotlů za nové, 
ekologické. V tomto případě navrhl, ročně podpořit 40 domácností, 
částkou 20.000,- Kč. V souvislosti se složitou sociální situací našich 
seniorů přišel s návrhem na snížení ceny obědů ve školní jídelně na 
částku za oběd ve výši 45,- Kč. A to při osobním odběru pro občany 
města Králíky starších 60 let. Ve svém dopise pan Králík dále uvedl, 
že je osobně přesvědčen o tom, že město by mělo více investovat do 
lidí než do pevnostní turistiky a neprůhledných spolků se zamlženou 
strukturou. Každý by si měl realizovat své koníčky za své. Obec by 
měla především uspokojovat zájmy a potřeby vlastních občanů.  Ob-
čané města Králíky si to rozhodně zaslouží.

Tento návrh občana Jana Králíka byl krátce komentován ze strany 
některých koaličních zastupitelů a nakonec k němu nebylo přijato 
žádné usnesení. Občanská aktivita skončila pod stolem. Současné 
vedení města má jiné priority, než je podpora mladých rodin a senio-
rů. Skromná účast občanů na tomto důležitém jednání zastupitelstva, 
jenom dokresluje obecný nezájem o dění ve městě. Široká radniční 
koalice složená z podnikatelsko-obchodních skupin si podle plánu 
schválila předem připravený rozpočet na rok 2015. Rozpočet se opět 
stal nástrojem k uspokojování vybraných podnikatelských aktivit 
a vlivných rodin ve městě. Potřeby obyčejných občanů, rozvoj obce 
a veřejný zájem zůstal pouze na volebních plakátech. 

Ing. Roman Kosuk, zastupitel zvolený za ČSSD
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 2 konaného 16. března 2015

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

Z části jednání omluven: Antonín Vy-
šohlíd.

Z jednání omluven: Šiko Pavel.
Za MěÚ: Ing. Miroslav Bouška, Ing. 

Martin Košťál, Ing. Roman Švéda, Jitka 
Prausová, Ing. Věra Kubíčková, Ing. Mag-
dalena Berková, Bc. Dana Nosková, Ing. 
Jan Divíšek, Ing. Josef Orlita, Ing. Miroslav 
Macháček, Bc. Bohumír Strnad, Bc. Martin 
Mlynář.

Program:
1. Zahájení, prezence

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

4.1. Informace Policie ČR
4.2. Majetkové operace
4.3. Rozpočet města na rok 2015
4.4. Volba osadních výborů
4.5. Diskuse o objektu

Dětského výchovného ústavu
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 zastupitelů 
a občanů a konstatovala, že ZM bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je přítomno 13 členů 
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usná-
šeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jednání 
ZM ze dne 9. 2. 2015 pan David Hrda a Ing. 
Ladislav Dostálek nevznesli připomínky. 
Ověřovateli tohoto zápisu byli navrženi 
a schváleni Mgr. Dušan Krabec a Mgr. Karel 
Hlava.

ZM/2015/02/019: ZM schvaluje ově-
řovateli dnešního zápisu jednání Mgr. 
Dušana Krabce a Mgr. Karla Hlavu. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

2. Schválení programu
Starostka navrhla změnu programu v dopl-

nění o bod 4.1. Informace Policie ČR.
ZM/2015/02/020: ZM schvaluje pro-

gram jednání ZM č. 2 s navrženou 
změnou.

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

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

přednesl místostarosta města Mgr. Martin 
Hejkrlík. Starostka představila nového tajem-

níka městského úřadu Ing. Martina Košťála. 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

4. Hlavní jednání
4.1. Informace Policie ČR
O bezpečnostní situaci na Králicku infor-

moval přítomné npor. Ing. Roman Němec, 
vedoucí obvodního oddělení Policie v Krá-
líkách. Nebylo přijato žádné usnesení.

4.2. Majetkové operace
4.2.1. Prodej pozemku p.p.č. 3529 v k.ú. 

Králíky
ZM/2015/02/021: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
3529 – orné půdy o výměře 1 041 m2 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, paní P., Králíky 
za kupní cenu ve výši 364.350 Kč 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).

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.2. Prodej pozemku p.p.č. 3508 v k.ú. 
Králíky

ZM/2015/02/022: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodeje pozemku p.p.č. 
3508 – orné půdy o výměře 1 227 m2 v k.ú. 
Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, manželům V., 
Králíky za kupní cenu ve výši 429.450 Kč 
s bonifikací ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby rodinného domu do užívání a při-
hlášení stavebníka rodinného domu k trva-
lému 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).

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

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

ZM/2015/02/023: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodej pozemku p.p.č. 
2220 – ostatní plochy o výměře 36 m2 
v k.ú. Horní Lipka, který je evidován na 
LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Or-
licí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
- Podmokly za kupní cenu ve výši 14.064 
Kč včetně DPH. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.4. Neschválení záměru prodeje pozem-

ku p.p.č. 743/5 v k.ú. Dolní Hedeč
ZM/2015/02/024: Zastupitelstvo města 

Králíky neschvaluje záměr prodeje po-
zemku p.p.č. 743/5 – ostatní plochy o vý-
měře 424 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, který je 
evidován na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, za kupní cenu ve výši znalecké-
ho posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/
m2 + náklady spojené s převodem. 

Hlasování: 9:2:2 (schváleno)

4.2.5. Nákup pozemku p.p.č. 1180/2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice

ZM/2015/02/025: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje nákup pozemku p.p.č. 
1180/2 – trvalého travního porostu o výmě-
ře 16 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je 
evidován na LV č. 98 u Katastrálního úřa-
du pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, od pana K., Králíky za kupní cenu 
ve výši 4. 970 Kč s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem uhradí město Králíky. 

Hlasování: 12:0:1 (schváleno)

4.2.6. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
770/1 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba 
bytového domu čp. 658 v ul. V Bytovkách, 
resp. schválení přípravy k prodeji

ZM/2015/02/026: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje 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 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to 
formou vlastnického práva k jednotkám 
dle § 1158 a násl. NOZ, resp. schválení pří-
pravy prodeje nemovitosti, tj. provedení 
kontroly údajů v EL se skutečností, zpra-
cování prohlášení vlastníka a vypracování 
znaleckého posudku na stanovení kupních 
cen jednotek včetně pozemku. Zároveň 
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku 
p.p.č. 284/4 – ostatní plochy o výměře 1 380 
m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Ka-
tastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, resp. 
neschvaluje přípravu pozemku na prodej 
do podílového spoluvlastnictví vlastníkům 
jednotek v předmětném bytovém domě. 

Hlasování: 9:0:4 (schváleno)

4.2.7. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
729 v k.ú. Králíky, jehož součástí je stavba 
bytového domu čp. 583 v ul. Fr. Palackého 
a pozemku p.p.č. 651/27 v k.ú. Králíky, resp. 
schválení přípravy k prodeji

ZM/2015/02/027: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozemků 
p.p.č. 651/27 – zahrady o výměře 799 m2 
a st.p.č. 729 – zastavěné plochy a nádvoří 
o výměře 789 m2 v k.ú. Králíky, jehož 
součástí je stavba bytového domu čp. 583 
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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.

v ul. Františka Palackého, a které jsou 
zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a to formou vlastnického práva 
k jednotkám dle § 1158 a násl. NOZ, resp. 
schválení přípravy prodeje, tj. provedení 
kontroly údajů v EL se skutečností, zpra-
cování prohlášení vlastníka a vypracování 
znaleckého posudku na stanovení kupních 
cen jednotek včetně pozemků. 

Hlasování: 9:0:4 (schváleno)

4.2.8. Záměr prodeje pozemku st.p.č. 
285/1 v k.ú. Dolní Boříkovice, jehož součástí 
je stavba občanské vybavenosti čp. 109, resp. 
schválení přípravy k prodeji

Po proběhlé diskusi navrhla starostka 
hlasovat o pozměněném návrhu usnesení.

ZM/2015/02/028: Zastupitelstvo města 
Králíky odkládá projednání záměru 
prodeje 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 č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, resp. schválení přípravy pro-
deje, tj. vypracování znaleckého posudku 
na stanovení kupní ceny objektu včetně 
pozemku. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.2.9. Prodej pozemku p.p.č. 254 v k.ú. 
Králíky a zřízení služebnosti, resp. prodlou-
žení termínu podpisu kupní smlouvy

ZM/2015/02/029: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje prodloužení termínu 
k zaplacení kupní ceny a podpisu kupní 
smlouvy č.j. 1349/2014 na prodej pozemku 
p.p.č. 254 – ostatní plochy o výměře 216 
m2 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 spoluvlastnictví 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, 
a to nejpozději do 31. 12. 2015. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

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

ZM/2015/02/030: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje 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. 

Hlasování: 10:1:2 (schváleno)

4.3. Rozpočet města na rok 2015
Starostka seznámila přítomné s návrhem 

rozpočtu města na rok 2015 a s návrhem Ing. 
Jana Králíka na změnu rozpočtu. Po proběhlé 
diskusi bylo přijato usnesení:

ZM/2015/02/031: ZM schvaluje rozpo-
čet města Králíky pro rok 2015 takto: Cel-
kové příjmy rozpočtu ve výši 83.655.000 

Kč Financování ve výši 2.372.000 Kč Cel-
kové zdroje ve výši 86.027.000 Kč Běžné 
výdaje ve výši 71.503.000 Kč Kapitálové 
výdaje ve výši 14.524.000 Kč Celkové 
výdaje rozpočtu ve výši 86.027.000 Kč.

Hlasování: 12:1:0 (schváleno)

ZM/2015/02/032: ZM schvaluje závazné 
ukazatele rozpočtu dle tabulky v tabulkové 
části materiálu „Návrh rozpočtu města 
Králíky“.

Hlasování: 12:1:0 (schváleno)

ZM/2015/02/033: ZM schvaluje dle 
svých kompetencí vyhrazených zákonem 
o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, 
peněžitých a věcných darů dle návrhu roz-
počtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým 
a právnickým osobám jaké jsou uvedeny 
v tabulkové části tohoto rozpočtu. 

Hlasování: 12:1:0 (schváleno)

Do jednacího sálu se dostavil p. Antonín 
Vyšohlíd.

4.4. Volba osadních výborů
Mgr. Martin Hejkrlík informoval o průbě-

hu veřejných schůzí v místních částech města 
Králíky a navrhl usnesení:

ZM/2015/02/034: ZM bere na vědomí 
informaci o proběhnuvších veřejných 
schůzích v částech obce Dolní Boříkovice, 
Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní 
Lipka, Heřmanice, Červený Potok a Dolní 
Hedeč a v souladu s ustanovením § 120 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v.z.p.p., 
zřizuje osadní výbory, určuje počet členů 
jednotlivých osadních výborů, jmenuje 
jejich členy a volí předsedy v těchto výbo-
rech, a to následovně: OV Dolní Boříkovi-
ce, 3 členové: Macan Martin – předseda, 
Myška Oldřich, Halbrštát Jan – členové. 
OV Dolní Lipka, 5 členů: Juránek Arnošt 
– předseda, Kesnerová Marie, Kacálková 
Dana, Kacálek Milan, Štieber Petr – 
členové. OV Prostřední Lipka: 5 členů: 
Procházková Dana, DiS – předseda, Mgr. 
Beran Miroslav, Procházka Pavel, Linhart 
Jaroslav, Linhart Jaroslav ml. – členové. 
OV Horní Lipka, 3 členové: Špontáková 

Jitka – předseda, Suchomelová Alena, 
Hladová Jana – členové. Heřmanice, 
5 členů: Mgr. Švanda Jiří – předseda, 
Švec Richard, Brůna Petr, Bartoníček 
Jiří, Mezuliánová Jana – členové. OV 
Červený Potok, 3 členové: Ing. Marek Petr 
– předseda, Hetflajš Stanislav, Brych Jaro-
slav – členové. OV Dolní Hedeč, 5 členů: 
Podzimková Ludmila – předseda, Vašina 
Josef, Sotonová Hana, Sotona Pavel, Mar-
tinec Jaroslav – členové. 

Hlasování: 13:0:0 (schváleno)

4.5. Diskuse o objektu Dětského výchov-
ného ústavu

Paní starostka informovala o aktuálním 
dění v souvislosti s nedávnou mediální 
kampaní zaměřenou na budoucnost areálu 
Dětského výchovného ústavu a o proběhlých 
jednáních se stávající paní ředitelkou a Mi-
nisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Mgr. Martin Hejkrlík seznámil přítomné se 
stavem areálu Dětského výchovného ústavu 
v Králíkách. Nebylo přijato žádné usnesení.

5. Informace z MěÚ
Nebylo přijato žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
ZM/2015/02/035: ZM schvaluje vystou-

pení pana Petra Vrzáně v diskusi občanů.
Hlasování: 14:0:0 (schváleno)
Pan Petr Vrzáň ze společnosti SPELOS 

požádal o možnost zúčastnit se jednání rady 
města o návrhu změny vyhlášky 2/2013 
„O zákazu sázkových her, loterií a jiných po-
dobných her na celém území města Králíky“. 

7. Vstupy zastupitelů
Starostka seznámila přítomné se žádostí a s 

podáním podnětu p. Jana Králíka a navrhla 
usnesení. 

ZM/2015/02/036: ZM pověřuje kon-
trolní výbor kontrolou plnění usnesení 
RM, týkajících se projektu „Vodovodní 
přivaděč Dolní Hedeč - Červený Potok“.

Hlasování: 14:0:0 (schváleno)

Starostka ukončila jednání ve 21:00 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ
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2. 3.
RM ruší rozhodnutí RM/2015/05/075 ze 

dne 9. 2. 2015 a doporučuje schválit pro-
dloužení termínu zaplacení kupní ceny, resp. 
podpisu kupní smlouvy na prodej 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 spoluvlastnictví 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, a to nej-
později do 31. 12. 2015. Zároveň RM ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM.

RM uděluje souhlas paní J. B., Boboszów 
k podnájmu prostor sloužících podnikání v bu-
dově čp. 9, která je součástí pozemku st.p.č. 67 
v k.ú. Dolní Lipka, společnosti PARTUSA.EU 
s.r.o., Praha 1, která je zastoupená jednatelkou 
paní K. P.

RM bere na vědomí návrh rozpočtu Města 
Králíky pro rok 2015 a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit rozpočet v předloženém 
znění.

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořá-
dání hudební produkce do 4:00 hodin v noci ze 
dne 6. 3. 2015 na 7. 3. 2015, a to v souvislosti 
s pořádáním „Plesu 2015“, který se koná ve 
velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 7 
v nemovitosti čp. 660/1, ulice V Bytovkách, 
Králíky.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky pro rok 
2015.

RM schvaluje text pro vyhlášení konkursní-
ho řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/
ka příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit ne-
zbytné právní náležitosti spojené s přípravou 
a vyhlášením konkursu.

RM souhlasí s umístěním sídla budoucího 
spolku Klub rodičů Králíky v budově Gymná-
zia a základní školy Králíky, Moravská 647, 
Králíky, 561 69.

RM schvaluje podání žádostí o dotaci 
v rámci Oblasti podpory 4.1: Zkvalitnění 
nakládání s odpady na pořízení lisu na plasty 
a papír.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
16. 3. 2015. 

9. 3.
RM bere na vědomí nabídku přímého 

prodeje stavby bez čp/če na st.p.č. 787/1 a 
st.p.č. 787/2 – garáž v k.ú. Králíky a pozemku 
st.p.č. 787/2 – zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 44 m2 v k.ú. Králíky, nemovitosti jsou 
zapsány na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
a v souladu s rozhodnutím ZM/2005/10/208 ze 
dne 8. 11. 2005 ukládá MO požádat o přímý 
prodej nemovitostí s žádostí o přehodnocení 
kupní ceny. Zároveň RM schvaluje zadání 
vypracování znaleckého posudku jako pří-
lohy k žádosti o přehodnocení kupní ceny 
předmětných nemovitostí u znalce pana Jana 
Čumy. Dále RM ukládá MO předložit bod na 

jednání ZM.
RM bere na vědomí závěr zjišťovacího 

řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povod-
ňových rizik v povodí Dunaje“, „Plán pro 
zvládání povodňových rizik v povodí Odry“, 
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povo-
dí Labe“, které byly posuzovány podle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP.

RM schvaluje záměr zemědělského pachtu 
pozemků p.p.č. 541 – t.t. porostu o výměře 1 
762 m2, p.p.č. 544/11 – orné půdy o výměře 1 
149 m2, p.p.č. 547/1 – t.t. porostu o výměře 2 
144 m2, p.p.č. 554/1 – t.t. porostu o výměře 2 
850 m2, p.p.č. 1109/3 – ostatní plochy o výměře 
694 m2 a p.p.č. 1109/5 – ostatní plochy o výmě-
ře 93 m2 vše v k.ú. Prostřední Lipka, pozemky 
jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem sekání a sklizně trávy za 
pachtovné ve výši 608 Kč/rok a ukládá MO 
záměr zemědělského pachtu zveřejnit.

RM schvaluje pronájem prostoru slouží-
cího podnikání v čp. 414 - objektu občanské 
vybavenosti, 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, 
a to Mgr. Šárce Šlesingrové, Letohrad. Jedná 
se o prostor ordinace, 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 nelé-
kařské zdravotní péče, za nájemné ve výši 480 
Kč/m2/rok a s účinností smlouvy od 1. 7. 2015.

RM schvaluje smlouvu o podmínkách 
provedení stavby - akce „I/43 - Králíky – most 
ev. č. 43-083“ předloženou stavebníkem Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou 
organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 
05 Praha 4 – Nusle, zastoupeným na základě 
pověření ze dne 1. 11. 2010 Ing. Bohumilem 
Vebrem, ředitelem Správy Pardubice, Hlavá-
čova 902, 530 02 Pardubice, a to v předlože-
ném znění.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k prostorům o výměře 121,23 m2 v přízemí čp. 
364 – objektu občanské vybavenosti, stavba je 
součástí pozemku st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, 
s paní R. W., Králíky, a to dohodou ke dni 31. 
3. 2015. Ke stejnému datu zaniká k prostorům 

i navázaný podnájemní vztah. Současně RM 
ukládá MO informovat dalšího nájemce ob-
jektu čp. 364 a to Českou spořitelnu, a.s., se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
o skutečnosti, že od 1. 4. 2015 dojde k uvolnění 
těchto prostor.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHOD-
NÍCH ČECH o.p.s. na vypracování projek-
tové dokumentace k podání žádosti o dotaci, 
konzultaci, poradenství a zastupování města 
Králíky v rámci dotačního titulu OPŽP, Prio-
ritní osy 3, podoblasti podpory 3.4 a na úkony 
spojené s administrací projektu „Analýza rizik 
– Králíky“ včetně obsluhy elektronického pro-
středí SFŽP – BENE-FILL za cenu 90.000 Kč 
+ 21 % DPH za podmínky, že pokud nebude 
ze strany SFŽP městu Králíky poskytnuta 
finanční podpora na zpracovaný projekt, pak 
předložená smlouva zaniká a zhotovitel se 
zříká veškerého práva na odměnu plynoucí 
z předmětu smlouvy.

RM souhlasí s umístěním sídla budoucího 
spolku SPOLEK SENIORŮ Kralicka v bu-
dově čp. 367, Velké náměstí, Králíky, 561 69. 

RM bere na vědomí žádost sdružení SPE-
LOS a konstatuje, že nebude zastupitelstvu 
města navrhovat přijetí změny Obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2013.

16. 3.
RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování 

dokumentace pro podání žádosti o dotaci 
z operačního programu SFŽP v rámci investič-
ní akce: „Zateplení Kulturního domu Králíky 
– technologická část“ mezi městem Králíky 
a firmou MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o., 
Štefánikova 38a, Brno – Královo Pole, 612 00.

RM bere na vědomí žádost firmy LBtech 
a.s., Litomyšl a souhlasí s provedením sta-
vebních prací a realizací souvisejících do-
pravních opatření při realizaci akcí: 1. „Reko 
MS Králíky – Moravská + 1“ a 2. „Reko MS 
Králíky Velké Náměstí + 1“ za podmínky, že 
stavební práce budou provedeny mimo letní 
turistickou sezónu, kdy se předpokládá velký 
pohyb turistů v lokalitách stavby. Pro realizaci 
RM požaduje provést práce v následujících 
termínech:

1. „Reko MS Králíky – Moravská + 1“ - 
provedení stavebních prací bude realizováno 
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před nástupem turistické sezóny v termínu: 
do 30. 6. 2015 

2. „Reko MS Králíky Velké Náměstí + 1“ 
– provádění stavebních prací bude realizová-
no v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015. 
V souvislosti s konáním Svatomichalské pouti 
v termínu od 21. 9. 2015 do 27. 9. 2015 budou 
stavební práce přerušeny a veškeré výkopy 
zasypány a staveniště náležitě zabezpečeno. 
Dále bude akce realizována ve dvou etapách 
umožněním průjezdu vozidel Velkým náměs-
tím. 1. etapa bude realizována v severní části 
náměstí s umožněním průjezdu vozidel z ul. 5. 
května do ul. Dlouhá. 2. etapa bude realizována 
s umožněním průjezdu vozidel z ul. Valdštej-
nova směrem k ul. 5. května. Realizace 2. 
etapy bude realizována po dokončení 1. etapy 
a plném zprovoznění dotčených komunikací.

RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí 
až 100% finančních prostředků z „Programu 
péče o krajinu“ v roce 2015 na realizaci akcí:

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

2. Výsadba aleje k salaši v Horní Lipce – za 
cenu 88.088,70 Kč včetně DPH – zhotovitel 
Pavel Haupt, Letohrad.

RM souhlasí se skácením 3 ks bříz na p.p.č 
1382/3 a 1 lípy a 1 javoru na p.p.č. 1388/1, vše 
v k.ú. Dolní Boříkovice a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z těchto stromů s panem M. D., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žada-
tele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM souhlasí se skácením olše na p.p.č 
3792/1 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování 
dřevní hmoty z tohoto stromu s panem I. P., 
Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žada-
tele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM bere na vědomí informaci o termínu 
pochodu Pivovarská čtvrtka a souhlasí s umís-
těním startovního místa ve sportovním areálu 
v Nádražní ulici.

RM schvaluje složení konkursní komise 
pro výběr ředitele/ředitelky Školní jídelna 
Králíky ve složení Jana Ponocná (předsedkyně 
komise), Mgr. Martin Hejkrlík, Zdeněk Večeř, 
Marta Kacálková, Ing. Jan Černý, Jarmila 
Jachová. Tajemníkem komise je určen Ing. 
Jan Divíšek.

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové 
organizace Základní umělecká škola Králíky 
pro rok 2015 a bere na vědomí Směrnici 
o odepisování majetku.

RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT 
a ukládá odboru VTS zařadit doplňující 
vyjádření revizního technika do technické 
dokumentace budovy.

RM souhlasí se skácením náletových dřevin 
na pozemcích st.p.č. 229 a p.p.č. 247 v k.ú. 
Králíky a současně souhlasí s uzavřením 

písemné dohody o zpracování dřevní hmoty 
z těchto dřevin s panem M. R., Králíky, s pod-
mínkou, že veškeré práce budou provedeny 
na jeho vlastní náklad a nebezpečí, pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví bez ohledu 
na jeho kvalitu.

RM zřizuje komisi rady města s názvem 
Komise regenerace městské památkové zóny 
v následujícím složení: Mgr. Martin Hejkrlík 
– předseda, Jan Čuma, Ing. Josef Orlita, Ing. 
Jan Divíšek, Petr Venzara, Jitka Prausová, 
Mgr. Michal Kos, Ing. Milan Mariánek (KÚ 
Pardubického kraje) a Ing. arch. Pavel Středa 
– členové.

RM bere na vědomí zprávu odboru VTS 
o technickém stavu střešní konstrukce v budo-
vě čp. 488 tělocvična v Nádražní ulici.

23. 3.
RM souhlasí s umístěním pískoviště, 

klouzačky, laviček a nízkých herních prvků 
pro děti do 3 let věku na pozemku p.p.č. 247 
– zahradě o výměře 862 m2 v k.ú. Králíky 
Mateřským centrem EMMA, Králíky, a to za 
splnění níže uvedených podmínek:

- zamezí možnosti pádu na příkrém pozem-
ku na severní straně

- před umístěním herních prvků předloží 
orgánu státní památkové péče (odbor ŠKT) 
nákres rozmístění

- zajistí, aby herní prvky, jež budou na po-
zemku umístěny, splňovaly z hlediska ochrany 
zdraví podmínky podle příslušné normy.

RM souhlasí s provedením zvukové izolace 
dveří u prostoru sloužícího podnikání – psy-
chiatrické ambulance ve 2. NP v budově čp. 
414 – objektu občanské vybavenosti, stavba 
je součástí st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, a to na 
základě žádosti podané společností PASMED 
s.r.o., Žamberk, a ukládá společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o., zajistit provedení z pro-
středků na opravy a údržbu.

Město Králíky jako vlastník dotčeného po-
zemku p.p.č. 1071/1 – orná půda v k.ú. Králíky, 

který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) staveb-
ního zákona se stavebním záměrem – „výměna 
reklamního zařízení (pylonu) na pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky“ společnosti Penny 
Market s.r.o., Radonice.

RM bere na vědomí stanovisko náměstka 
hejtmana Pardubického kraje pro dopravu 
Ing. Jaromíra Duška a doporučuje ZM schválit 
finanční spoluúčast na krytí ztráty z provozu 
veřejné linkové autobusové dopravy v poža-
dované výši 139.916 Kč.

RM schvaluje Smlouvu o umístění infor-
mační tabule IREDO mezi městem Králíky 
a společností OREDO s.r.o., Hradec Králové 
na instalaci exteriérového informačního panelu 
pro informování cestujících veřejné dopravy 
v rámci realizace projektu „Modernizace odba-
vovacího systému integrované dopravy Králo-
vehradeckého a Pardubického kraje – II. fáze“ 
na pozemku p.p.č. 315 – ostatní ploše v k.ú. 
Králíky, a to v předloženém znění. Současně 
RM ukládá odboru VTS zpracovávat podklady 
pro čtvrtletní vyúčtování spotřeby elektrické 
energie v souladu s čl. III. odst. 1 Smlouvy 
o umístění informační tabule IREDO. 

RM pověřuje Mgr. Martina Hejkrlíka 
zastupováním města Králíky ve Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

RM pověřuje Janu Ponocnou zastupováním 
města Králíky ve Sdružení obcí ORLICKO 
d.s.o., Svazu měst a obcí ČR, Euroregionu 
Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion 
Glacensis z.s.p.o.

RM ukládá odboru VTS a ŽP ve spolupráci 
se společností Služby města Králíky, s.r.o., 
zmapovat počet, druh, stáří, aktuální stav, vy-
užití, častá místa poškozování a další aspekty 
odpadových košů a nádob ve městě a v míst-
ních částech včetně mapového zakreslení 
(googlemaps). Dále RM ukládá vypracovat 
návrhy na způsob poskytování sáčků na psí ex-
krementy a na doplnění, příp. přesunutí košů.



Králický zpravodaj 4/2015 - 13

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.

Příroda se probouzí, kácet se už nesmí
ČR/KRAJE - Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo 

doporučení, podle které by mělo ustat veškeré kácení stromů 
v Česku (1). Začala totiž vegetační sezóna, stromy se probouzejí 
a začínají na nich hnízdit ptáci. Ministr Richard Brabec (ANO) 
tak reagoval na podnět z minulého pátku, kterým jej Arnika 
o vydání tohoto doporučení požádala. Kácecí sezóna tak končí 
a nevládní organizace žádá obce, správce komunikací i všechny 
ostatní, aby své plány na kácení odložili přinejmenším do pod-
zimu. Zejména pak vyzývá Správu železniční dopravní cesty, 
aby respektovala aspoň pravidla přírody, když už ji za respekt 
nestojí právní řád ČR (2).

Žádost Arniky o úřední ukončení období vegetačního klidu je 
přílohou této TZ.

„Doporučení vydané ministerstvem životního prostředí vítáme. 
Nejedná se o žádný výjimečný krok, podobnou výzvu ministerstvo 
životního prostředí vydalo i v letech 2009 nebo loni. Případů zby-
tečného kácení zdravých stromů v posledních letech stále přibývá, 
výjimkou nebyla ani letošní zima. Přestože nelze mít radost z výkyvů 
počasí, může nás těšit, že se letos období pro kácení o pár týdnů 
zkracuje. Tristní jsou zejména ty situace, kdy zbytečné kácení pro-
vádí státní správce železnic a otevřeně tak porušuje zákon,“ řekla 
vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová 
ze sdružení Arnika.

V případě, že by se občané setkali s nepovoleným nebo bezdů-
vodným kácením stromů, mohou prostřednictvím webu Arniky 
kontaktovat Českou inspekci životního prostředí: http://arnika.org/
odeslete-podnet-inspekci

Podrobnosti:
(1) Doporučení ministerstva životního prostředí je na http://www.

mzp.cz/cz/news_150319_kaceni
(2) Více o tématu je v tiskové zprávě „Obstrukce, vědomé 

porušování zákona a desetitisíce privátním právníkům. Hlav-
ně, aby mohli kácet“ ze dne 10. prosince 2014: http://arnika.org/
obstrukce-vedome-porusovani-zakona-a-desetitisice-privatnim-
-pravnikum-hlavne-aby-mohli-kacet 

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ze dne 19. 
března 2015.

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Chlumova 17, 130 00 
Praha 3, tel./fax: 222 781 471, arnika@arnika.org, www.arnika.org

RNDr. Marcela Klemensová, vedou-
cí kampaně Zachraňme stromy, tel.: 
736 734 155, marcela.klemensova@
arnika.org

Tiskový mluvčí Arniky Vratislav Voz-
ník, tel.: 606 727 942, vratislav.voznik@
arnika.org

Setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů
„Odpusť mi.“, „Odpouštím ti.“, „Děkuji.“, „Mám tě rád.“ Tak 

se dají shrnout nejdůležitější slova, která by měla vzájemně zaznít 
ve vztahu hospicového pacienta a pečující rodiny…

17. února 2015 se opět sešly charitní sestřičky s pozůstalými 
rodinami svých pacientů, o které se mohly starat až do samého 
konce jejich života. 

V loňském roce doprovodily sestry charitní hospicové péče Ústí 
nad Orlicí v našem okrese 102 pacientů. Nejbližší oceňovali kromě 
profesionality a odbornosti sester také jejich lidský přístup a předá-
vané praktické zkušenosti. Součástí týmu domácí hospicové péče je 
vedle sester také lékař, sociální pracovnice, psychlog a duchovní, 
což některé rodiny využily.

Ačkoli je smrt těžká, je součástí každého života.  Když má někdo 
někoho rád, je domácí péče o člověka a vzájemný vztah darem pro 
umírajícího i pro toho, kdo pečuje.

V otevřené atmosféře setkání zazněla slova povzbuzení, vzájem-
ného sdílení, díků a podpory. Lidé, kteří zažili podobné situace, se 

otevřeli jeden druhému, nalezli pochopení a vyjádřili touhu hledat 
cestu dál:

„ Nestihl jsem své ženě říct to nejdůležitější. Že ji mám moc rád 
a za co všechno ji děkuji. Pořád jsem se snažil věřit, že to bude 
dobré, a nutil ji k této víře také, i když ona už věděla své. Budu jí 
to říkat teď, objevil jsem knihu, která mi dala naději, že se ještě 
setkáme, a to mě teď drží při každodenním životě…“

- „Mně umírala maminka, a já se při veškeré péči a za pomoci 
pečovatelek a sestřiček snažila ještě věnovat dětem v práci. Jsem 
učitelkou v mateřské školce a s dětmi jsme si o tom, co prožívám, 
zcela přirozeně vyprávěly. Vnímám, že to bylo správné, a i dětem 
to přišlo úplně normální…“

- „Mně tatínek řekl, že do žádný nemocnice nepojede, a že už 
chce umřít. Říkala jsem si, jestli jsem přece jenom neměla zavolat 
záchranku. Ale on měl právo se takhle rozhodnout. Večer mi to 
řekl, a k ránu zemřel…“

- „Já si se svým manželem neustále povídám, i nahlas. Jakoby 
nikdy neodešel…“

- „Někdy je těžké vysvětlit třeba i praktickému lékaři, že chceme, 
aby náš blízký mohl zůstat doma, a proč žádáme o hospicovou 
péči…“

- „Moc bych si přál, abych i já mohl být na konci života ve vaší 
péči…“

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost scházení ve svépo-
mocné skupině. Hlavním cílem této skupiny je vzájemná pomoc 
při  vyrovnávání se ztrátou nejbližšího člověka.

19. 3. 2015 v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
13. 4. 2015 v 16 -18 hod., vede PhDr. Hana Mervartová
14. 5. 2015 v 16-18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová
Setkání se budou konat vždy v ambulanci na adrese Čs. Armády 

1181 (věžák Rietru) v 8. patře. Případní zájemci kontaktujte vždy 
předem sestru Kaplanovou.

Tato služba byla podpořena Tříkrálovou sbírkou, díky níž bylo 
zakoupeno auto pro sestry domácího hospice, a dále Výborem 
dobré vůle, který podpořil ná-
kup lineárních dávkovačů léků 
a tonometrů.

Petra Kaplanová, Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí, ul. 17. 
listopadu 69, tel. 731 402 322, 
www.uo.charita.cz
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Charita pro Ukrajinu
Podle Ukrajinského ministerstva pro 

sociální politiku žije v zemi jeden milion 
vnitřně vysídlených osob a dalších 600 000 
lidí Ukrajinu zcela opustilo. Charita Ukra-
jina pomáhá – i díky spolupráci s Charitami 
v ostatních zemích - více než 40 000 lidem 
v 19 lokalitách po celé zemi. 

Charita ČR působí na Ukrajině dlouho-
době formou různých sociálních projektů 
nebo Adopce na dálku. Hned po vypuknutí 
vojenského konfliktu podnikla Charita ČR 
další kroky k pomoci:

I. Byla vyhlášena sbírka Charita pro 
Ukrajinu s číslem účtu 55660022/0800, 
VS 104. K 25. 2. 2015 je stav sbírky 
6.256.364,- Kč, a zřízena možnost rád-
covských SMS zasláním zprávy DMS 
UKRAJINA na číslo 87 777 (Cena DMS je 
30 Kč. Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu 
zajišťuje Fórum dárců.) 

Z takto získaných prostředků byly již 
např.: 

- podpořeny rodiny obětí konfliktu 
- vybaveny 4 nemocnice na západní 

Ukrajině
- zřízeny pozice psychologů při 4 taměj-

ších charitách v městech Kolomyja, Stryj, 
Ternopyl a Novovolynsk 

- financováno školení psychosociální 
pomoci pro 71 ukrajinských psychologů 
a dalších odborníků, kteří pomáhají lidem 
v krizových situacích.

II. Materiální pomoc (zapojeny např. 
Arcidiecéczní charita Olomouc, Oblastní 
charita Znojmo). ACHO vypravila dva ka-
miony s 30 t materiálu a zimního oblečení 
k partnerským Charitám na Ukrajinu, které 
je dále distribují uprchlíkům z východní 
časti a Krymu. Ty dále zajišťují pro lidi 
dodávky potravin, vody, oblečení, hygie-
nických potřeb.

III. Zajištění sociální, právní a admi-
nistrativní podpory osobám, které musely 
opustit své domovy.

IV. Ozdravné pobyty pro ukrajinské 
děti

V. Pomoc ukrajinským uprchlíkům, 
kteří přijeli do Čech

Do pobytového střediska v Kostelci 
n. O. přijeli začátkem března první lidé 
z Ukrajiny. Oblastní charita UO, která 
v Kostelci provozuje sociální šatník, pro 
ně shání slušné, nepoškozené nádobí 
na vaření (hrnce, kastroly, pánve, talíře, 
příbory) a hluboký kočárek.

Kdo by mohl tyto věci darovat, prosíme 
o donesení do konce dubna na tato místa:

- Letohrad: středisko Charity v Leto-
hradě, Na Kopečku 356 – denně od 7 do 
15.30 hod.

- jarní sbírka v Letohradě na náměstí: 20. 
3. od 14 do 17 hod., 21. 3. od 9 do 11 hod. 

- Lanškroun: Centrum sociálních slu-
žeb, Havlíčkova 1129, denně od 8 do 14 
hod. (kromě středy)

Příběhy lidí z Ukrajiny
Rodina Sultanovů
Elvira Sultanova, její manžel a jejich čtyři 

děti jsou krymští Tataři. Žili normální život. 
Měli dům, děti, práci. Nyní patří k tzv. vnitřně 
přesídleným osobám.

Před šesti měsíci utekli z Krymu. Usadili se 
na západní Ukrajině. A pokouší se začít žít nový 
život. Pronajali si byt. Starší děti chodí do školy. 
Manžel Elviry si našel zaměstnání jako řidič 
v nedaleké továrně. Elvira nepracuje.

Nepravidelnost výdělku jejího manžela zna-
mená, že velmi často nemohou vyjít s penězi. 
Naštěstí solidární sousedé a místní Charita Sul-
tanovovým pomáhají se zajištěním základních 
potřeb, jako jsou potraviny, hygienické potřeby 
a třeba též i příspěvek na nájem.

Ale nejdůležitější je, že dostávají prostředky 
i na zaplacení drahých léků pro nejmladší dceru. 
Má vzácnou nemoc, která vyžaduje speciální 
dlouhodobou péči. Vysoké náklady na léčbu 
jsou pro rodinu vážným problémem.

Přesto se Elvira dívá na život z té lepší strán-
ky: „Díky štědrým lidem a Charitě chodí 
moje děti do školy a každý den mají co jíst. 
Ale především se naší malé dcerce může 
dostat lékařské péče, kterou tak zoufale po-
třebuje. Jsme tady všem velmi vděční. Jsem 
si jistá, že tu budeme šťastní. I když se nám 
po Krymu hodně stýská.“

Internátní škola Mariupol 
Charita Ukrajina prostřednictvím Charity 

Volyň již delší dobu spolupracuje s internátní 
školou v Mariupolu v regionu Doněcka. Vzhle-
dem k rozšiřujícímu se konfliktu v Doněcku se 
20 dětí přestěhovalo do vesnice Verhniv v oblasti 
Volodymir-Volynsky.

Teenageři se z pobytu ve Verhnivu těší. Zvláš-
tě proto, že se nyní cítí dál od války. Ale i oni 
chtějí, aby konflikt skončil co nejdříve. Obávají 
se o rodiče, příbuzné, přátele a bývalé učitele, 
kteří zůstali v Mariupolu a v okolí Doněcka.

Všechny děti pocházejí ze sociálně slabých 
rodin. Špatně snáší složité rodinné vztahy. Jejich 
situace se kvůli zažitým hrůzám války ještě zhor-
šila. Ukrajinská Charita podporuje chod školy 
a poskytuje psychologické poradenství dětem.

„Všechny děti se vyrovnávají se složitý-
mi osobními zkušenostmi. Teď byly navíc 

vystaveny válce. Velice se o ně bojím. Ale 
budeme co nejvíce se snažit pomoci jim vše zlé 
překonat,“ říká sociální pracovník Charity.

Tamila Vozlyublena
Vojenské operace ve východní Ukrajině 

radikálně změnily život mnoha lidí. Východní 
Ukrajina dnes tvoří směs roztříštěných domů, 
zničených měst, zničených rodin, mrtvých 
nejbližších...

Příběh Tamily Vozlyubleny není výjimkou. 
Vdova, která za dramatických událostí ztratila 
manžela v Afghánistánu. Musela se z Afghánis-
tánu přestěhovat do Pákistánu, sama se svými 
dvěma už odrostlými dětmi a těhotná se svým 
třetím. Nakonec se vrátila zpět na Ukrajinu 
a usadila se i s dětmi v Lugansku, kde měla 
malou živnost a od státu se jí nedostalo žádné 
pomoci. Je zvyklá řešit své problémy sama.

Potom se rozhořel ukrajinský konflikt. Boje 
se stále více a více přibližovaly k jejímu domu. 
Lidé umírali každý den. Školy byly zničeny. 
Boje rozšířily a zasáhly i trh, kde měla svůj 
stánek. Zničili všechno její zboží. Celoživotní 
úspory a investice byly najednou pryč.

Tamila byla známá pro svůj nesouhlas s kon-
fliktem, a proto dostávala mnoho výhrůžek. 
Nakonec se i pro ni stal pobyt ve městě příliš 
nebezpečný a s rodinou uprchla. Přátelé jí i jejím 
dětem pomohli odjet do Ivano-Frankivska, kde 
si na vlastní náklady pronajal třípokojový byt 
a začala si hledat práci.

Zatímco se snaží vybudovat pro sebe a své 
děti nový života, dostala se jí podpory od mnoha 
starostlivých lidí i Charity Ivano-Frankivsk. 
Dostala potraviny a hygienické potřeby a školní 
pomůcky pro děti.

Tamila a její děti patří do tzv. „zranitelné 
rodiny“. Obzvláště rodiny v případě, kdy je jen 
jeden rodič, jsou považovány za velmi zrani-
telné. Pracovních míst je málo. Chce-li rodina 
vyjít s penězi každý měsíc, je to téměř nadlidský 
úkol. Zvláště teď v zimě. Tamila má nyní hlavní 
starost o to, aby byly její děti v teple. 

I přes všechny obavy, Tamila nepropadá 
zoufalství. Zvláště ne před očima svých dětí. 

„Není to snadné. Ale upřímně věřím, že 
díky Bohu a podpoře Charity a některých 
sousedů všechny naše problémy překonáme,“ 
říká Tamila.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., 
www.uo.charita.cz, t: 734 769 713,( zdroj in-
formací: www.charita.cz)
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Školní družina
slavila velký úspěch

Jak vypadá zdravá a nemocná příroda? Na to znají odpo-
věď žáci z králické školní družiny a výtvarné dílny.

Děti malovaly na toto aktuální téma obrázky a s nimi 
se pak zúčastnily 5. ročníku výtvarné soutěže „Zdravá 
a nemocná příroda“.  Soutěž byla vyhlášená Pardubickým 
krajem v kategorii 7-10 let. Obrázky, které děti posílaly 
z celého kraje i republiky, byly hodnoceny odbornou porotou 
ve dvou kolech. Velkým překvapením pro nás bylo, když 
z prvního kola postoupilo do finálové desítky všech deset 
NAŠICH dětí! Medaile ale stále nebyly rozdány, a proto 
byly děti pozvány 25. února do Pardubic, kde ve druhém 
kole odborná porota ohodnotila jednotlivá díla a slavnostně 
vyhlásila výsledky soutěže. Všech deset finalistů si odvezlo 
kromě nevšedních zážitků a ocenění poroty také hodnotné 
a zajímavé ceny.

Hodnocení dopadlo následovně:1. místo: Jaroslav Bajt (4. 
tř.), 2. místo: Nikol Kudryavtseva (2. tř.), 3. místo: Lukáš 
Vrzal (2. tř.).

Ostatní finalisté: Barbora Kalousová, Tereza Moravíko-
vá, Filip Ježek, Lenka Feltlová, Šárka Šebková, Karolína 
Schweidlerová, Jana Kodytková.

Všem zúčastněným malířům moc děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy a do budoucna jim přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

Obrázky a fotografie z udílení cen si můžete prohlédnout 
na www.pomahameprirode.cz

Za školní družinu Martina Malá
(fotografie k článku na straně 2)

Mateřské centrum EMMA
Milé maminky a přátelé centra, rádi bychom Vás infor-

movali o našich aktivitách na tento měsíc. Zároveň Vás na 
ně srdečně zveme!

Pro maminky s dětmi jsme připravili bohatý program 
plný říkadel, tvoření a pohybu. Čekají nás i tři mimořádné 
akce. Na Velikonoce se můžete naladit v pátek 3. 4. od 15 
hod na VÝTVARNÉ CHVILCE pod vedením Terky Cou-
falové. V úterý 7. 4. se uskuteční závěrečné setkání z cyklu 
ČTĚME S DĚTMI OD KOLÉBKY. Na řadu se mimo jiné 
dostanou i oblíbené knihy nejmenších návštěvníků, jež si 
mohou přinést s sebou. Příjemnou závěrečnou tečkou za 
povídáním o dětské literatuře bude společná návštěva místní 
KNIHOVNY (pátek 10. 4.), která nabízí spoustu zajíma-
vých a lákavých publikací i pro děti v nejútlejším věku. 

Program pro dospělé si můžete prohlednout v tabulce. 
Rádi bychom Vás však upozornili a zároveň nalákali na 
některé aktivity. V sobotu 18. 4. 16:OO – 19:00 proběh-
ne prožitkový seminář ŽENSKÝ KRUH. Pod vedením 
psycholožky Mgr. Lucie Šmahelové si budeme v příjemné 
atmosféře malé skupiny povídat o různých tématech, která 
byste rády řešily (rodina, partnerství, výchova, …). Pomocí 
konkrétní psychoterapeutické techniky, která podporuje 
představivost v symbolech a sdílení zkušeností, se pokusíme 
probrat, co jen bude třeba. Počet míst je omezen, rezervace 
můžete posílat na mail mcemma@seznam.cz a nebo na tel. 
775 077 925.

Dále si rozhodně nenechte ujít mini kurz RESPEKTUJ 
A BUĎ RESPEKTOVÁN. Rádi bychom na něj pozvali 
i tatínky a babičky. Jedná se totiž o nácvik konkrétních 
situací, řešení problémů apod. Lektoruje opět Mgr. Lucie 
Šmahelová a proběhne v  úterý 28. 4. 17:00 – 19:00.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné přicházející jaro.
Za MC Emma Daniela Beranová a Káťa Brůnová

MC EMMA – PROGRAM DUBEN 2015
Aktivity pro maminky s dětmi Aktivity pro dospělé

Čtvrtek 2. 4.
Od 9:30 Cvičení s batolátky

Středa 1. 4.
Od 16:30 Cvičení pro těhotné

Od 10:30 Cvičení s kojeňátky Od 17:30 Předporodní kurz

Pátek 3. 4. Od 15:00 Výtvarná chvilka Čtvrtek 2. 4. Od 18:00 Jóga

Úterý 7. 4. Od 10:00 Čteme s dětmi od kolébky 3. setkání 
s Hankou Š. Středa 8. 4.

Od 16:30 Cvičení pro těhotné

Čtvrtek 9. 4.
Od 9:30 Cvičení s batolátky Od 17:30 Předporodní kurz

Od 10:30 Cvičení s kojeňátky Čtvrtek 9. 4. Od 18:00 Jóga

Pátek 10. 4. Od 10:00 Moje první návštěva knihovny
Středa 15. 4.

Od 16:30 Cvičení zrušeno!!

Úterý 14. 4. Od 9:30 Písničky a říkadla s babi Maru Od 17:30 Předporodní kurz je přesunut na jiný 
termín

Čtvrtek 16. 4. Od 9:30 Volná herna Čtvrtek 16. 4. Od 18:00 Jóga

Úterý 21. 4. Od 9:30 Tvoření s Peťou Možná přijde krokodýl Sobota 18. 4. 16-19:00 Ženský kruh prožitkový seminář

Čtvrtek 23. 4.
Od 9:30 Cvičení s batolátky

Středa 22. 4.
Od 16:30 Cvičení pro těhotné

Od 10:30 Cvičení s kojeňátky Od 17:30 Předporodní kurz

Úterý 28. 4. Od 10:00 Hýbánky s Hankou Čtvrtek 23. 4. Od 18:00 Jóga

Čtvrtek 30. 4.
Od 9:30 Cvičení s batolátky

Úterý 28. 4. 17-19:00
Respektuj a buď respektován Nácvik 
konkrétních situací s psycholožkou 
Mgr. Lucií Šmahelovou Od 10:30 Cvičení s kojeňátky

Středa 29. 4.
Od 16:30 Cvičení pro těhotné

Od 17:30 Předporodní kurz

Čtvrtek 30. 4. Od 18:00 Jóga
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Prázdninový výlet školní
družiny 16. 2. - 17. 2. 2015

Tak jako každý rok o jarních prázdninách se i letos vydala naše 
školní družina na chatu, tentokrát na planetu Aknevreč.

Hned po příchodu na chatu jsme mezi stromy objevili UFO 
a na něm se choulil mimozemšťan jménem Oskar. Stal se naším 
kamarádem a po oba dny nám rozdával nelehké úkoly. Museli jsme 
si pomalovat obleky, naučit se své jméno v mimozemšťanské řeči 
a sledovat signály, které nás měly zavést k vzácné večerní návštěvě 
mimozemšťanů Alfréda a Huberta. Po veliké panice, která na chatě 
vypukla, jsme s velkým strachem šli nečekanou návštěvu hledat. 
Nakonec ale strachu nebylo zapotřebí. Alfréd a Hubert byli milí 
hosté naší planety a ukázalo se, že pouze hledají nové kamarády. 
Dokonce nám přivezli malý dárek.

A malý Oskar? Nechtěl se vrátit na jinou planetu, a proto s námi 
odjel do Králík a teď dokonce navštěvuje i naše rodiny.

Ačrab, Aráb, Mada, Ardno, Ketív, Nomiš, Akzeret, Aksenav, 
Aksined, Aknýtsirk, Pilif, Keram.

Za školní družinu Jana Kyllarová, vychovatelka
(fotografie k článku na straně 2)

Kritéria pro přijetí dítěte
do MŠ Moravská v Králíkách

pro školní rok 2015/2016
Dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném zně-

ní, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ.
Do MŠ Moravská v Králíkách jsou přijímány děti podle těchto 

kritérií:
• přednostně se podle § 34 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) přijímají děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky

• přednostně se přijímají děti, které k 31. 8. 2015 dovrší věku 3 let
• trvalý pobyt na území města nebo v některé ze spádových obcí
• děti se přijímají podle dosaženého věku od nejstaršího k nej-

mladšímu
• pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ 

i dítě mladší 3 let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte 
• docházka staršího sourozence do MŠ
• podle § 50, zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) 

v platném znění je do MŠ přijato pouze dítě, které se  podrobilo 
stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo 
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

• přednostně budou do MŠ přijaty děti, na něž již rodič neuplatňuje 
rodičovský příspěvek

• dále bude přednostně přijato dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami - vyžadující především logopedickou péči

• do MŠ není možné přijmout dítě, které nemá vytvořený návyk 
k používání toalety - dítě s plenkami

• termín podání žádosti nerozhoduje
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný 

zápis do MŠ, a to i během školního roku, pokud se v jeho průběhu 
uvolní kapacita MŠ.

Bc. Romana Fabiánová, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ Pivovarská
Zápis do naší MŠ se koná 31. 3. 2015 od 9.00 

do 16.00.
Zveme maminky s malými dětmi na návště-

vu, mohou si přijít pohrát, prohlédnout si naší 
školku, seznámit se s učitelkami i s ostatními 
zaměstnanci.

Těší se děti i kolektiv MŠ Pivovarská
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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

Připravujeme otevření CHRÁNĚNÉ DÍLNY
pro region Červená Voda, Králíky a okolí

Chráněná dílna je pracoviště, které je přizpůsobené pro 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním. Tato aktivita tedy nabízí zaměstnání těm, kteří 
nemohou pracovat na běžném trhu práce. Výrobní program 
chráněné dílny se skládá z textilních prací, drobné dřevovýroby, 
zakázkové výroby a mnoho dalších aktivit.

Vznik dílny je však podmíněn počtem uchazečů. Věkově 
neomezeno. 

Prosíme tedy případné zájemce (či jejich zákonné zástup-
ce), kontaktujte nás co nejdříve na telefonním čísle 739 445 
411, nebo na této emailové adrese: chranenadilnakralicko@
seznam.cz

Cíle chráněné dílny:
• Nabízet zaměstnání lidem s mentálním a tělesným postižením, 

kteří chtějí pracovat.
• Umožnit, aby zaměstnanci svojí prací přispívali společnosti.
• Ukázat společnosti přínos lidí s handicapem.
• Najít a rozvinout individuální schopnosti zaměstnanců.
• Učit zaměstnance návykům potřebným pro zaměstnání.
• Učit zaměstnance dovednosti související s pracovním zařazením.
• Poskytovat běžné služby (úklid, kompletaci výrobků apod…).
• Vytvářet originální výrobky.
• Prací na zakázkách soběstačnosti dílny a prodejem výrobků 

přispět k maximální finanční soběstačnosti dílny.

V měsíci březnu oslavil významné životní 
jubileum neúnavný sportovec, organizátor, ko-
mentátor, trenér, pedagog Mgr. Jiří Souček.

Vypočítat vše, čím byl, 
je a ještě bude, tak to by 
asi byl hodně dlouhý vý-
čet. Takže milý Jiří, děku-
jeme Ti za Tvoji obětavou 
a nezištnou spolupráci 
a přejeme Ti hodně sil, 
elánu, zdraví a pohody 
při organizování dalších 
akcí.

Město Králíky, Sdružení 
pro králický karneval, FC 
Jiskra Králíky, TJ Jiskra 
Králíky

Jak šel čas v kalendáři - duben
 roky/text v kalendáři
1. 4.  1951,1952 Hugo biskup; 1953-2015 Hugo
2. 4.  1951-1953 František z Pauly; 1954-1970 Veleslav; 
 1971-2015 Erika
3. 4.  1951-2015 Richard
4. 4. 1951-1963 Ambrož; 1964-2015 Ivana
5. 4. 1951-2011 Miroslava; 2012-2015 Miroslava, Mirka
6. 4. 1951-1973 Celestýn; 1974-2011 Vendula;
 2012-2015 Vendula, Venuše
7. 4. 1951-1995 Heřman; 1996-2006 Heřman, Hermína;
 2007-2015 Heřman, Hermína ● Den vzdělanosti
8. 4. 1951-1963 Albert; 1964-2015 Ema
9. 4. 1951-2015 Dušan
10. 4. 1951-1986 Radomil; 1987-2015 Darja
11. 4. 1951-1982 Lev; 1983-2015 Izabela
12. 4. 1951-2015 Julius
13. 4. 1951-2015 Aleš
14. 4. 1951-1965 Pravomil; 1966-2015 Vincenc

15. 4. 1951-2015 Anastázie
16. 4. 1951-1953 Kalist; 1954-2015 Irena
17. 4. 1951-2015 Rudolf
18. 4. 1951-1956 Verner; 1957-2015 Valérie
19. 4. 1951-1954 Rostislav; 1955,1956 Rostislava;
 1957-2011 Rostislav; 2012-2015 Rostislav, Rastislav
20. 4. 1951-1960 Marcel; 1961-2015 Marcela
21. 4.  1951,1952 Anselm; 1953-2015 Alexandra
22. 4. 1951,1952 Soter a Kajus; 1953-1969 * V. I. Lenin;
 1970-2015 Evženie
23. 4. 1951-2015 Vojtěch
24. 4. 1951-2015 Jiří
25. 4. 1951-1953 Marek evangelista; 1954-2015 Marek
26. 4. 1951-2015 Oto
27. 4. 1951-2015 Jaroslav
28. 4. 1951-2015 Vlastislav
29. 4. 1951,1952 Kochan; 1953-2015 Robert
30. 4. 1951-1953 Kateřina; 1954-2015 Blahoslav
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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
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
11. 04. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
12. 04. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
18. 04. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
19. 04. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. května 2 465 322 897
25. 04. So MDDr. Kopecký Mladkov čp. 133 465 635 441
26. 04. Ne MDDr. Kopecký Mladkov čp. 133 465 635 441
01. 05. Pa MUDr. Mareš Žamberk Školská 834 465 613 103
02. 05. So MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
03. 05. Ne MDDr. Machková Žamberk Školská 834 465 613 103
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

Tomáš Šikula - Kateřina Rakašová

Josef Kalášek - Barbora Weindlichová

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

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.

Spolek seniorů Králicka
pro měsíc duben připravuje

7. 4. 2015 v 17.00 hodin - Výbor spolku - vyhodnocení měsíce března, 
úkoly dle Plánu činnosti - vyhodnocení akce - Posezení ke dni MDŽ.

11. 4. 2015 v 14.00 hodin - Schůze svazu Němců - zodpovídá p. Hel-
muth Schramme

14. 4. 2015 v 13.00 hodin - Koupání v Zábřehu - zodpovídá Mgr. 
Bednářová. Přihlášky pro členy i nečleny spolku v klubu nebo na tel. 
774 059 589.

16. 4. 2015 v 15.00 hodin - Schůze zdravotně postižených - zodpo-
vídá paní Marie Kučerová.

Klubová činnost spolku v pondělí, středa, pátek.

Informace pro členy Spolku: Termín zaplacení členského příspěvku 
na činnost je stanoven výborem 15. 4. 2015. V případě nezaplacení, jako 
základní povinnosti člena, je nutné sdělit důvod a nebo ukončení člen-
ství. Výbor Spolku seniorů.

J. Dobrohruška - předseda

Rodina koupí chalupu na samotě/
polosamotě do 1,2 milionu. Větší 
pozemek výhodou. E-mail: jpirkl@
centrum.cz, tel. 604 293 317.

Sháním ke koupi chalupu na 
polosamotě či samotě. Platím 
hotově! Tel: 734 753 333.
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DUBEN 2015
LOVCI A OBĚTI   (akční drama ČR)
pátek 3.   zač. ve 20:00 hod
Co dělat, když se ocitnete 

v nekonečné spirále dluhů? 
Jak se zbavit exekutorů a jak si 
poradit s partičkou gangsterů 
toho nejhrubšího zrna? Mladík 
Jakub žije ve velmi uvolněném 
stylu až do chvíle, kdy udělá 
pod nátlakem vymahačů krok 
vedle – za hranu zákona. V tu 
chvíli začíná jeho běh o život. 
Jakubovy problémy se dotknou 
i rodičů, pomocnou ruku se mu 
snaží podat jeho kamarádi. A protože životní zoufalec Jakub je 
opravdu magnetem na problémy, sáhne si na dno i na poli lásky… 

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

POPELKA   (pohádka USA)
úterý 7.   zač. v 17:00 hod
Nové filmové zpracování kla-

sického pohádkového námětu. 
Když Elčin otec nečekaně zemře, 
je dívka vydána na milost své 
nové žárlivé a kruté rodiny. Za-
nedlouho se z ní stane obyčejná 
služka, věčně umouněná od pope-
la, které ostatní posměšně říkají 
Popelka. Navzdory krutostem, 
kterým je nucena čelit, ale Elka 
neztrácí naději a je rozhodnuta 
řídit se posledním přáním své 

matky, aby vždy byla „odvážná a laskavá“. A pak je tu ještě jistý 
pohledný cizinec, se kterým se setkala v lesích. Elka má pocit, že 
konečně potkala spřízněnou duši. Záhy nato se zdá, že by se na ni 
konečně mohlo usmát štěstí. Všechny dívky z širokého okolí jsou 
totiž sezvány do královského paláce na bál a Elka se těší, že by se 
tam mohla znovu setkat s okouzlujícím mladíkem.

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

CESTA NADĚJE
(válečné drama USA)
úterý 7.   zač. ve 20:00 hod
Australský farmář Joshua 

Connor má zvláštní talent pro 
hledání vody pod zemí ve vy-
prahlé krajině. Svůj instinkt 
bude muset využít, aby se v cizí 
nepřátelské zemi dostal na místo 
nejděsivější bitvy první světové 
války a našel své tři syny. Cesta 
ho z australského kontinentu 
vede do Konstantinopole (dneš-
ního Istanbulu), na rozhraní Ev-
ropy a Asie, doprostřed chaosu 

hroutícího se impéria Osmanské říše. Connor se musí zorientovat 
v neznámém prostředí plném exotiky. S nečekanou pomocí pak 
začíná soukromé válečné tažení, neméně velkolepé než to, které 
zde nedávno skončilo.

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

PERNÝ DEN
(hudební komedie
Velká Británie)
čtvrtek 9.   zač. ve 20:00 hod
Na jaře v roce 1964 se v Čes-

koslovensku začalo jezdit Ško-
dou 1000 MB a do provozu byla 
uvedena elektrárna Tušimice, 
ve svobodném světě vrcholila 
beatlemánie. Spočívala v tom, 
že si dívky rvaly vlasy, kluci si 
je nechávali růst přes uši a sami 
Beatles se stali tak slavnými, 
že život se pro ně stával životu 
nebezpečným. Ale zatím si 
nestěžovali. - Digitálně vyčištěný a remasterovaný filmový debut 
skupiny Beatles získal ocenění Nejlepší britský film roku 1964 
v kategorii muzikál/komedie a do českých kin se vrací v rámci 
Projektu 100. Jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební 
skupiny všech dob. Jeden den z nejkreativnějšího období, kdy se 
ti čtyři měli opravdu rádi.

Vstupné 80,-; přístupný; titulky; 85 min.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
(akční krimi thriller USA)
sobota 11.   zač. v 17:00 hod
I auta můžou létat. Alespoň 

pro nesmrtelnou sérii Rychle 
a zběsile to platí. Její hrdinové už 
stihli prožít a přežít neuvěřitelné 
věci, teď však narazí na nepří-
tele, vedle něhož všichni jejich 
dosavadní soupeři připomínají 
bandu dětí z mateřské školky. 
Jason Statham hraje Deckarda 
Shawa, živý stroj na zabíjení, 
který vycvičila elitní vojenská 
jednotka. Pokud vám příjmení 
téhle postavy něco připomíná, pak se nepletete. Shawův mladší 
bratr Owen obtěžoval naše hrdiny v šestém díle tak intenzivně, až 
ho připravili o život. A rozrušený Shaw starší se rozhodne, že na 
oplátku připraví o život je a všechny jejich blízké. Bez ohledu na 
to, jak rychlí či zběsilí budou.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 135 min.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI   (romantický erotický USA)
sobota 11.   zač. ve 20:00 hod
Opakujeme na přání diváků. 

Studentka Anastasia je podle 
vlastních slov nezajímavá a nud-
ná „šedá myš“ s nízkým sebevě-
domím, pravý opak podnikatele 
Christiana Greye, kterého přišla 
vyzpovídat pro článek do stu-
dentského časopisu. Přesto-
že se ji Grey svým chladným 
a odměřeným chováním snaží 
odradit, má ho plnou hlavu. Bez 
ohledu na to, že ji varuje, jak je 
komplikovaný a ve zlověstných 
náznacích mluví o svém specific-
kém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani 
Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně jí začne 
otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich vstoupí, pozná 
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pravého Christiana. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň 
pozná pravou Anastasii – své touhy, své vášně, svou živočišnost. 
Až z toho jde strach.

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 120 min.

OVEČKA SHAUN VE FILMU   (rodinná komedie V. Británie)
úterý 14.   zač. v 17:00 hod
Život na farmě je nekonečná 

nuda. Každý den plyne ve stej-
ném rytmu, Shaun musí poslou-
chat a dělat, co farmář nařídí. Jak 
jen mít jeden jediný den volna? 
To chce pořádný plán. Ale i plá-
novat se musí umět a každý plán 
se může zvrtnout! Shaun a další 
ovce přijdou s mazaným trikem, 
jak farmáře uspat. Plán se ale 
zvrtne a Shaun musí napravit 
svoji chybu. Vydá se do velko-
města najít ztraceného farmáře 
a jeho věrného psa Bitzera. Na 
této záchranné výpravě je čeká mnoho dobrodružství. Najde Saun 
svého farmáře dřív, než se ztratí navždy?

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 85 min.

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD   (komedie V. 
Británie)   úterý 14.   zač. ve 20:00 hod

Báječný hotel Marigold leží 
v indickém Jaipuru a v předcho-
zím filmu se stal útočištěm sedmi 
trochu noblesních a trochu potrh-
lých britských penzistů, které si 
s gustem zahrála elita britského 
herectví. Teď už je Marigold 
plně obsazen stálými hosty a jeho 
manažerka Muriel i majitel Sonny 
chtějí své podnikání rozšířit. Mají 
totiž velký sen: druhý hotel! A aby 
se toho nedělo málo, blíží se jeho 
vlastní svatba se Sunainou. A po-
řádná indická svatba je mnohem 
komplikovanějším projektem než 
vybudování nového hotelu. Son-
ny zoufale nezvládá ani jedno. 

Ještě že je obklopen britskými přáteli, kteří vše řeší s nadhledem, 
protože ochudit diváky o svatební tečku, to by byl skoro zločin.

Vstupné 110,-; přístupný; titulky; 120 min.

KRÁLOVA ZAHRADNICE   (romantická komedie V. Británie)
čtvrtek 16.  zač. ve 20:00 hod
Královský dvůr za doby Lud-

víka XIV. byl nabitý vášněmi, 
lascivností a nebezpečím. To se 
často ukrývalo pod sešněrova-
nými korzety, napudrovanými 
parukami a bohatými krinolína-
mi dvorních dam, jež za svými 
vějíři uměly zamaskovat nejed-
nu špinavost. Kate Winsletová 
jako emancipovaná zahradnice 
Sabine De Barra je povolána do 
Versailles, aby pro krále Francie 
vytvořila zahrady dosud nevídané 
nádhery. Pro pobyt u dvora krále 
Slunce jsou ale potřeba hodně ostré lokty. Sabine musí obstát nejen 
jako profesionálka, která navrhne zahrady obdivované celý světem. 
Musí obstát i jako žena, která skrývá tajemství z minulosti. A jako 
vášnivá a emocionální bytost, která svou upřímností vnese do Ver-
sailles nebývalý rozruch. 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 115 min.

NOČNÍ BĚŽEC   (akční krimi drama USA)
úterý 21.   zač. ve 20:00 hod
Brooklynský gangster a pro-

duktivní zabiják Jimmy Conlon 
(Liam Neeson), přezdívaný 
Hrobník, už zažil lepší časy. 
Nyní Jimmyho pronásleduje 
kromě hříchů minulosti také 
zarputilý detektiv, který byl ce-
lých 30 let vždy o krok pozadu 
za ním. V poslední době se však 
zdá, že Jimmy nachází jedinou 
životní útěchu na dně sklenky 
whisky. Ale když se terčem 
stane jeho syn Mike, kterého 
celá léta neviděl, musí se Jimmy 
rozhodnout mezi zločineckou 
rodinou, kterou si vybral dobrovolně, a skutečnou rodinou, kterou 
kdysi dávno opustil.

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

PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ   (drama Velká Británie)
čtvrtek 23.  zač. ve 20:00 hod
Na chátrajícím šlechtickém 

sídle žije sběratelka motýlů 
Cynthia s milenkou Evelyn 
a ve svém svébytném a po-
někud výstředním světě se 
oddávají sadomasochistickým 
hrátkám. Cinefilní lahůdka se 
vyznačuje podmanivou ero-
tickou atmosférou, výraznou 
hudební složkou a odkazy na 
sexploatační filmy 60. a 70. 
let. Snímek je filmovému hitu 
Padesát odstínů šedi podobný 
v tématu, avšak naprosto roz-
dílný ve zpracování, mimo jiné 

třeba tím, že se ve filmu nevyskytují žádní muži.
Vstupné 80,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.

NEUTEČEŠ   (horor/thriller USA)
pátek 24.   zač. ve 20:00 hod
Devatenáctiletá Jay se po pří-

jemné chvilce na zadní sedačce 
auta se sympatickým mladíkem 
ocitne svázaná v opuštěné továr-
ně. A mladík ji zpovzdálí opatrně 
pozoruje. Čeká na okamžik, kdy 
se objeví démoni. Na okamžik, 
kdy to pro něj celé skončí a pro 
ni naopak začne nekonečná 
noční můra. Tyto až příliš reálné 
přízraky jsou součástí prokletí, 
které si jeho oběti předávají 
jako štafetový kolík. A pro Jay 
původně slibný večer nakonec 
skončí tím nejhorším možným 
způsobem. Její život se smrskne na nekonečný a všudypřítomný 
strach, před kterým nemá kam uniknout. Jay se svých zjevení může 
zbavit jedině tak, že je předá někomu dalšímu. Podaří se jí uniknout?

Vstupné 110,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.

ČAROVNÝ LES  (pohádkový muzikál USA)
úterý 28.   zač. v 17:00 hod
Vtipný a dojemný muzikál představuje klasické pohádkové příbě-

hy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového stonku a Lociky 
- ty všechny spojené v příběhu, ve kterém se dále objevuje pekař se 
svou ženou a přáním založit rodinu a také zlá čarodějnice, která na 
oba manžele uvrhla kletbu. Moderní zpracování oblíbených pohá-
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dek bratří Grimmů je určeno pro starší školní děti, které dobře čtou, 
snímek je totiž v našich kinech uváděn v původním znění s titulky.

Vstupné 100,-; přístupný; titulky; 120 min.

POŘÁD JSEM TO JÁ   (drama USA)
úterý 28.   zač. ve 20:00 hod

Alice Howlandová je šťastně 
vdaná matka tří dospělých dětí 
a uznávaná profesorka lingvi-
stiky, která začíná zapomínat 
slova. Když je jí diagnostiko-
vána raná forma Alzheimero-
vy choroby, zjišťuje Alice 
společně se svou rodinou, že 
jejich vzájemné vztahy projdou 
tou nejnáročnější myslitelnou 
zkouškou. Její úsilí zůstat 
stále tím, kým kdysi byla, je 
děsivé, dojemné i inspirující. 
Famózní Julianne Mooreová 
v hlavní roli získala za svůj 

výkon letošního Oskara.
Vstupné 100,-; přístupný; titulky; 95 min.

Klub Na Střelnici Králíky
DUBEN 2015

pátek 10. 4.   NAPNOUT PLACHTY!   zač. ve 19:30 hod
Hra o nadějích, snech a nalezených pokladech mužů z posádky 

karavely La Niňa, nejmenší lodi flotily Kryštofa Kolumba na 
památné výpravě v roce 1492. Účinkuje Divadelní soubor Lipka.

pátek 17. 4.   JARNÍ KONCERT   zač. ve 19:30 hod
Již popáté se v Králíkách na Jarním koncertě představí DE-

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

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
čtvrtek 23. 4.   zač. v 8:30 a v 10:00 hod
Školní divadelní představení, účinkuje Hoffmannovo di-

vadlo Uherské Hradiště. Slavná knížka Astrid Lindgrenové 
se dočkala mnoha filmových (hraných i animovaných) verzí, 
ale tato první divadelní podoba vznikla v ČR, což potvrdila 
i švédská agentura zastupující autorku. Vstupné 40,- Kč, 
pohádku je možné navštívit také individuálně po předchozí 
domluvě na tel. 603 849 460.

čtvrtek 23. 4.    KYTAROVÝ KONCERT   zač. v 18:00 hod
Koncert studentů Konzervatoře Pardubice v Evropském domě, 

vstupné dobrovolné.

sobota 25. 4.   DETEKTOR LŽI   zač. v 19:30 hod
Aby se Naděžda dozvěděla, kde její muž schoval peníze, 

pozve domů hypnotizéra. Manžel však v tranzu sdělí i další ta-
jemství – a začnou se dít věci… Komedie z repertoáru pražského 
Divadla v Celetné (Spolek Kašpar). Hrají Adrian Jastraban, 
Matouš Ruml a Eva Elsnerová. Režisér Jakub Špalek o před-
stavení říká: „Žánrově jde o komedii, ale jestli se budete smát 
stále, to opravdu nevím… Drsnost, syrovost, krutost – a zároveň 
jasné komické situace – z toho je umíchán tenhle Kašparův 
koktejl.“ O tom, jestli dokáže Detektor lži pobavit, není pochyb; 
navíc ještě přinutí diváka se zamyslet nad tím, jestli není lépe 
skoncovat s tíživou minulostí a začít znovu. Vstupné 200,- Kč, 
předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Halens na 
Velkém náměstí.

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

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky
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Kulturní program
Jablonné nad Orlicí

duben 2015
Koncert žáků ZUŠ
Čtvrtek 16. dubna, v 18:00 hod., sál kina Jablonné nad Orlicí

Běh do schodů
Pátek 17. dubna, start je průběžný, od 14 do 16 hodin. Akce 

se uskuteční na schodech před starou školou, pořádá Městská 
knihovna

Hra s barvami - výstava obrazů pana Pavla Vedrala
19. 4. – 29. 5. IC Jablonné nad Orlicí. Vernisáž proběhne 

v neděli 19. 4. v 17 hodin, kulturní program ZUŠ.

Klavírní koncert - Klára Černohousová, PhD. Jitka Fowler 
Fraňková

Sólové skladky i skladby pro 2 klavíry, pátek 24. 4. v 19 
hodin, sál kina.

Memoriál Quido Štěpánka
Neděle 26. 4., od 10 hodin, areál Malák. Již 68. ročník závodů 

v přespolním běhu.

1. ST 20,00 3D Rezistence akční 150,- 120 min. 12+

2. ČT 18,00 2D Popelka hraná pohádka 120,- / 100,- 105 min. P

3. PÁ 18,00 3D Konečně doma animovaný 140,- / 120,- 92 min. P

3. PÁ 20,00 2D Vybíjená komedie 120,- 94 min. P

4. SO 18,00 3D Asterix:Sídliště bohů animovaný 120,- 85 min. P

4. SO 20,00 2D Lovci a oběti drama 120,- 104 min. 12+

5. NE 18,00 2D SpongeBob ve filmu: Houba na suchu animovaný 110,- / 90,- 84 min. P

5. NE 20,00 2D Vybíjená komedie 120,- 94 min. P

6. PO 18,00 2D Popelka hraná pohádka 120,- / 100,- 105 min. P

6. PO 20,00 2D Rychle a zběsile 7 akční 120,- 140 min. 12+

8. ST 20,00 2D Birdman hořká komedie 100,- 119 min. 15+

9. ČT 18,00 2D Ovečka Shaun ve filmu animovaný 100,- 85 min. P

10. PÁ 20,00 2D Rychle a zběsile 7 akční 120,- 140 min. 12+

12. NE 20,00 2D Město 44 válečný 110,- 127 min. 12+

14. ÚT 20,00 2D Whiplash hud. drama 80,- 107 min. P

17. PÁ 18,00 2D Ovečka Shaun ve filmu animovaný 100,- 85 min. P

17. PÁ 20,00 2D Grandhotel Budapešť komedie 100,- 100 min. 12+

18. SO 20,00 2D Rychle a zběsile 7 akční 120,- 140 min. 12+

19. NE 19,00 2D Opři žebřík o nebe dokument 70,- 100 min. P

21. ÚT 20,00 2D Birdman hořká komedie 100,- 119 min. 15+

22. ST 20,00 2D Vybíjená komedie 100,- 94 min. P

23. ČT 18,00 2D Popelka hraná pohádka 100,- 105 min. P

24. PÁ 20,00 2D Whiplash hud. drama 80,- 107 min. P

26. NE 20,00 2D Králova zahradnice romantický 110,- 116 min. 12+

28. ÚT 20,00 2D Město 44 válečný 110,- 127 min. 12+

29. ST 20,00 2D Grandhotel Budapešť komedie 100,- 100 min. 12+

30. ČT 18,00 2D Ovečka Shaun ve filmu animovaný 100,- 85 min. P

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - duben
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Běžkování v Orlicku v zimě 2014-2015
S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící zimu z pohle-

du Sdružení obcí Orlicko jako subjektu snažícího se provozo-
vat kvalitní lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této zimě 
poprvé nejen v tradičním regionu Bukové hory a Suchého 
vrchu, ale nově na Dolní Moravě a s novou rolbou i v oblasti 
Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky.

Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci s obcí Dolní 
Morava vytvořit a hlavně výborně udržovat desítky kilo-
metrů stop a to jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem, tak 
i na druhém hřebeni v okolí Slamníku s napojením na stopy 
nad Starým Městem pod Sněžníkem. A pokud se polským 
partnerům podaří v příštích letech zprůjezdnit trasu na 
Schronisko, získá náš region další desítky kilometrů strojově 
upravovaných stop. 

V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje obec Červená 
Voda, jsou tratě upravovány již řadu let. Letos nepřálo po-
časí, kdy málo sněhu a nástupy do tras v nižších polohách 
limitovaly počty dnů, kdy se daly upravovat lyžařské trasy.

Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již tradičně přiláka-
ly stovky a tisíce běžkařů na desítky kilometrů upravovaných 
stop. Rolba poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té doby 
minimálně dvakrát týdně upravovala stopy mezi Mladkovem, 
Suchým vrchem, Červenovodským sedlem, Bukovou horou 
a Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce v polohách pod 700 

m. n.m.  se nepodařilo upravovat stopy do okolních obcí po 
celou zimu, ve vyšších polohách však stopa zůstává kvalitní 
i do těchto jarních dnů. S provozem lyžařských stop souvisí 
jak výběr parkovného na Červenovodském sedle, tak i zájem 
sponzorů. Všem platícím parkujícím i sponzorům patří podě-
kování za přízeň a za pomoc obcím snížit náklady na úpravu 
stop. Děkujeme i všem obcím a městům Orlicka, které ze 
svých rozpočtů provoz lyžařských tratí významně podporují.   

S letošní zimou se rozloučíme s příznivci kvalitních ly-
žařských stop v sobotu 21. 3. na Suchém vrchu grilovanou 
kýtou a vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě krásné.

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Tradiční PLES 2015 v Králíkách
Plesovou sezónu v Králíkách již několik let uzavírá „PLES 

2015“ pořádaný Lyžařským oddílem TJ Jiskra Králíky o.s. 
Bohatá tombola, výborná muzika, krásné vystoupení tanečníků 
ZUŠ Králíky a perfektní organizace plesu jistě přispěly pří-
jemné atmosféře, která se nesla celým večerem. Součástí pro-
gramu bylo také ocenění našich trenérů Josefa Matyáše, Jana 
Křivohlávka a činovníka oddílu Jaroslava Fialy u příležitosti 

jejich životních jubileí. Jubilantům byly za jejich dlouholetou 
práci pro lyžování předány děkovné listy a plakety udělené 
prezidentem Svazu lyžařů ČR. Členové Lyžařského oddílu TJ 
Jiskra Králíky o.s. si jejich dobrovolnické činnosti velmi váží 
a ještě jednou jim za jejich činnost děkují.

Poděkování patří také všem našim příznivcům a sponzorům 
nejen z našeho regionu, ale také ze vzdálenějšího Brna, Ski 
rezortům, kamarádům a členům našeho oddílu, bez kterých 
bychom tuto akci nemohli uskutečnit. V neposlední řadě patří 
dík i ředitelce plesu paní Martině Novotné za vzornou organi-
zaci. Výtěžek z plesu použijeme na akce, které připravujeme 
v průběhu letošního roku: Kuličkiáda, Bike Amálka, Králický 
Lískovec, Lyžařské závody ČMP, Králická „30“ a na činnost 
našeho oddílu. Těšíme se na vaší účast v příští sezóně nejen 
plesové, ale i sportovní. Budeme rádi, když rozšíříte naše řady 
a přijdete mezi nás.

Za Lyžařský oddíl Bedřich Novotný, předseda
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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.

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.

Akce pořádané
FC Jiskra 2008

Fotbalová utkání:
Sobota 28. 3. 15.00 hřiště Červená Voda 
FC Jiskra B - Rybník - mistrovké utkání muži - okresní přebor
Sobota 4. 4. 14.00 hřiště Červená Voda
FC Jiskra - Linhartice/Boršov - mistrovké utkání dorost - I. třída
Neděle 5. 4. 16.30 hřiště Králíky
FC Jiskra - Sebranice - mistrovské utkání muži - I. B třída
Sobota 11. 4. 13.30 hřiště Červená Voda
FC Jiskra - Libchavy - mistrovské utkání dorost - I. třída
Neděle 12. 4. 16.00 hřiště Červená Voda
FC Jiskra B - Žichlínek - mistrovské utkání muži - okresní přebor
Sobota 18. 4. hřiště Králíky
FC Jiskra - Kunčina/Mladějov - mistrovské utkání starší žáci - 

okresní přebor
Sobota 18. 4. hřiště Králíky
FC Jiskra - Cerekvice - mistrovské utkání muži - I. B třída
Sobota 25. 4. 13.30 hřiště Červená Voda
FC Jiskra - Žichlínek/Tatenice - mistrovské utkání dorost - I. třída
Neděle 3. 5. 14.30 hřiště Králíky
FC Jiskra - Vraclav/Zámrsk - mistrovské utkání starší žáci - 

okresní přebor
Neděle 3. 5. 17.00 hřiště Králíky
FC Jiskra - Ústí n. O. B - mistrovské utkání muži - I. B třída
Sobota 9. 5. 13.30 hřiště Červená Voda
FC Jiskra - Jaroměřice/Městečko Trnávka - mistrovské utkání 

dorostu - I. třída
Sobota 9. 5. 16.00 hřiště Červená Voda
FC Jiskra B - Semanín - mistrovské utkání muži - okresní přebor
Sobota 16. 5. 14.30 hřiště Králíky
FC Jiskra - Radiměř - mistrovské utkání starší žáci - okresní 

přebor
Sobota 16. 5. 17.00 hřiště Králíky
FC Jiskra - Řetová - mistrovské utkání muži - I. B třída
Sobota 23. 5. 13.30 hřiště Červená Voda
FC Jiskra - Kunčina/Mladějov - mistrovské utkání dorostu - 

I.třída
Sobota 23. 5. 16.00 hřiště Červená Voda
FC Jiskra B - Brandýs n. O. - mistrovské utkání muži - okresní 

přebor
Neděle 31. 5. 14.30 hřiště Králíky
FC Jiskra - Žichlínek - mistrovské utkání starší žáci - okresní 

přebor
Neděle 31. 5. 17.00 hřiště Králíky
FC Jiskra - Polička B - mistrovské utkání muži - I. B třída
Sobota 6. 6. 16.00 hřiště Červená Voda
FC Jiskra B - Sloupnice - mistrovské utkání muži - okresní přebor
Neděle 14. 6. 14.30 hřiště Králíky
FC Jiskra - Dolní Čermná - mistrovské utkání starší žáci - okresní 

přebor
Neděle 4. 6. 17.00 hřiště Králíky
FC Jiskra - Libchavy - mistrovské utkání muži - I. B třída
 
Závody horských kol Jeřáb 1003
7. ročník 18. 7. 2015

Horák Jan, jednatel FC Jiskra 2008 o.s.

Tenisové ohlédnutí
V celostátním tenisovém žebříčku za rok 2014 se umístil 

králický odchovanec Filip Hudetz (kategorie mladší žáci) na 
krásném 38. místě, v rámci Východočeského žebříčku se umístil 
na 3. místě. V současné době je Filip Hudetz členem tenisového 
klubu TO SK Žamberk.
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